
V DIABETOLOGII
SESTRA
číslo 4 ročník 6 2010

IS
SN

 1
80

1-
28

09

Konverzační mapy
v edukaci diabetiků

Výživa v těhotenství
a při kojení

Diasestra_2010_4.indd   1 10.12.2010   17:17:34



2

SESTRA V DIABETOLOGII � 4/2010

Edukace diabetiků

Konverzační mapy v edukaci diabetiků
Marie Divišová
edukační diabetologická sestra, OSVČ

Edukaci diabetiků chápeme jako výchovu k samostatnému zvládání diabetu 
a k lepší spolupráci se zdravotníky. Její smysl přesně vystihuje často používaný 
citát známé edukátorky paní Evy R. Saxl: „Chceš-li účinně pomoci hladovému, ne-
dávej mu rybu, ale nauč ho ryby lovit.“ 

Edukace pacientů 
s diabetem

Zdálo by se, že edukace diabetika ne-
bude nic zvláš6 složitého. Edukátor předá 
pacientovi příslušné teoretické znalosti, 
edukační materiály a předvede potřeb-
né dovednosti. Pacient si pak teorii za-
pamatuje, praxi si osvojí a ve spolupráci 
se zdravotníky se začne chovat ke svému 
zdraví zodpovědně.

Takto jednoduché to však není. Celý 
edukační proces je ovlivňován řadou růz-
ných faktorů. Aby byl úspěšný, je třeba 
se držet doporučených a ověřených edu-
kačních zásad (názornost, přiměřenost, 
motivace, spojení teorie a praxe, …), me-
tod (přednáška, rozhovor, diskuse, prak-
tické ukázky, …) i forem (individuální 
a skupinové) a zároveň je přizpůsobovat 
osobnosti pacienta (jeho individuálním 
vlastnostem, schopnostem a dovednos-
tem), jeho životnímu stylu (zaměstnání, 
vztah ke sportu, k jídlu, …), vlivu okolní-
ho prostředí a rodiny, jeho ekonomickým 
možnostem, závažnosti onemocnění, … 
Úspěšnost procesu edukace také zásad-
ním způsobem ovlivňuje osobnost eduká-
tora, zejména úroveň jeho znalostí, zku-
šenost, schopnost empatie a především 
jeho nevyčerpatelná trpělivost. Často až 
opakované vysvětlování základních infor-
mací postupně zbavuje pacienta stresu, 
obav a úzkosti z neznámé nemoci a po-
siluje důvěru ke zdravotníkům i víru ve 
vlastní smysluplnou budoucnost.

Edukaci diabetiků lze rozdělit na tři 
fáze. Každá z nich vyžaduje specifický 
přístup.

Počáteční (základní) fáze edukace – 
provádí se individuálně při zjištění diabe-
tu, nebo pokud nebyla dosud provedena. 
Pacient by se měl adekvátně smířit s ne-
mocí a zvládnout minimální základní zna-
losti, týkající se kompenzace diabetu, hy-
poglykemie, hyperglykemie, samostatné 

kontroly diabetu (self-monitoringu), tech-
niky aplikace inzulínu, terapie perorální-
mi antidiabetiky (PAD), diety, pohybové 
aktivity, případně redukce hmotnosti.

Komplexní (specializovaná) fáze edu-
kace – především skupinová, pro menší 
skupiny osob s obdobnou problematikou 
(4–8 pacientů léčených inzulínem i pro ty, 
kteří si inzulín neaplikují, …). Pacient již 
v této fázi má první praktické zkušenosti 
a zároveň se u něj v souvislosti s diabe-
tem a jeho léčbou objevují problémy, které 
chce řešit. Náplní této fáze je opakování 
základních informací o diabetu, kontro-
la diabetu za zvláštních situací, aktuální 
úpravy léčby, zvládání akutních komplika-
cí (hypoglykemie, hyperglykemie), preven-
ce pozdních komplikací, speciální úpravy 
stravy a režimu atd.

Reedukace (cílená) – individuální nebo 
skupinová. Jedná se o cílenou aktuální 
edukaci podle individuálních potřeb (tě-
hotenství, péče o nohy, novinky v diabe-
tologii, …).

Základním cílem edukačního procesu 
je zodpovědně se chovající a jednající dia-
betik, který si uvědomuje svoji nemoc, 
zná možné důsledky pozdních komplikací, 
chápe nezbytnost lékařských doporučení 
a přebírá odpovědnost za své zdraví.

Cestě k efektivnějšímu dosažení uvede-
ného cíle pomáhá zavádění nových pomů-
cek, metod a postupů. 

Konverzační mapy
Konverzační mapy jsou velmi zdaři-

lou pomůckou i metodou pro moderní 
edukaci s aktivní účastí diabetiků. Při 
lekci s využitím Konverzační mapy mají 
účastníci ve skupinách možnost projít 
zrychleným edukačním procesem, kte-
rý jim může pomoci účinně si ujasnit in-
formace týkající se jejich nemoci. Cílem 
takovéto edukace je vyvolat otevřenou 
diskusi účastníků.

Konverzační mapa o velikosti 1×1,5 m, 
která obsahuje různé barevné obrázky 
a scénky (viz obr. č. 1), je během lekce 
rozložena na stole a účastníci kolem sto-
jí nebo sedí tak, aby přečetli veškerý text 
a viděli na všechny obrázky na mapě. 
Skupina se postupně soustřeIuje na růz-
né sekce (témata), o kterých společně 
diskutuje. K jednotlivým tématům se po-
užívají konverzační karty, které edukátor 
rozdá. Účastníci čtou nahlas obsah karet 
a konverzují o něm. Tímto způsobem jsou 
všichni vtaženi do procesu edukace a lek-
ce dostane nádech hry.

Konverzační mapy jsou vytvořeny pro 
3–10 účastníků. Mohou to být lidé s dia-
betem, ale i jejich rodinní příslušníci, part-
neři, přátelé. Edukaci řídí vyškolená edu-
kační diabetologická sestra, která se ocitá 
v roli moderátora a psychologa zároveň. 
Jejím úkolem je představit mapu, vysvět-
lit postup, dohlížet, aby se diskuse drže-
la tématu, a klást doplňující otázky. Nut-
ností je, aby dokázala vytvořit přátelskou 
atmosféru a vyvolala zájem o edukaci. Ve 
skupině se schází různí lidé s různými po-
vahovými vlastnostmi a schopnostmi ko-
munikace. Moderátor musí být schopný 
usměrnit příliš aktivní účastníky, a naopak 
méně aktivní přimět k diskusi.

Čím méně moderátor mluví, tím lépe! 
I když se při edukaci s mapou stává, že 
moderátor musí zasáhnout a podat vy-
světlení nebo zodpovědět dotazy, zůstává 
jeho hlavním úkolem programově nastí-
nit účastníkům problémové situace, nad 
kterými musí každý samostatně přemýš-
let, aktivně je řešit a své závěry konfron-
tovat s názory ostatních členů skupiny 
i moderátora.

Program „Konverzace o diabetu“ obsa-
huje čtyři základní Konverzační mapy:

1. Konverzační mapa „Život s diabe-
tem“ poskytuje základní přehled o diabe-
tu (co je to diabetes, typy diabetu, nejběž-
nější mýty o diabetu, kritéria kompenzace 
diabetu, základy self-monitoringu, …).

2. Konverzační mapa „Jak funguje dia-
betes“ obsahuje podrobné informace 
o patofyziologii diabetu 2. typu. Zamě-
řuje se na to, co se odehrává v těle dia-
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betika 2. typu. Velmi názorně ukazuje 
inzulínovou rezistenci a léčbu diabetu 
2. typu PAD. 

3. Konverzační mapa „Zdravé stravová-
ní a pohybová aktivita“ se zaměřuje na 
změny životního stylu, zásady zdravého 
stravování, pohybového režimu, na po-
travinové skupiny, … Účastníci by měli 
zjistit, jaké změny ve vlastním jídelníčku 
a pohybových aktivitách je třeba učinit.

4. Konverzační mapa „Zahájení léč-
by inzulínem“ pokrývá základní otázky 
ohledně začátku inzulínové léčby (druhy 
inzulínů, místa aplikace, pravidlo rota-
ce, hypoglykemie – její příčiny, příznaky 
a léčba, cílové hodnoty glykemie, aktuální 
úpravy dávek inzulínu, …).

Práce s Konverzačními mapami

S Konverzačními mapami jako s moder-
ní názornou edukační pomůckou a meto-
dou jsem se poprvé seznámila před dvěma 
roky. Zúčastnila jsem se školící akce, kde 
byly mapy představeny skupině edukač-
ních sester. Abychom dokonale poznaly, 
co edukace obnáší, ocitly jsme se v roli 
pacientů. Školení bylo zábavné a pouč-

né. Neuměla jsem si však představit, jak 
pacienti přijmou nezvyklý způsob vzdě-
lávání, ani kteří diabetici budou pro tuto 
edukaci vhodní.

První „pokusnou“ skupinou byli členo-
vé Svazu diabetiků v Poděbradech. Výho-
dou bylo, že jsme se znali z předchozích 
akcí. Poděbradští diabetici byli velmi tole-
rantní. Velkoryse přehlíželi mou nejistotu 
i časté nahlížení do příručky moderátora, 
která je návodem pro vedení edukační 
lekce. Přesto se edukace líbila a účastníci 
měli zájem o její pokračování.

Konverzační mapy stále používám pro 
členy Svazu diabetiků. Jedná se o předem 
utvořené skupiny lidí, kteří mají zájem se 
edukačních lekcí zúčastnit. Je výhodou, 
že se navzájem znají, a tak při edukaci 
panuje velmi přátelská a uvolněná at-
mosféra. Nevýhodou někdy je, že jsou to 
většinou letití diabetici s pocitem, že vše 
vědí. Mají „zaběhlé“ návyky, které někdy 
urputně brání.

Mapy používám i pro čerstvě diagnos-
tikované diabetiky, účastníky edukačně 
motivačního 14denního pobytu v lázních. 
Tito pacienti mají za sebou většinou pou-
ze základní edukaci v ordinaci svého dia-

betologa. Edukační pobyt slouží k utřídění 
a rozšíření znalostí o diabetu. Edukace je 
pro tyto diabetiky povinná, nebo6 je sou-
částí lázeňské léčby, kterou hradí pojiš-
6ovna. Sami zatím nestihli získat špatné 
návyky a většinou vítají každou novou 
informaci o diabetu. Při úvodní edukaci 
však bývají spíše rozpačití. Vzájemně se 
neznají a někdy se i stydí.

Konverzační mapy využívám také při 
edukacích v diabetologických ambulan-
cích. Zájem o tuto novou pomůcku (me-
todu) projevili i lékaři, u kterých edukace 
provádím. Většinou si ji i sami vyzkouše-
li. Pacienty pro edukaci vybírá diabetolog. 
Jsou to čerstvě zjištění diabetici, nebo dia-
betici, u kterých předchozí edukace nebyly 
dostatečně účinné. Většinou se poprvé se-
tkávají s někým, kdo řeší stejný nebo po-
dobný problém, a6 už v dietě, léčbě či reži-
mu, což má pozitivní vliv na jejich motivaci 
zodpovědně se věnovat svému zdraví.

Konverzační mapa
„Zahájení léčby inzulínem“

Tuto mapu bych nyní chtěla podrobně-
ji představit.

Edukace diabetiků

Obr. č. 1: Konverzační mapa „Zahájení léčby inzulínem“
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V případě, že je diabetik převeden na 
léčbu inzulínem, je většinou hospitali-
zován. V rámci hospitalizace absolvuje 
úvodní edukaci, kde se musí se seznámit 
s inzulínovým perem, zvládnout techniku 
aplikace inzulínu a vše, co s léčbou inzu-
línem souvisí. Je poučen o hypoglykemii, 
hyperglykemii a self-monitoringu. Jsou 
mu též vysvětleny základy diety. Po „vstře-
bání“ informací získaných během úvodní 
edukace a s prvními vlastními zkušenost-
mi může absolvovat edukaci ve skupině 
pomocí Konverzační mapy „Zahájení léč-
by inzulínem“ (obr. č. 1). 

Jednotliví účastníci se nejprve představí 
a každý řekne, co by se v této lekci chtěl 
dozvědět. Vše si zaznamenám, abych se 
na závěr ujistila, že jsme všechny námě-
ty probrali. Poté rozdám témata konver-
zace a poprosím, aby text na kartě někdo 
přečetl nahlas. Témata konverzace jsou 
následující: 

1. Jaké máte pocity se zahájením léč-
by inzulínem

2. Co je to inzulín a proč pacienti s dia-
betem 2. typu často potřebují zahá-
jit léčbu inzulínem

3. Přínos léčby inzulínem
4. Druhy inzulínu a důležité informa-

ce k užívání inzulínu
5. Cíle (cílové hodnoty) a důležitost 

monitoringu (měření)
6. Zvládání hypoglykemie
7. Schopnost analyzovat změny hod-

not glykemie a provádět úpravy
Po přečtení témat si společně prohléd-

neme mapu a každý řekne, která situace 
nebo obrázek ho na ní nejvíce zaujal. Vždy 
se účastníků zeptám, jak se cítili, když 
jim lékař oznámil nutnost zahájení léčby 
inzulínem, jak se cítí nyní a z čeho mají 
obavy. Do konverzace se v tento moment 
začnou zapojovat i ti, kteří jinak nemíva-
jí odvahu mluvit nahlas o svých problé-
mech a pocitech.

Dále se věnujeme informacím o inzu-
línu. Rozdám karty „Mýty a fakta o in-
zulínu“. Z názvu je zřejmé, že diskuse 
se bude týkat toho, zda je výrok na kartě 
pravdivý. Následně kartu správně uložíme 
na příslušné místo mapy. Uvedu příklad 
jedné z karet: 

„Mýty a fakta o inzulínu“ – Pokud moje 
slinivka stále vyrábí inzulín, pak nepo-
třebuji zahájit inzulínovou léčbu. 

Posléze hovoříme o výhodách léčby in-
zulínem. Každý řekne, jaké má pro něj 
léčba inzulínem výhody, z čeho má oba-
vy a zda má léčba nějaká rizika. Diabetici 
dále diskutují o druzích inzulínu a o rozdí-

lu mezi bazálním a bolusovým inzulínem. 
Opět se používají příslušné karty. Text na 
kartě je přečten nahlas a hodnotí se, zda 
daný druh patří mezi bazální, bolusové, 
nebo mixované inzulíny. Poté je karta ulo-
žena na odpovídající místo na mapě. Opět 
uvedu příklad:

Karta „Druhy inzulínu“ – Dlouhodobě 
účinkující analogový inzulín bývá apliko-
ván jedenkrát denně, aby pokryl bazál-
ní potřebu inzulínu přibližně 24 hodin. 
Nemusí být podáván s jídlem, protože 
nemá „vrchol“ aktivity. Je na pohled čirý. 
Znáte takový inzulín?

Každý z účastníků řekne název svého in-
zulínu a snaží se jej správně zařadit.

Dalším tématem jsou místa aplikace 
inzulínu. Rozdám karty „Pravidlo rota-
ce“. Příklad:

Karta „Pravidlo rotace“ – Přibližně 
stejná oblast ve stejném čase každý den. 
Má toto pravidlo nějaký význam? 

Dále probíráme praktické záležitosti, 
které je třeba mít na paměti (skladování 
inzulínu, inzulín a cestování, vynechání 
injekce inzulínu a řízení auta s inzulínem). 
V další sekci se diskutuje o self-monito-
ringu – jak často a kdy měřit glykemii, 
jaké jsou největší přínosy měření glyke-
mie nebo jeho stinné stránky. Velmi dů-
ležitým tématem je hypoglykemie. Dia-
betici diskutují o příčinách, příznacích 
a léčbě hypoglykemie. Každý uvede své 
zkušenosti.

Poté procvičujeme, jak upravovat léčbu 
v návaznosti na změny hodnot glykemie 
v modelových situacích. Rozdám karty 
„Použití vašich výsledků – Příklad č. 1“ 
(kartu, která slouží k procvičování aktu-
álních úprav inzulínu, vidíte na obrázku 
č. 2). Následují otázky, které se vztahují 
k naměřeným hodnotám glykemií. Dia-
betici hledají příčinu vzniku kolísavých 
glykemií a společně problém řeší. Je dáv-

ka inzulínu správná? Nedošlo k vynechání 
snídaně či svačiny? Jsou snídaně a svačina 
dostatečné? Není dostatečně kompenzo-
vaná ranní aktivita? Glukometr nepřesně 
měří? Pokud vyřešíme tuto kartu, přejde-
me k příkladům č. 2 a 3.

Práce s Konverzační mapou umožňuje 
také přizpůsobovat edukaci jednotlivým 
členům skupiny. Na začátku lekce požá-
dám účastníky, aby si připravili jednu 
otázku k tématu „co se chci dozvědět“ 
a jednu osobní otázku „jaký mám pro-
blém, s čím potřebuji poradit“. V průbě-
hu edukace dbám na to, aby byly všechny 
otázky zodpovězeny. Na závěr lekce každý 
člen skupiny shrne, co nejdůležitějšího se 
dozvěděl a co udělá pro zlepšení kompen-
zace svého diabetu. Většina vyplní i kartu 
„Mé cíle“. Já si v této fázi kontroluji, zda 
účastníci dostali odpovědi na své původ-
ní otázky a zda je pochopili.

Závěr
Konverzační mapy používám velmi 

ráda. S nimi je edukace účinnější, je zábav-
ná i poučná a postupně nikdo neodolá ak-
tivně se zapojit do řešení předkládaných 
problémů. Účastníci nejenže přijímají to, 
co jim sděluje zdravotník, ale mají také 
možnost vyslechnout odpovědi jiných 
pacientů. Jsou vtaženi do diskuse, kde 
obhajují své závěry a mohou i polemizo-
vat s názory ostatních. Přirozeným způ-
sobem se tak dostávají k dalším informa-
cím o moderní léčbě diabetu, popřípadě 
si zopakují potřebné znalosti novým způ-
sobem a svým aktivním přístupem v nich 
nalézají nové souvislosti.

Moderní edukace diabetika upřednost-
ňuje individuální a skupinové formy edu-
kace, preferuje metody (diskuse, řešení 
problémů, beseda, …), kdy se pacienti ak-
tivně zapojují a zároveň sdílejí své osob-

ní zkušenosti s lidmi v podobné si-
tuaci. Využívá moderní edukační 
materiály a názorné pomůcky. Její 
nezbytnou součástí je neustálé ově-
řování získaných vědomostí v praxi. 
Konverzační mapy vyhovují všem 
uvedeným principům v dostatečné 
míře a tím umožňují edukátorovi 
dosáhnout vysoké kvality edukace 
diabetiků.

Moderní edukace diabetiků – to 
je také edukace s Konverzační ma-
pou.

Kontakt:
mariedivis@seznam.cz

Obr. č. 2: Karta „Použití vašich výsledků – Příklad č. 1“

O
br

áz
ek

 H
ea

lh
ty

 In
te

ra
ct

io
ns

 In
c.

Diasestra_2010_4.indd   4 10.12.2010   17:17:40



5

4/2010 � SESTRA V DIABETOLOGII

Nutriční terapie

Výživa ve zdraví i nemoci

Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života. Jídlo 
je nutné pro zajištění energetických potřeb organismu, pro růst, obnovu tkání i roz-
množování. Výživa v jednotlivých obdobích života má svá specifika, stejně jako při 
některých onemocněních. U cukrovky 1. i 2. typu, řady metabolických onemocnění 
(např. u fenylketonurie, laktózové intolerance nebo celiakie) jsou dietní opatření 
základním kamenem jejich terapie. Při léčbě řady dalších nemocí má vhodně se-
stavená dieta své nezastupitelné místo, by6 není primární. Nicméně je všeobecně 
známo, že to, jak jíme, významně ovlivňuje naše zdraví. Abychom ale pochopili 
preventivní i léčebný význam výživy, je nutné znát hlavní principy správné výživy 
dětské i dospělé zdravé populace.

V následujících dílech seriálu se budeme zabývat výživou při jednotlivých one-
mocněních, přičemž hlavní důraz bude kladen na nemoci civilizačního charakteru, 
při jejichž vzniku i léčbě sehrávají stravovací návyky stěžejní úlohu. 

Karolína Hlavatá
Endokrinologický ústav, Praha

II. díl – Výživa v těhotenství a při kojení

Výživa v těhotenství

Kvalita výživy je velmi důležitá již v ob-
dobí před otěhotněním. Charakter výživy 
ovlivňuje plodnost a kvalitu vajíček, má 
vliv na zdárný průběh těhotenství, snižuje 
riziko vzniku řady malformací a ovlivňuje 
porodní hmotnost novorozence. Důležitá 
je také souvislost výživy a tělesné hmot-
nosti matky před těhotenstvím, protože 
tento faktor úzce souvisí s porodní hmot-
ností novorozence.

Vedle optimálního energetického příjmu 
a příjmu základních živin je důležitý hlav-
ně dostatečný příjem kyseliny listové, žele-
za, nenasycených mastných kyselin, vápní-
ku a hořčíku. Před těhotenstvím je důležité 
myslet celkově na úpravu životního stylu, 
tzn. nekouřit a omezit příjem alkoholu.

Důležitost výživy v době těhotenství je 
nasnadě. Cílem je zajištění optimálních pod-
mínek pro růst plodu při zachování dobré-
ho nutričního stavu matky. Výživa matky 
v době před těhotenstvím a v jeho průbě-
hu je také rozhodující pro správné „napro-
gramování“ směrem ke štíhlosti. In utero 
a v raném dětství se zakládá množství tu-
kových buněk, což může rozhodovat o bu-
doucí obezitě. Kritickou dobou z hlediska 
počtu tukových buněk je období od 30. týd-
ne gravidity do jednoho roku života. V ná-
sledujícím období se tedy množství tukové 
tkáně zvyšuje v důsledku rostoucí velikosti 
tukových buněk, nikoli jejich počtu.

Výživa v těhotenství má být pestrá, vy-
vážená a dobře stravitelná. Rozhodně ne-
platí, že je potřeba jíst za dva, nebo že lze 
v těhotenství popustit uzdu chutím a jíst 
vše, co se mi zlíbí. Přiměřenost, kvalita 
a doplnění o pohyb je jednou ze záruk 
zdárného průběhu těhotenství.

Vzhledem k častému pálení žáhy, ne-
volnostem až zvracení je kladen důraz 
na pravidelný jídelní režim (nejlépe malé 
porce častěji) a omezení tučných a dráž-
divých pokrmů. Pro zmírnění nauzey 
a zvracení se doporučuje sníst ráno, ješ-
tě před vstáváním, sacharidový pokrm, 
např. pár piškotů nebo banán. Při tepel-
né úpravě je upřednostňováno vaření, 
dušení, zapékání nebo pečení na malém 
množství tuku.

Potřeba energie
Obecně platí, že v prvním trimestru 

není nutné zvyšovat energetický příjem, 
od 2. trimestru počítáme +150–200 kcal/
den. Potřeba energie se odvíjí také od 
přiměřeného váhového přírůstku. Opti-
mální váhový přírůstek činí u zdravých 
žen v dobrém nutričním stavu 10–12 kg, 
u žen podvyživených nebo adolescentek 
14 kg, obézní ženy by měly mít hmotnost-
ní přírůstek v rozmezí 4–8 kg. Hmotnost 
je jedním z velmi sledovaných paramet-
rů v prenatálních poradnách, protože jak 
nízký, tak vysoký přírůstek na váze může 
být rizikový.

Nadbytečný energetický příjem vede 
k nadměrnému váhovému přírůstku matky, 
přičemž se stoupajícím BMI se zvyšuje rizi-
ko řady onemocnění, která jsou nebezpeč-
ná jak pro matku, tak pro plod. Obézní ženy 
mají častěji diabetes 2. typu a jsou ve zvý-
šené míře ohroženy rozvojem gestačního 
diabetu. Studie ukazují, že děti, které byly 
v těhotenství vystaveny hyperglykemii, jsou 
v dospělosti častěji obézní. Děti diabetiček 
se často již rodí s vysokou porodní hmotnos-
tí (nad 4 000 g) a tento trend přetrvává celé 
dětství a přechází až do dospělosti.

Nedostatečný energetický příjem zvyšu-
je pravděpodobnost spontánních potratů, 
předčasných porodů, růstové retardace 
a nízké porodní hmotnosti. Jedinec, který 
byl během intrauterinního vývoje vysta-
ven podvýživě, je v dospělosti ve zvýšené 
míře ohrožen vznikem mnoha závažných 
onemocnění. Jedná se hlavně o abdominál-
ní obezitu, diabetes 2. typu, vysoký krevní 
tlak a poruchy lipidového metabolismu. 

Bílkoviny
Podle doporučení by měl být minimál-

ní denní příjem bílkovin 1,1 g/kg tělesné 
hmotnosti/den (vztaženo ke hmotnos-
ti před těhotenstvím). Studie poukazují 
na přímou úměru mezi příjmem bílkovin 
a délkou a hmotností novorozence. Nedo-
statek bílkovin také představuje riziko pro 
vývoj plodu a jeho mozku, protože může 
dojít ke zpomalení myelinizace.

Důraz by měl být dáván na kvalitní bílko-
viny, aby byl pokryt příjem všech nezbyt-
ných aminokyselin. Ve výběru je vhodné 
upřednostňovat méně tučné bílkovinné 
zdroje, aby nedocházelo zbytečně k nad-
měrnému příjmu tuků. Dobrými bílkovin-
nými zdroji jsou mléko a mléčné výrobky, 
sýry, libové maso a ryby, vaječný bílek. Bíl-
koviny jsou obsaženy také v potravinách 
rostlinného původu (obiloviny, luštěniny), 
ale nemají všechny esenciální aminokyse-
liny v potřebném množství nebo poměru. 
Z toho také vyplývá, že v době těhotenství 
a laktace není v žádném případě doporu-
čováno alternativní stravování (především 
veganství, makrobiotika).

Tuky
Doporučení pro příjem tuků v době těho-

tenství se neliší od doporučení pro běžnou 
populaci. Tuky by neměly převýšit 30    % 
energetického příjmu, přičemž je vhodné 
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omezovat příjem nasycených tuků (sádlo, 
máslo, tučné maso, plnotučné mléčné vý-
robky atd.) a upřednostňovat tuky nena-
sycené (oleje, margaríny, rybí olej a ryby), 
které jsou zdrojem esenciálních mastných 
kyselin. Ve vztahu k těhotenství má nej-
větší význam kyselina dokosahexaenová 
(DHA) z řady n-3 mastných kyselin. Dosta-
tek n-3 mastných kyselin je důležitý pro 
vývoj nervové soustavy a zraku (zejména 
jeho ostrosti) u plodu, snižuje riziko před-
časného porodu, těhotenské preeklampsie 
(závažný stav charakterizovaný vysokým 
krevním tlakem, bílkovinou v moči a oto-
ky) a nízké porodní hmotnosti. Doporučená 
denní dávka DHA je 300 mg. Přirozeným 
a bohatým zdrojem n-3 mastných kyselin 
jsou především mořské ryby, které by měly 
být konzumovány alespoň dvakrát týdně. 

Kyselina listová
Vztah mezi příjmem kyseliny listové 

a snížením rizika vzniku defektů neurální 
trubice je znám již dlouhou dobu. Hypo-
vitaminóza je také dávána do souvislosti 
s předčasnými porody a zvýšenou potra-
tovostí. Z těchto důvodů se doporučuje že-
nám, které plánují otěhotnět, užívat alespoň 
1 měsíc před plánovaným otěhotněním ky-
selinou listovou. Doporučená dávka kyseli-
ny listové je 0,4 mg/den. U žen, u kterých 
se v předcházejícím těhotenství objevil de-
fekt neurální trubice, je doporučená dávka 
kyseliny listové 4 až 5 mg/den. K zajištění 
doporučené denní dávky kyseliny listové 
je optimální využít některý z komerčně vy-
ráběných preparátů, protože pokrýt toto 
množství z přírodních zdrojů nebývá vždy 
lehké. Jen pro ilustraci: 0,4 mg je obsaženo 
ve 400 g listové zeleniny, v 1 kg ovoce, ve 
450 g oříšků nebo 1,2 kg sýra.

Jód
Jód je dalším prvkem, který sehrává ve 

výživě těhotných žen stěžejní úlohu. Ne-
dostatečný příjem je spojen s potraty, níz-
kou porodní hmotností a vyšší poporodní 
úmrtností. Děti se mohou rodit s vroze-
ným kretenismem nebo novorozeneckou 
hypotyreózou. Česká republika patří mezi 
země s nízkým obsahem jódu v půdě, pro-
to ani v ovoci nebo zelenině není jeho ob-
sah vysoký. V současnosti je nejvýznam-
nějším zdrojem jódu jodizovaná sůl a dále 
mléko a mléčné výrobky, protože jód je 
přidáván do krmných směsí dojnic.

Železo
Nedostatečný příjem železa bývá u žen 

velmi častý, což je dáno jednak jeho níz-

kým příjmem ve stravě, jednak zvýšenými 
ztrátami v průběhu menstruačního krvá-
cení. Nedostatek železa je přitom velmi 
rizikový, protože zvyšuje riziko anemií. 
S anemií stoupá riziko potratu, předčas-
ného porodu a nízké porodní hmotnosti 
novorozence. Doporučená dávka žele-
za v případě potvrzené anemie je 50 až 
100 mg, v ostatních případech 28 mg. Je 
možné pokrýt ji z přírodních zdrojů, kte-
rými jsou zejména maso a játra. Využitel-
nost železa z rostlinných zdrojů je nízká, 
což je např. u špenátu dáno přítomností 
kyseliny fytové. Biologickou dostupnost 
železa zvyšuje vitamin C, proto je vhod-
né zapít tabletku železa pomerančovým 
džusem. 

Vápník a hořčík
Dostatečný příjem vápníku je nezbytný 

pro správnou stavbu kostí plodu. Vápník 
má důležitou úlohu také v prevenci před-
časných porodů, zmírňuje křeče v nohou 
během těhotenství a napomáhá v odstra-
nění únavy a poporodních depresí. Pokud 
je příjem vápníku nedostatečný, začne se 
uvolňovat ze zásob matky, které tak hrozí 
osteoporóza a zvyšuje se i riziko vzniku 
zubního kazu. Doporučená denní dávka 
vápníku od 2. trimestru je 1 500 mg. Ideál-
ním zdrojem jsou mléčné výrobky, vhodná 
je však i suplementace, nejlépe společně 
s hořčíkem (zvyšuje resorpci vápníku ze 
zažívacího traktu a zabraňuje případné-
mu deficitu hořčíku při dlouhodobém uží-
vání vápníku).

Hořčík plní v organismu celou řadu 
důležitých funkcí, je proto nezbytný pro 
zdárný průběh těhotenství a pro vývoj 
plodu. Nedostatečný příjem je dáván do 
souvislosti s gestózami, svalovými křeče-
mi, předčasnými děložními kontrakcemi 
a předčasným porodem. Dobrým zdrojem 
hořčíku jsou luštěniny, ořechy, maso, ovo-
ce a zelené natě.

Dalšími látkami, jejichž význam ve vý-
živě těhotných stoupá, je zinek (nedo-
statek vede k retardaci plodu), vitamin 
D (nedostatek je spojen s osteomalacií 
a deformitami pánve, nízkou porodní 
hmotností, novorozeneckou hypokalce-
mií a křečemi) a vitamin B2 (riziko před-
časného porodu).

Na druhé straně je potřeba se v těho-
tenství vyvarovat nadbytečného příjmu 
vitaminu A, jelikož působí teratogenně. 
Zdrojem jsou játra a vnitřnosti, proto je 
dobré konzumovat podobné potraviny 
v omezeném množství.

Samozřejmostí by mělo být vynechání 
alkoholu a pokud žena před těhotenstvím 
kouřila, měla by přestat. Kouření v těho-
tenství přináší pro nenarozené dítě řadu 
metabolických rizik. Je prokázáno, že děti 
kuřaček jsou v dospělosti častěji obézní 
a mají i vyšší riziko vzniku diabetu 2. ty-
pu. Riziko obezity je zvýšené i navzdory 
faktu, že se děti kuřaček rodí s nižší po-
rodní hmotností.

Výživa kojících
Výživa v době kojení je neméně důleži-

tá, protože kvalita výživy matky se přímo 
odráží v kvalitě mléka, a to zejména v pří-
padě vitaminů skupiny B, vitaminu A, jódu 
a selenu. Nutný je pravidelný přísun živin, 
které se neukládají do zásob, což jsou bílko-
viny a vitaminy rozpustné ve vodě. Koncen-
trace kyseliny listové, vitaminu D, vápníku, 
železa, zinku a mědi v mateřském mléce je 
zajištěna ze zásob matky a nezávisí na ak-
tuálním příjmu potravou. Jejich dostatečný 
příjem stravou je ale důležitý pro matku, 
aby byly chráněny její zásoby.

Kojení je bezesporu nejvhodnějším 
způsobem výživy pro dítě, protože ma-
teřské mléko je svým složením a proměn-
livostí jedinečné. Kojení přináší výhody 

Poznámka: u některých nutrientů nejsou k dispozici dopo-
ručené dávky pro Českou republiku, jsou tedy uvedeny údaje 
stanovené Světovou zdravotnickou organizací (WHO) nebo 
hodnoty používané v USA či v Evropě.

energie 
+ 150–200 kcal/den 
(průměr 11 000 kJ)

bílkoviny (g) 90 

tuky 30 % energetického 
příjmu

vápník (mg) 1 500

vitamin A (µg RE) 1 100

vitamin E (mg α TE) 14 

vitamin D (µg) 10 (WHO, USA) 

vitamin C (mg) 120

vitamin B1 (mg) 1,2

niacin (mg NE) 1,6 

vitamin B2 (mg) 14,7–15–18 (WHO, 
Evropa, USA) 

vitamin B6 (mg) 1,6–1,9 (Evropa, USA) 

vitamin B12 (µg)  1,4–1,6–2,6 (WHO, 
Evropa, USA)

kyselina listová (µg) 370 – 470– 400– 600 
(WHO, Evropa, USA) 

železo (mg) 28

jód (µg) 130 – 175 – 200 (Evropa, 
USA, WHO)

Tab. č. 1: Doporučený příjem energie, hlavních 
živin a vybraných vitaminů a minerálních látek 
pro těhotné
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nejen pro dítě, ale i pro matku, význam-
ný je i psychologický a ekonomický profit. 
WHO a Dětský fond OSN (UNICEF) doporu-
čují výlučné kojení do šesti měsíců věku 
dítěte, zavádění příkrmů až po šestém 
měsíci a současné pokračování v kojení 
s příkrmem do dvou let věku dítěte. Ko-
jení je samozřejmě podporováno v porod-
nicích, kde jsou prosazovány hlavní zása-
dy podpory kojení, vydané WHO/UNICEF 
v roce 1989 („10 kroků k úspěšnému ko-
jení“). Hlavní cíle tohoto dokumentu lze 
shrnout do následujících bodů:

• zahájení kojení do půl hodiny po po-
rodu;

• naučení matek správné technice ko-
jení;

• rooming-in a kojení bez omezení dél-
ky a frekvence;

• nepoužívání dudlíků, lahviček;
• pomoc při problémech s kojením;
• zákaz propagace výrobků umělé vý-

živy.
U kojených dětí je popisován nižší vý-

skyt a intenzita průjmových onemocnění, 
respiračních onemocnění, zánětů středouší 
a infekcí močových cest. Kojení má ochran-
ný vliv před výskytem syndromu náhlého 
úmrtí, diabetu 1. typu, Crohnovy choroby 
a ulcerózní kolitidy, lymfomu a alergií.

U matky dochází po porodu vlivem ko-
jení k méně intenzivnímu poporodnímu 
krvácení a rychlejšímu zavinování dělohy. 
Kojící matky rychleji dosahují předporod-
ní hmotnosti, kojení je také prevencí oste-
oporózy a snižuje riziko vzniku karcinomu 
ovarií a karcinomu prsu.

Hlavními důvody, proč matka nekojí, 
jsou nedostatečná sebedůvěra, popř. ne-

dostatečná informovanost. Z toho také 
vycházejí hlavní oblasti působení zdra-
votních sester. Posílení sebedůvěry, psy-
chologická příprava, podpora nástupu 
laktace, včasné přiložení k prsu, správná 
poloha matky a dítěte, správné uchopení 
prsu ústy dítěte a správná technika sání 
jsou pro úspěšné kojení stěžejní.

Výživa kojících žen má být opět pestrá, 
vyvážená a lehce stravitelná. Je vhodné vy-
varovat se smažených, tučných a kořeně-
ných jídel. Pokud dítě trápí bolesti břicha, 
je doporučováno popíjení čajů s fenyklem 
nebo dalšími protinadýmavými látkami. 
Kojící žena nesmí zanedbávat pitný režim, 
přestože příjem tekutin nemá výraznější 
vliv na množství vyprodukovaného mléka.

V době kojení se nedoporučuje razant-
nější hubnutí, protože škodliviny (např. 
polychlorované bifenyly) uložené v tuko-
vých zásobách by se začaly uvolňovat do 
mléka. Hubnutí má být pozvolné, opti-
mální hmotnostní úbytky nemají převýšit 
0,5 kg za měsíc.

Čeho se má kojící žena vyvarovat?

Alkohol – Vylučuje se do mateřského 
mléka a ovlivňuje jeho senzorickou kva-
litu, snižuje produkci mléka, ovlivňuje 
spouštěcí reflex a vede k poruchám spán-
ku dítěte. Malé množství alkoholu na zá-
vadu není, protože v nízkých dávkách 
etanol do mateřského mléka nepřechází.

Kofein – Studie nepotvrzují negativní 
vliv na dítě při běžném příjmu. Vysoký 
příjem způsobuje podrážděnost, poru-
chy spánku a snižuje obsah železa v ma-
teřském mléce.

Kouření má jednoznačně negativní 
dopad. Snižuje objem mléka, zpomaluje 
růst dítěte, děti neprospívají, jsou častě-
ji nemocné, mají i zvýšené riziko syndro-
mu náhlého úmrtí. Nikotin v mateřském 
mléce negativně ovlivňuje činnost trávi-
cího ústrojí dítěte a způsobuje zvracení 
a špatné sání.

Jak se pozná úspěšné kojení?

Nejdůležitějším měřítkem je prospívání 
dítěte. Při kojení je slyšet polykání, dítě 
má 6–8 pomočených plen za den a ně-
kolik stoliček denně. Když je kojení „za-
běhnuté“, nemusí být stolička až několik 
dní. Dříve tradovaná zelená stolička není 
projevem nedostatečného příjmu mléka. 
Na nedostatečné kojení upozorňuje méně 
pomočených plen, hnědá páchnoucí sto-
lice s hlenem, plochá váhová křivka a ne-
klid dítěte. 

Tab. č. 2: Doporučený příjem energie a vybraných 
nutrientů pro kojící ženy

energie 12 000 kJ

tuky do 30 % z celkového 
energetického příjmu

bílkoviny (g) 100

vápník (mg) 2 000

vitamin A (µg RE) 1 200

vitamin C (mg) 130

vitamin B1 (mg) 1,4

vitamin B2 (mg) 1,8

železo (mg) 24

Tradiční odborné setkání proběhne v rámci 47. diabetologických dnů v Luhačovi-
cích (bližší informace na stránkách ČDS – www.diab.cz, nebo na stránkách pořadate-
le, společnosti Galén-Symposion – www.gsymposion.cz).

Přihlášky k aktivní účasti a abstrakta je třeba zaslat do 28. února 2011 předsedkyni 
Sekce sester ČDS Jitce Andráškové (jitka.andraskova@fnusa.cz).

Informace o doporučeném formátu abstrakt budou zveřejněny na stránkách Sekce 
sester ČDS (www.diab.cz). 

Pozn.: u abstrakt označte, zda se jedná o přednášku, nebo poster.
Sborník abstrakt bude – stejně jako v předchozích letech – vydán v podobě samo-

statného suplementa časopisu Sestra v diabetologii.
Bude k dispozici účastníkům pracovního dne, předplatitelé časopisu Kazuistiky 

v diabetologii si jej mohou bezplatně objednat v redakci Nakladatelství GEUM, s. r. o. 
(Nádražní 66, 513 01 Semily, e-mail: geum@geum.org).

XVII. pracovní den Sekce sester ČDS
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