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Souhrn:
Edukace pacientů s diabetes mellitus je předpokladem úspěšné léčby a má pozitivní vliv 

na jejich schopnost zvládat život s tímto onemocněním. Společnost Eli Lilly vytvořila a spon-
zorovala edukační program Diapartner zaměřený na zlepšení dlouhodobé compliance pa-
cientů s diabetem. Cílem této studie bylo ověřit dlouhodobou compliance a spokojenost 
s programem Diapartner u pacientů s diabetem a zjistit, které predefinované demografické 
faktory mohou eventuálně s dlouhodobou compliance souviset. Kombinace cílené edukace 
podle požadavků lékaře spolu s méně obvyklým pravidelným zasíláním edukačních bro-
žur využitá v programu Diapartner může být vhodným nástrojem ke zlepšení dlouhodobé 
compliance pacientů v edukačním programu.

Klíčová slova: diabetes mellitus, edukace, compliance

Non-intervention assessment of educational program Diapartner (NEED)
The education of patients with diabetes mellitus is a precondition for a successful treat-

ment and it has a positive influence on their ability to live with this condition. Eli Lilly 
crea ted and sponsored an educational program Diapartner aimed to improve a long term 
compliance of diabetic patients. The aim of this study was to check both the long term 
compliance and satisfaction with the Diapartner program in diabetic patients and to de-
termine which predefined demographic factors may be possibly related to the long term 
compliance. A combination of targeted education according to physician’s requirement as 
well as less common regular supply of educational brochures used in the Diapartner pro-
gram may be an appropriate tool to improve the long term compliance of patients in this 
educational program. 

Key words: diabetes mellitus, education, compliance

Úvod:

Diabetes mellitus (DM) má velký dopad 
na život pacientů. Vyžaduje pravidelné 
monitorování hladiny glukózy, úpravu 
dietních zvyklostí a životního stylu, časté 
návštěvy lékařů a edukačních pracovníků, 
denní podávání léků a pro mnohé pacien-
ty diabetes také znamená samostatnou 
injekční aplikaci inzulínu. Edukace pa-
cientů jak samostatně zvládat diabetes je 
základním kamenem péče o všechny ne-
mocné s diabetem, kteří chtějí dosáhnout 
dobrého výsledného zdravotního stavu 
(Mensing et al. 2005). Pacienti, kterým se 
nikdy nedostalo edukace o diabetu, mají 
podle jedné ze studií čtyřnásobně vyšší 
riziko závažných komplikací (Nicolucci et 
al. 1996). Poznatek, že edukace zlepšuje 
výsledný zdravotní stav pacienta po fyzic-
ké i psychické stránce, byl podpořen kon-
zistentními výsledky několika meta-ana-
lýz účinnosti diabetické edukace pacienta 

v kontrolovaných studiích (Brown 1992; 
Norris et al. 2001; Gary et al. 2003; Glas-
gow 1999). Méně časté typy edukačních 
intervencí, například pravidelné zasílání 
edukačních brožur poštou jako doplňková 
forma intervence vedle osobního rozho-
voru, jsou v dostupné literatuře hodno-
ceny pouze okrajově. Obvyklou formou 
podání pokynů v rámci edukační činnosti 
u diabetiků 2. typu je podle publikované 
meta-analýzy 18 studií skupinový anebo 
individuální rozhovor s pacientem. Jiné 
formy byly použity pouze v 17 % hodno-
cených studií (Gary et al. 2003).

Zatímco účinnost edukačních intervencí 
na metabolickou kontrolu diabetu je dob-
ře stanovena v kontrolovaných studiích, 
zachování této účinnosti v čase (doba, po 
kterou je program intervence dodržován) 
se stalo jednou ze zásadních dimenzí na-
vrženého nového rámce hodnocení diabe-
tických edukačních intervencí (Glasgow 
1999). Důraz na compliance a faktory 

pravděpodobně související s dlouhodobou 
compliance představuje možnou cestu jak 
hodnotit zachování účinnosti edukačních 
programů.

Edukaci diabetiků vnímají diabetolo-
gové v České a Slovenské republice jako 
jednu z primárních potřeb pacientů. Jako 
rozšířený servis, který pomůže uspokojit 
potřeby lékařů, podporuje společnost Eli 
Lilly od února 2004 specifický edukační 
program pro diabetické pacienty léče-
né Lilly inzulíny (nebo analogy inzulínu) 
v České republice a na Slovensku. Tento 
program, nazvaný Diapartner, kombinuje 
dva přístupy – aktivní a pasivní edukaci. 

Aktivní část obsahuje individuální edu-
kační konzultace uzpůsobené požadav-
kům lékaře. Edukační konzultace určené 
jedincům nebo malým skupinám (s nej-
výše třemi pacienty) jsou poskytovány 
sítí vyškolených edukačních zdravotních 
sester. Obsah edukačních konzultací je 
připraven cíleně podle specifických po-
žadavků lékaře pro každého jednotlivého 
pacienta. Konzultace probíhá pod dobu 30 
až 60 minut, kdy edukační sestra probírá 
s pacientem potřebné znalosti a prová-
dí praktický nácvik dovedností. Témata 
konzultací jsou zaměřena na self-moni-
toring, dietu a cvičení, aplikaci inzulínu, 
zvládání hypoglykémie, prevenci diabe-
tické nohy a další. 

V rámci pasivní části edukace pacienti 
pravidelně zdarma dostávají poštou edu-
kační brožury. Každé 3 měsíce pacient ob-
drží jednu ze šesti brožur, které obsahují 
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strukturovaný sled diskutovaných témat, 
jako je léčba inzulínem, self-monitoring, 
diabetická dieta, diabetická noha atd.; 
všechny vytvořené zkušenými diabetolo-
gy a edukátory. Obsah brožur je stručný 
a pro pacienty srozumitelný. Slouží k při-
pomenutí dovedností získaných v průbě-
hu konzultací i k podpoře každodenního 
self-monitoringu. Správa databáze pa-
cientů a zasílání edukačních materiálů 
jsou prováděny třetí stranou a ve shodě 
s místními českými a slovenskými zákony 
o ochraně osobních údajů. 

Cílem observační studie bylo zhodno-
tit dlouhodobou compliance pacientů bě-
hem tohoto edukačního programu, iden-
tifikovat faktory, které mohou souviset 
s dlouhodobou compliance a posoudit 
spokojenost pacientů s edukačním pro-
gramem, při vědomí všech limitů nein-
tervenční studie.

Metodika:

Populace pacientů

Do studie byli zařazeni muži a ženy, 
u kterých byl diagnostikován diabetes 
mellitus 1. nebo 2. typu, minimálně ve 
věku 18 let, kteří byli nejméně 6 měsíců 
před zařazením do studie léčeni inzulínem 
nebo inzulínovým analogem (případně 
v kombinaci s perorálními antidia betiky). 
Při vstupu do studie se spolu s ošetřují-
cím lékařem rozhodli k účasti v edukač-
ním programu a poskytli písemný souhlas 
s účastí v observační studii. Neúčastnili se 
zároveň jiné intervenční studie.

Design studie

V této lokální, multicentrické, prospek-
tivní observační studii byl sběr dat usku-
tečněn v průběhu tří návštěv v rámci běž-
né lékařské péče. Během první návštěvy, 

kdy pacient zahajoval účast v programu 
Diapartner, bylo dokumentováno, že pa-
cient splňuje podmínky k zařazení a po-
skytl písemný souhlas se sběrem dat, byly 
shromážděny demografické údaje, údaje 
o diabetu a způsobu léčby, tělesné hmot-
nosti a HbA1c. Po přibližně 6 (±1) a 12 (±1) 
měsících od zařazení, během návštěv T2 
a T3, byly shromážděny údaje o compli-
ance pacienta během programu, o spoko-
jenosti pacienta s programem a případně 
důvod ukončení účasti ve studii, pokud 
k němu došlo. 

Tato observační studie reprezentuje ne-
intervenční výzkum; proto v této studii 
nejsou žádné skupiny pacientů se speci-
ální léčbou ani kontrolní skupiny. Rozhod-
nutí zdravotníka ohledně vhodné zdravot-
ní péče a léčby pacienta vyplývalo z běžné 
klinické praxe. Pacienti byli do této studie 
zařazeni proto, aby bylo možné shromáž-
dit údaje o pozorováních učiněných bě-
hem běžné klinické praxe.

Studie si kladla za cíl neovlivnit běžný 
způsob léčby a poskytování lékařské péče. 
Každý lékař předepisoval běžně dostupné 
přípravky a pomůcky a léčiva nebyla po-
skytována zadavatelem studie. Účast ve 
studii v žádném případě neovlivnila plat-
bu nebo úhradu za jakoukoliv léčbu, kte-
rou pacient během studie obdržel.

Compliance během
edukačního programu

Compliance během edukačního progra-
mu byla měřena jako procento pacientů, 
kteří se zúčastnili valné většiny zorgani-
zovaných edukačních konzultací (na zá-
kladě informací poskytnutých edukační 
sestrou lékaři). Byla akceptována maxi-
málně jedna odůvodněná absence. Pa-
cienti byli dotázáni, zda přečetli poštou 
zaslané edukační brožury a zda chtějí 
pokračovat v programu – při návštěvách 

se sběrem údajů T2 a T3, tj. za 6 měsíců 
(± 1 měsíc) a za 12 měsíců (± 1 měsíc) po 
zahájení programu. 

Pouze pacienti, kteří splnili první dvě 
kritéria (kompletní docházka na konzul-
tace a čtení brožur), byli považováni za 
subjekty s úplnou compliance během edu-
kačního programu. Pacienti, kteří splnili 
pouze jedno kritérium, byli považováni za 
subjekty s částečnou compliance. Pacien-
ti, kteří nesplnili ani jedno kritérium, byli 
považováni za subjekty bez compliance, 
stejně jako pacienti, kteří nebyli ochotni 
pokračovat v programu. 

Protože compliance během edukačního 
programu byla v této observační studii 
hodnocena pouze na základě pozorování 
učiněných během normální klinické pra-
xe, nebylo možné použít žádné intervenč-
ní metody hodnocení compliance (např. 
kontrolní testování a skórování znalostí 
pacienta po přečtení určité brožury), ne-
boV tyto metody nejsou u valné většiny 
diabetologů součástí běžné péče o diabe-
tické pacienty.

Faktory související s compliance

Hodnocené faktory zahrnovaly pohla-
ví, věk, úroveň vzdělání (základní, střed-
ní, vysokoškolské), bydliště (města nad 
30 000 vs. pod 30 000 obyvatel), typ dia-
betu (1. typ, 2. typ), délku trvání diabetu 
a inzulínové léčby (roky), výchozí hod-
notu HbA1c (%), způsob inzulínové léč-
by (konvenční vs. intenzifikovaný režim 
[MDI] nebo kontinuální subkutánní infú-
ze inzulínu [CSII], aplikaci inzulínu pomo-
cí stříkačky vs. inzulínovým perem nebo 
inzulínovou pumpou), užívání PAD a pří-
tomnost predefinovaných pozdních mik-
rovaskulárních komplikací diabetu (dia-
betická retinopatie, diabetická nefropatie, 
diabetická polyneuropatie) podle úsudku 
účastnícího se lékaře.

Fo
to

 K
ar

el
 V

íz
ne

r

Diasestra_2009_2.indd   3 17.6.2009   12:11:25



4

SESTRA V DIABETOLOGII � 2/2009

Spokojenost s edukačním 
programem 

Spokojenost s edukačním programem 
byla hodnocena podle procentuálního po-
dílu pacientů spokojených s programem 
všeobecně a samostatně s aktivní částí 
programu a s pasivní částí programu. 

Statistické hodnocení

Statistická analýza prezentovaných vý-
sledků byla provedena na primární ana-
lyzované populaci 863 hodnotitelných pa-
cientů. Pro výpočet procentuálního podílu 
pacientů vykazujících compliance s edu-
kačním programem po 6 a 12 měsících 
od zahájení studie byl použit dvoustran-
ný 95% interval spolehlivosti (CI). Nebyly 
prováděny žádné úpravy pro vícenásob-
ná porovnání.

Možný vztah mezi predefinovanými 
demografickými parametry a sledovanou 
dlouhodobou compliance byl analyzován 
pomocí logistické regresní analýzy. 

Spokojenost s edukačním programem 
byla hodnocena podle procentuálního po-
dílu pacientů spokojených s programem 
všeobecně a samostatně s aktivní částí 
programu (edukační schůzky) a s pasivní 
částí programu (zasílání brožur poštou). 
Analýzy byly provedeny zvlášV pro diabe-
tiky 1. a 2. typu. Pacienti, kteří po výchozí 
návštěvě neposkytli žádné údaje o com-
pliance během edukačního programu, 
byli vyloučeni ze všech analýz. Intervaly 
pro sběr dat byly dodatečně rozšířeny po 
ukončení studie a sběru dat na ± 1,5 mě-
síce, protože v rámci původních interva-
lů nebyl k dispozici dostatečný počet pa-
cientů k analýze.

Při datových analýzách nebylo použi-
to žádných imputačních postupů (LOCF, 
atd.). Statistická analýza byla provedena 
statistickým centrem ADDS&DSC systé-
mem SAS verze 9.1.

Výsledky:

Vstupní hodnoty

Z 1 199 sledovaných pacientů bylo do 
analýzy zařazeno 863 (72 %) pacientů. 
336 (28 %) pacientů bylo z analýzu vyřa-
zeno (64 pacientů se žádné z návštěv T2, 
T3 nezúčastnilo a 272 pacientů absolvova-
lo některou z návštěv T2, T3 mimo stano-
vený dodatečně rozšířený interval). Prů-
měrný věk byl 44,6 let (v rozmezí 18–81 
let) pro pacienty s diabetem 1. typu a 61,8 

let (v rozmezí 22–86 let) u pacientů s dia-
betem 2. typu. Průměrné trvání choroby 
před vstupem do studie bylo 11,5 let pro 
pacienty s diabetem 1. typu a 11,6 let pro 
pacienty s diabetem 2. typu. Výchozí de-
mografické charakteristiky analyzované 
populace pacientů viz tabulky č. 1 a 2.

Compliance k programu 
Diapartner

Po 6 (±1,5) měsících vykazovalo 81,5 % 
(75,4–86,6) pacientů s diabetem 1. typu 
plnou compliance, 17,0 % (12,1–22,9) čás-
tečnou compliance a 1,5 % (0,3–4,3) non-
-compliance; 80,4 % (77,2–83,4) pacien-
tů s diabetem 2. typu vykazovalo plnou 
compliance, 18,1 % (15,2–21,3) částečnou 
compliance a 1,5 % (0,7–2,8) non-compli-
ance (viz graf č. 1).

Po 12 (±1,5) měsících vykazovalo 
70,5 % (63,7–76,7) pacientů s diabetem 
1. typu plnou compliance, 16,0 % (11,2–
21,8) částečnou compliance a 13,5 % (9,1–
19,0) non-compliance; 73,76 % (70,2–77,1) 
pacientů s diabetem 2. typu vykazovalo 
plnou compliance, 13,88 % (11,3–16,7) 
částečnou compliance a12,37 % (10,0–
15,1) non-compliance (viz graf č. 2).

Hodnocení prediktivity 
compliance pro vybrané 
demografické faktory

U některých demografických fakto-
rů byla potvrzena asociace s complian-
ce. Mezi demografické faktory asocio-
vané s compliance po 6 (±1,5) měsících 
patřily vzdělání (compliance rostla se 
vzděláním) a bydliště (compliance vyšší 
v obcích nad 30 000 obyvatel) u pacientů 
s DM 1. typu a bydliště (compliance vyšší 
v obcích nad 30 000 obyvatel) u pacientů 
s DM 2. typu. 

Po 12 měsících (± 1,5 měsíce) patřily 
mezi faktory asociované s compliance 
bydliště (vyšší compliance v obcích nad 
30 000 obyvatel oproti obcím pod 30 000 
obyvatel), pohlaví (vyšší compliance 
u žen) a doba od diagnózy (compliance 
rostla s dobou od diagnózy) u pacientů 
s DM 1. typu a existující polyneuropatie 
(compliance vyšší při existenci polyneu-
ropatie) u pacientů s DM 2. typu (p – hod-
noty viz tabulka č. 3).

Nebyla nalezena asociace mezi věkem, 
typem diabetu, délkou trvání diabetu a in-
zulínovou léčbou, vstupní hodnotou gly-
kovaného hemoglobinu (HbA1c), typem 

Edukace

Tab. č. 1: Výchozí demografické charakteristiky (N=863/100 %)

charakteristiky
n (%)

pacienti s DM 1. typu
200 (23)

pacienti s DM 2. typu
663 (77)

pohlaví 

muži 100 (50) 271 (41)

ženy 100 (50) 392 (59)

věk (roky)

< 25 21 (10,50) 1 (0,15)

[25– 40] 57 (28,50) 9 (1,36)

[40– 55] 64 (32,00) 126 (19,00)

[55– 68] 50 (25,00) 346 (52,19)

≥ 68 8 (4,00) 181 (27,30)

Tab. č. 2: Rozložení predefinovaných demografických ukazatelů (N=863/100 %)

pacienti s DM 1. typu
n (%)

pacienti s DM 2. typu
n (%)

bydliště 

obce ≤ 30 000 obyvatel 122 (61) 369 (56)

obce > 30 000 obyvatel 78 (39) 294 (44)

vzdělání

základní 51 (25,5) 285 (43)

středoškolské 121 (60,5) 330 (50)

vysokoškolské 28 (14) 48 (7)

přítomnost komplikací

polynueropatie 77 (38,5) 402 (60,6)

nefropatie 33 (16,5) 169 (25,5)

retinopatie 65 (32,5) 289 (43,6)
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inzulínové léčby a použitím perorálních 
antidiabetik.

Spokojenost s edukačním 
programem Diapartner 

Celkovou spokojenost s edukačním pro-
gramem Diapartner projevilo po 6 (±1,5) 
měsících 99,0 % (95% CI; 96,4–99,9) pa-
cientů s diabetem 1. typu a 97,1 % (95% 
CI; 95,6–98,3) pacientů s diabetem 2. ty-
pu. Ve skupině pacientů s diabetem 1. ty-
pu nikdo neprojevil nespokojenost (0 %) 
a v 1,5 % nebyla úroveň spokojenosti zjiš-
těna [ne / neznámo (95% CI; 0,0–3,6)]. Ve 
skupině s diabetem 2. typu bylo nespoko-
jeno 1,4 % pacientů a úroveň spokojenos-
ti nebyla zjištěna u 1,5 % [ne / neznámo 
(95% CI; 0,6–2,8)].

Celkovou spokojenost s programem Dia-
partner po12 (±1,5) měsících deklarovalo 
97,0 % (93,6–98,9) pacientů s diabetem 
1. typu a 97,74 % (96,3–98,7) pacientů 
s diabetem 2. typu. Zbývající pacienti 
s dia betem 1. typu vyjádřili nespokoje-
nost v 1,5 % a u 1,5 % z nich nebyla úro-
veň spokojenosti zjištěna [ne / neznámo 
(95% CI; 0,3–4,3)]. Ve skupině s diabetem 
2. typu projevilo nespokojenost 0,90 % 
pacientů a úroveň spokojenosti nebyla 
zjištěna u 1,36 % [ne / neznámo (95% CI; 
0,3–2,6)].

Spokojenost s edukací prostřednic-
tvím sester a pomocí brožur viz tabul-
ky č. 4 a 5.

Diskuse:
Dlouhodobá compliance k edukační-

mu programu Diapartner byla pozorová-
na u více než 70 % pacientů s diabetem 
1. i 2. typu. Můžeme tedy předpokládat, 
že kombinace cílené edukace podle po-
žadavků lékaře spolu s méně obvyklým 
edukačním přístupem, jakým je např. 
pravidelné zasílání edukačních brožur, 
může být vhodným nástrojem ke zlepše-
ní dlouhodobé compliance pacienta k edu-
kačním aktivitám.

Naše zjištění korespondují s výsledky 
systematického přehledu 72 randomi-
zovaných kontrolovaných studií, které 
hodnotily účinnost edukace u pacientů 
s diabetem 2. typu. Autoři přehledu do-
šli k závěru, že intervence s pravidelným 
opakováním edukace je účinnější než jed-
norázová nebo krátkodobá edukace. 

Byla zjištěna souvislost mezi complian-
ce a některými demografickými faktory 
(pohlaví, velikost bydliště, úroveň vzdě-

Edukace

Tab. č. 3: Asociace oddefinovaných demografických faktorů s compliance

faktor po 6 (±1,5) měsících po 12 (±1,5) měsících

DM 1. typu DM 2. typu DM 1. typu DM 2. typu

pohlaví 0,537 0,738 0,033 0,383

věk 0,258 0,796 0,166 0,791

vzdělání 0,012 0,059 0,587 0,203

bydliště 0,012 0,001 0,023 0,208

doba od diagnózy 0,573 0,751 0,034 0,761

délka terapie 0,561 0,705 0,060 0,097

polyneuropatie 0,531 0,854 0,867 0,027

P – hodnota (P <0,05 indikuje statistickou signifikanci)
Hodnoceno logistikou regresní analýzou (SAS 9.1)

Graf č. 1: Hodnocení compliance (%) po 6 (±1,5) měsících

Graf č. 2: Hodnocení compliance (%) po 12 (±1,5) měsících
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Edukace

lání a přítomnost komplikací diabetu). 
Naopak nebyla nalezena souvislost mezi 
compliance a věkem, typem a dobou tr-
vání diabetu, hladinou glykovaného he-
moglobinu (HbA1c) při vstupu, typem in-
zulínové léčby nebo léčbou perorálními 
antidiabetiky. Význam těchto souvislostí 
zůstává nejasný, protože dostupná lite-
ratura uvádí rozporuplné závěry. Domní-
váme se, že vyšší compliance ve větších 
městech souvisí se snadnější dostupností 
do edukačních center díky lepší doprav-
ní obslužnosti v porovnání s venkovem. 
Snadný přístup by měl být zvažován vždy 
při budování nových edukačních center. 
Vztah mezi compliance a pohlavím může 
být ovlivněn obecně vyšší ochotou žen ří-
dit se doporučeními oproti mužům, stej-
ně jako vyšší vzdělání nejspíše umožňuje 
lépe porozumět vztahu mezi vlastní kon-
trolou diabetu a udržením zdraví. Je zají-
mavé, že z řady diabetických komplikací 
pouze diabetická polyneuropatie byla spo-
jena s compliance. Je možné, že právě při 
této komplikaci má pacient „hmatatelné“ 
problémy a hledá cestu ke zlepšení. 

Nebyl zjištěn vztah mezi compliance 
a věkem pacienta, typem diabetu a léčbou 
inzulínem, vstupní hladinou glykované-
ho hemoglobinu, typem inzulínové léčby 
nebo užíváním perorálních antidia betik. 
Relevantnost této vazby zůstává neobjas-
něna, protože v dostupné literatuře se vy-
skytují rozporné závěry. Ve většině studií 
věnovaných edukaci diabetiků nebyl nale-
zen žádný vztah mezi vybranými vstupní-
mi faktory (pohlaví, věk, body mass index 
a doba od diagnózy diabetu) a vypadá-
váním z edukace nebo vynecháním edu-
kačních setkání. Dvě z prací (Simmons et 
Fleming 2000; Gucciardi et al. 2007) po-
tvrdily souvislost s pracovním statutem 
a zanedbáváním edukace (vyšší vypadá-
vání u pracujících pacientů). Nejednotné 
závěry se objevují i o souvislosti compli-

ance s faktory jako je způsob léčby dia-
betu, hladina glykovaného hemoglobinu, 
komorbidity a cestovní vzdálenost od kli-
niky resp. místa edukace. Odlišné postupy 
výzkumu použité napříč studiemi ztěžují 
vytvoření společného závěru o tom, které 
faktory ovlivňují compliance nebo naopak 
odklon od edukačních programů pro dia-
betické pacienty (Gucciardi 2008). 

Pacienti v naší studii vyjádřili spoko-
jenost s edukačním programem ve více 
než 97 % po 12 měsících účasti. Přesto-
že deklarovali dlouhodobou compliance 
a spokojenost, dopad tohoto edukačního 
programu na celkový léčebný výsledek zů-
stává neznámý. S ohledem na observační 
charakter této studie jsme nemohli měřit 
účinek edukačních intervencí na metabo-
lickou kontrolu diabetu. 

Existují určité limitace pro interpretaci 
a zobecnění výsledků pozorovaných v této 
studii. Compliance i spokojenost pacientů 
s edukačním programem byly hlášeny pa-
cientem lékaři, který byl zároveň ošetřují-
cím lékařem pacienta. Tento přístup může 
způsobit určité zkreslení, protože data 
byla zapisována lékařem, který edukaci 
pacientovi doporučil. Neexistuje také ob-
jektivní zhodnocení výsledků hlášených 
pacientem. Přesto je informace o compli-
ance a spokojenosti pacientů s edukačním 
programem důležitá, protože chyběla ja-
kákoliv zpětná vazba na edukační pro-
gram od doby jeho zahájení v roce 2004. 
Zjištění asociace některých z parametrů 
s compliance může vést k dalšímu vývo-
ji specifické nebo úzce zacílené nabídky 
programů podle vybraných charakteristik. 
Kromě údajů o compliance byly získány 
reprezentativní údaje o současné popula-
ci pacientů s diabetem v České republice 
a na Slovensku.

Tato studie vznikla za podpory Eli Lilly 
and Company.
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Tab. č. 4: Spokojenost s edukací pomocí brožur (%; 95% CI)

po 6 (±1,5) měsících po 12 (±1,5) měsících

ano ne / neznámo ano ne / neznámo

pacienti s DM 1. typu 89,5 (84,4–93,4) 10,5 (0,0–11,5) 88,0 (82,7–92,2) 12,0 (0,0–13,9)

pacienti s DM 2. typu 90,3 (87,8–92,5) 9,6 (0,0–8,8) 87,6 (84,9–90,0) 12,4 (1,2–7,1)

Tab. č. 5: Spokojenost s edukací prostřednictvím sester (%; 95% CI)

po 6 (±1,5) měsících po 12 (±1,5) měsících

ano ne / neznámo ano ne / neznámo

pacienti s DM 1. typu 87,0 (81,5–91,3) 13,0 (1,7–13,9) 87,0 (81,5–91,3) 13,0 (2,8–12,1)

pacienti s DM 2. typu 81,9 (78,8–84,8) 18,1 (6,4–12,2) 82,9 (79,9–85,7) 17,0 (5,7–12,0)
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Informovanost diabetiků

Prieskum úrovne informovanosti 
pacientov o správnej výžive 
a životospráve pri ochorení
diabetes mellitus
Ivica Gulášová
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., Bratislava

Súhrn:
Autorka približuje prieskum v ktorom sa zamerala na najčastejšie problémy a prekážky 

nedostatočnej informovanosti pacientov v oblasti správnej výživy a životosprávy u pacien-
tov s diabetes mellitus. Základný súbor respondentov tvorilo 300 pacientov s ochorením dia-
betes mellitus. Prieskum prebiehal v Bratislave, Trenčíne a v Považskej Bystrice, v období 
od januára 2006 do decembra 2008. Hlavnou prieskumnou metódou bol dotazník vlastnej 
konštrukcie. V závere príspevku autorka vyhodnocuje 4 pracovné hypotézy a navrhuje via-
cero odporučení pre prax.

K?účové slová: diabetes mellitus, informovanos[, edukácia, správna výživa, životo-
správa

Research of the level of range of information of patients about the right nouris-
hment at the illness diabetes mellitus

The author present the research concentrated on the most frequent problems and obsta-
cles of the unsatisfactory range of information of patients in the field of the right nouris-
hment and regimen of patients with diabetes mellitus. The basic set of respondents was 
formed by 300 patients with the illness diabetes mellitus. The research was realised in Bra-
tislava, Trenčín and Považská Bystrica from January 2006 till December 2008. The main 
research method was the questionaire of own construction. In the end of the contribution 
the author evaluates four working hypotheses.

Key words: diabetes mellitus, range of information, education, right nourishment, re-
gimen

Prieskum

Vymedzenie problému 

O problematike diabetes mellitus mož-
no ve]a písaV. Problémy, s ktorými sa 
sestry často stretávajú im prináša bežná 
denná prax. V mojom prieskume som sa 
zamerala práve na problematiku najčas-
tejších prekážok nedostatočnej informo-
vanosti pacientov o správnej výžive pri 
ich ochorení diabetes mellitus.

Život človeka prináša radosV, ale aj 
problémy, ktoré ke_ vzniknú treba rie-
šiV. Pri riešení problému sa orientujeme 
na h]adanie empirických faktov. Pro-
blém je potrebné bližšie identifikovaV 
a slovne sformulovaV do otázky: „Ktoré 
sú najčastejšie prekážky v nedostatočnej 
informovanosti pacientov o správnej vý-

žive pri diabetes mellitus?“ Túto skutoč-
nosV som si overovala pri plnení štyroch 
stanovených cie]ov prieskumu, ktorých 
výsledky mi slúžili na potvrdenie alebo 
vyvrátenie štyroch pracovných hypotéz 
prieskumu.

Ciele prieskumu

C 1: ZistiV úroveň vedomostí pacientov 
o ochorení diabetes mellitus a možnosti 
vzniku komplikácií.

C 2: ZistiV úroveň vedomostí o správnej 
výžive pri ochorení diabetes mellitus.

C 3: ZistiV úroveň informovanosti pa-
cientov o správnej výžive a pohybovom 
režime pri ochorení diabetes mellitus.

C 4: PosúdiV vedomosti pacientov o po-
hybovom režime pacientov s ochorením 
diabetes mellitus.

Pracovné hypotézy

Hypotéza H 1: Predpokladám, že úroveň 
vedomostí o svojom ochorení diabetes 
mellitus je u väčšiny pacientov nedosta-
točná, pretože nemajú základné informá-
cie o prejavoch a progresii ochorenia dia-
betes mellitus.

Hypotéza H 2: Predpokladám, že pa-
cienti nedodržiavajú správnu životosprá-
vu, nako]ko väčšina z nich uprednostňuje 
nevhodný spôsob stravovania a životné-
ho štýlu.

Hypotéza H 3: Predpokladám, že paci-
enti nepoznajú zásady správnej výživy, 
lebo majú nedostatočné informácie.

Hypotéza H 4: Predpokladám, že u väč-
šiny pacientov je pohybový režim na níz-
kej úrovni pre nedostatočný záujem o fy-
zickú aktivitu.

Základný súbor respondentskej 
vzorky pacientov – charakteristika

Základný súbor tvorili pacienti s ocho-
rením diabetes mellitus v celkovom počte 
300 pacientov.

Metódy výskumu 

Na dosiahnutie stanovených cie]ov som 
ako základnú prieskumnú metódu použi-
la dotazník vlastnej konštrukcie, dosiah-
la som 100% návratnosV dotazníkov. Ča-
sové obdobie prieskumu: január 2006 až 
december 2008. 

Vyhodnotenie pracovných 
hypotéz

V pracovnej hypotéze 1 som predpokla-
dala, že úroveň vedomostí o svojom ocho-
rení je u väčšiny pacientov nedostatoč-
ná, pretože nemajú základné informácie 
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o prejavoch a progresii ochorenia diabetes 
mellitus. Prvým cie]om bolo zistiV úroveň 
vedomostí pacientov o ochorení diabetes 
mellitus a možnosti vzniku komplikácií. 
Aby som tento cie] splnila, použila sme 
metódu dotazníka pre pacientov. 

Z výsledkov vyplynulo, že DM ako ocho-
renie pečene označilo 23 % pacientov, ako 
ochorenie pankreasu 74 % pacientov a ako 
ochorenie žalúdka 3 % pacientov. Zvýšenú 
hladinu cukru v krvi ako charakteristický 
príznak pri cukrovke uviedlo 73 % pacien-
tov a zníženú hladinu cukru uviedlo 27 % 
pacientov. Žiadnu liečbu cukrovky označi-
lo 0 % pacientov, lieky a inzulín označilo 
83 % pacientov a komplexnú liečbu 17 % 
pacientov. Aktuálne nameranú hodnotu 
glykémie si vie zhodnotiV 50 % pacien-
tov. Svojho diabetológa pravidelne na-
vštevuje 67 % pacientov a nepravidelne 
33 % pacientov. 

Na základe uvedeného môžem konšta-
tovaV, že platnosV pracovnej hypotézy H 1 
sa potvrdila.

V pracovnej hypotéze 2 som predpo-
kladala, že pacienti nedodržujú správ-
nu životosprávu, nako]ko väčšina z nich 
uprednostňuje nevhodný spôsob stravo-
vania a životného štýlu. Splnením dru-
hého cie]a som zistila, aká je úroveň ve-
domostí pacientov o správnej výžive pri 
ochorení dia betes mellitus. 

Z výsledkov vyplynulo, že do 3 jedál má 
celodennú stravu rozloženú 20 % pacien-
tov, do 4 jedál 20 % pacientov, do 5 jedál 
10 % pacientov a do 6 a viac jedál 50 % 
pacientov. PravidelnosV v stravovaní za-
chováva 40 % pacientov, nepravidelne sa 
stravuje 30 % pacientov a pravidelnosV 
niekedy zachováva 30 % pacientov. Život-
ný štýl – osobné návyky: fajčenie – viac 
ako 20 cigariet denne fajčí 50 % pacien-
tov, menej ako 10 denne 20 % pacientov 
a nefajčí 30 % pacientov, káva 1–2krát 
denne pije 70 % pacientov a kávu nepi-
je 30 % pacientov, alkohol – áno pije ho 
30 % pacientov, príležitostne 50 % pa-
cientov a nepije ho 20 % pacientov, dro-
gy – áno užíva 0 % pacientov a neužíva 
100 % pacientov. 

Na základe uvedeného môžem kon-
štatovaV, že pracovná hypotéza 2 sa po-
tvrdila.

V pracovnej hypotéze 3 som predpo-
kladala, že pacienti nepoznajú zásady 
správnej výživy, lebo nemajú dostatočné 
informácie. Splnením tretieho cie]a som 
si overila, že je potrebné zvýšiV informo-
vanosV pacientov o správnej výžive a po-
hybovom režime. 

Z výsledkov mi vyplynulo, že na začiat ku 
ochorenia diabetes mellitus bolo o správ-
nej výžive informovaných 20 % pacientov, 
nedostatočné informácie dostalo 20 % pa-
cientov a vôbec nebolo informovaných 
60 % pacientov. Diétu dodržiava 40 % pa-
cientov, občas ju dodržiava 20 % pacientov 
a nedodržiava ju 40 % pacientov. 3– 4krát 
za deň je 10 % pacientov, 4–5krát 50 % pa-
cientov a 5–6krát za deň je 40 % pacien-
tov. Že medzi základné živiny patria tuky, 
cukry, bielkoviny, vláknina uviedlo 20 % 
pacientov, že tam patria tuky, cukry, biel-
koviny uviedlo 40 % pa cientov, tuky, cuk-
ry, vitamíny uviedlo 20 % pacientov, tuky, 
cukry, vlákninu uviedlo 10 % pacientov, 
bielkoviny, cukry, vlákninu uviedlo 10 % 
pacientov. Vhodné pohybové aktivity pre 
diabetika poznalo 30 % pacientov a 70 % 
pacientov ich nepoznalo.

Na základe uvedeného môžem kon-
štatovaV, že pracovná hypotéza 3 sa po-
tvrdila.

V pracovnej hypotéze 4 som predpo-
kladala, že u väčšiny pacientov je po-
hybový režim na nízkej úrovni pre ne-
dostatočný záujem o fyzickú aktivitu. 
Splnením štvrtého cie]a prieskumu som 
posúdila vedomosti pacientov o pohybo-
vom režime. 

Z výsledkov prieskumu mi vyplynulo, 
že pohybový režim dodržuje a pravidel-
ne cvičí 27 % pacientov a nedodržuje ho 
a necvičí 73 % pacientov. Ani 1krát do týž-
dňa necvičí 50 % pacientov, jedenkrát do 
týždňa cvičí 33 % pacientov a dvakrát do 
týždňa cvičí 17 % pacientov. 

 Na základe uvedeného môžem kon-
štatovaV, že pracovná hypotéza 4 sa po-
tvrdila.

Informovanost diabetiků

Graf č. 1: Informácie o diabetes mellitus

Graf č. 2: Informácie o správnej životospráve pri diabetes mellitus

Diasestra_2009_2.indd   8 17.6.2009   12:11:26



9

2/2009 � SESTRA V DIABETOLOGII

Informovanost diabetiků

Odporúčanie pre prax: 

• výsledky prieskumu prezentovaV se-
strám

• naučiV pacientov dodržiavaV terape-
utický režim

• naučiV pacientov udržiavaV si opti-
málnu hladinu cukru v krvi

• učiV pacienta ako si pestovaV pravi-
delný pohyb a telesné cvičenie

• obmedziV konzumáciu alkoholu a faj-
čenia u pacientov s DM

• naučiV pacienta kontrolovaV emócie 
a tým predchádzaV zbytočnému stresu

• informovaV a prakticky naučiV pa-
cienta používaV diabetické pomôcky

• poučiV pacienta o predchádzaní kom-
plikáciám 

• pravidelne sa zúčastňovaV preventív-
nych prehliadok

• pri vyrovnávaní sa s ochorením poskyt-
núV pacientovi psychickú podporu

 Záver
V mojom prieskume som sa zaoberala 

ochorením diabetes mellitus – cukrov-
kou. Pri starostlivosti o týchto pacien-
tov je nevyhnutne potrebný individuálny 
psychologický prístup.

 Diabetes mellitus je jedným z najčas-
tejších „civilizačných“ ochorení, ktoré sa 
lavínovito šíri a zasahuje ]udí všetkých 
vekových kategórií. Predpokladom nové-
ho liečebného a ošetrovate]ského prístu-
pu je široká, aktívna a trváca spolupráca 
medzi pacientmi a zdravotníckymi pra-
covníkmi. Ak sa pacientom poskytnú do-
statočné informácie o ochorení diabetes 
mellitus, je možné formovaV ich vedo-

mosti, názory, presvedčenie, správanie 
zdravotné uvedomenie a chápanie zme-
ny filozofie zdravia. 

Pre budúcnosH odporúčam uspora-
dúvaH pre verejnosH rozhovory vo forme 
besied, vydaH vhodné a zrozumite?né 
brožúry so zásadami prevencie a oše-
trovaním pri ochorení diabetes melli-
tus. Považujem za nevyhnutné zvyšovaV 
úroveň informovanosti pacientov i laickej 
verejnosti. Ide o zmenu myslenia, zmenu 
prístupu k vlastnému zdraviu a presu-
nutie zodpovednosti o zdravie na kaž-
dého z nás. Základným predpokladom 
úspechu takto pochopeného projektu 
by bolo zvýšenie informovanosti ?udí 
o otázkach zdravia, životospráve, do-
statočnom telesnom pohybe, preven-
cii a ošetrovate?skej starostlivosti pri 
ochorení diabetes mellitus. 

Neoddelite]nou súčasVou liečby ocho-
renia diabetes mellitus je jeho kontrola 
samotným pacientom. Ke_že cukrov-
ka nebolí, človek nemusí maV žiadne va-
rovné pocity ani Važkosti. Reálnou sku-
točnosVou však je, že diabetik, ktorý vie 
o sebe a svojom ochorení čo najviac, žije 
dlhšie a kvalitnejšie. Práca sestry je mi-
moriadne náročné povolanie, ale je to aj 
podnetné a zodpovedné poslanie, v kto-
rom sa spája majstrovstvo odborných 
výkonov s ochotou pomáhaV pacientom 
a pracovaV v ich prospech. Úlohou sestry 
je na]alej si rozvíjaV a rozširovaV vedo-
mosti, ktoré by prispeli k zdravotno-vý-
chovnej činnosti.
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Psychopsis papilio H. G. Jones
Rostlina tropické části střední a jižní Ameriky 
a Trinidadu, známá pod lidovým názvem „motýlí 
orchidej“ svým jediným květem připomíná sku-
tečně některé tropické druhy velkých motýlů.
(Foto: Mgr. Karel Vízner – GEUM)
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REPETITORIUM HOJENÍ RAN
MUDr. Jan Stryja
ISBN 978-80-86256-60-3

Přehledná monografie problematiky moderního hojení ran. Určeno pro
pregraduální i postgraduální vzdělávání lékařů různých oborů (praktičtí lékaři,
dermatologové, chirurgové, ortopedi, diabetologové ad.) i zdravotních sester-
specialistek.

A5, vázaná, 200 stran, barevné obrázky, schémata, grafy

LÉČBA INZULÍNOVOU PUMPOU PRO PRAXI
As. MUDr. Pavlína Pi$hová, doc. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D.
ISBN 978-80-86256-64-1

Praktická příručka pro lékaře pečující o diabetiky léčené inzulínovou pumpou,
kterou ocení jak specialisté-diabetologové, tak praktičtí lékaři. Teoretická část
shrnuje základy léčby diabetes mellitus, zvláště s ohledemna inzulinoterapii
a CSII. Obsahem druhé části jsou praktická doporučení týkající se léčby
inzulínovou pumpou (zahájení léčby, stanovení dávek, řešení problémů,
algoritmy léčby, léčba v těhotenství ad.). Jednotlivé kapitoly jsou doplněny
unikátním pohledem diabetika na danou problematiku.

A5, vázaná, 195 stran, čb a barevné obrázky, schémata a grafy

Nakladatelství GEUM, s. r. o.
Nádražní 66
513 01 Semily
tel.: 721 639 079

e-mail: geum@geum.org
internet: www.geum.org

CENA: 330 Kč
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MUDr. Jan Stryja

Repetitorium
hojení ran

Pavlína Pi�hová, Kateřina Štechová

Léčba
inzulínovou pumpou

pro praxi

Tradiční výstava zdravotnických materiálů a techniky pořádaná každoročně na br-
něnském Výstavišti má i letos ve svém odborném doprovodném programu řadu za-
jímavých akcí. 
Bližší informace o Medical Fair naleznete na www.bvv.cz/medicalfair
Z doprovodných akcí vybíráme:

9. mezinárodní podiatrické sympozium
• 20. 10. 2009 
• Pořadatelé: Česká podiatrická společnost, Česká obuvnická a kožedělná asociace
• Odborní garanti: PhDr. Vlasta Mayerová, MUDr. Miroslav Havrda

Hojení ran
• 20.– 21. 10. 2009
• Pořadatel: Česká společnost pro léčbu rány

Diabetes mellitus
• 23. 10. 2009
• Organizátorky: Jitka Andrášková, FN u sv. Anny
v Brně, Bc. Marie Joukolová, Nemocnice Prostějov

Medical Fair na Výstavišti v Brně
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