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Program Pracovního dne Sekce sester ČDS
při 45. Diabetologických dnech v Luhačovicích
24. dubna 2009, Luhačovice

7.30 – 8.30 registrace
8.30 – 8.40 V. Havlová (IKEM, Praha)
 zahájení pracovního dne, zpráva o činnosti

I. BLOK
Koordinátoři: V. Havlová, R. Šitová, M. Jouklová

8.40–9.00 A. Jirkovská (IKEM, Praha) 
 Další vzdělávání diabetologických sester v podiatrii – edukace 

9.00–9.20 P. Kudlová (Ústav ošetřovatelství, Fakulta zdravotnických věd, UP 
Olomouc)

 Jsou registrované sestry dostatečně vědomostně připraveny pečovat 
o osoby s diabetem, popř. o diabetickou nohu a jaké jsou možnosti 
jejich dalšího vzdělávání?

9.20–9.40 H. Kůsová (FN Plzeň)
 DESG (The Diabetes Education Study Group)

 diskuse

10.00 – 10.30 přestávka

10.30–11.00 R. Chlup (FN Olomouc)
 Stanovení a praktický význam glykemického indexu potravin

11.00–11.30 S. Lacigová (FN Plzeň) 
 Psychologické aspekty při diabetes mellitus

11.30–11.50 E. Dovolilová, P. Girman, Z. Berková, K. Zacharovová, T. Koblas, L. Pek-
torová, M. Mindlová, E. Vávrová, V. Bobek, F. Saudek

 (IKEM, Praha)
 Transplantace Langerhansových ostrůvků v IKEM – technika izolace

11.50–12.10 V. Bobek, P. Girman, K. Zacharovová, T. Koblas, Z. Berková, L. Pekto-
rová, E. Dovolilová, E. Vávrová, M. Mindlová, J. Peregrin, F. Saudek 
(IKEM, Praha)

 Transplantace Langerhansových ostrůvků v IKEM – technika trans-
plantace

 diskuse

12.00–12.30 volby
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Fotografie na obálce:
Mgr. Karel Vízner – GEUM

Program

2. BLOK
Koordinátoři: M. Jouklová, M. Libichová 

12.35–14.45 řízená diskuse u posterů 

 Š. Eisenreichová, D. Lapešová, D. Šišáková, D. Kobrová, H. Kahleová, 
T. Pelikánová (IKEM, Praha)

 Vliv vegetariánské stravy na inzulínovou rezistenci a sekreci inzulí-
nu u nemocných s diabetem 2. typu

 M. Jandová, H. Winkelhoferová, R. Fatková, Z. Jankovec (FN Plzeň)
 Jazyková bariéra u cizinek s gestačním diabetem

 R. Říhánková (FN Plzeň)
 Informovanost a kvalita života pacientů s onemocněním diabetes 

mellitus

 P. Veselá, H. Tibenská, K. Zídková (IKEM, Praha)
 Diabetická ketoacidóza u pacienta v septickém stavu

 J. Pacnerová (VFN, Praha)
 Kontinuální monitorace glykémie. Minulost, současnost a perspek-

tivy 
 
 J. Mašková, V. Havlová, K. Čechová, A. Jirkovská (IKEM, Praha)
 Speciální edukace diabetiků při kontinuálním měření glykémií

 K. Sadloňová, V. Jelínková, K. Zídková (IKEM, Praha)
 Pacient po transplantaci ledviny a pankreatu s komplikovaným po-

operačním průběhem

 M. Křížová, M. Kučerová, A. Jirkovská, R. Bém (IKEM, Praha)
 Standardizované preventivní vyšetření syndromu diabetické nohy
 
 K. Čechová, A. Jirkovská, V. Wosková (IKEM, Praha)
 Zhodnocení rizik diabetické nohy pomocí nové metody – vyšetření 

Neuropadem

 L. Kostelníková, P. Hlaváček, J. Vašková (Universita Tomáše BaOi, 
Zlín)

 Studium změn tlaku nohy na stélku obuvi u skupin obézních

 M. Kokošková, I. Kobrová, S. Lacigová (FN Plzeň)
 Neobvyklá příčina syndromu diabetické nohy

 A. Slížková, V. Fárová (FN Plzeň)
 Péče o pacienta s diabetes mellitus přijatého k amputaci dolní kon-

četiny

14.45 vyhlášení výsledku voleb do výboru Sekce sester ČDS (volební komise)

15.00 závěr
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45. Diabetologické dny v Luhačovicích

Pracovní den Sekce sester ČDS
24. dubna 2009

ABSTRAKTA
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Pavla Kudlová 
Ústav ošetřovatelství, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Pa-
lackého v Olomouci

Úvod: 
Cílem je shrnout výsledky kvantitativního výzkumu, zamě-

řeného na vědomosti sester o diabetes mellitus, syndromu dia-
betické nohy a vlhké terapii ran. Dále informovat sestry o mož-
nostech dalšího vzdělávání v diabetologii a edukaci v rámci UP 
Olomouc. 

Metodika: 
Kritéria výzkumného vzorku: registrované sestry, pracující 

s vlhkou terapií, za svoji dosavadní praxi ošetřily nejméně jed-
nu diabetickou nohu (DN). 

Metody: nestandardizovaný strukturovaný dotazník, kvazistan-
dardizovaný objektivně skórovatelný ověřující didaktický test. 

Výzkum byl schválen etickou komisí FN Olomouc (FNO).

Výsledky: 
Výzkumu se zúčastnilo 321 respondentů – sester (31,8 % 

z FNO, 35,5 % z agentur domácí péče (ADP) a 32,7 % studentů 
bakalářského studijního programu Ošetřovatelství, kombino-
vané formy). Šlo převážně o ženy (99,7 %), průměrného věku 
34,9 let. Nejdelší praxi u lůžka uvedly sestry – studentky LF UP 
(12,6 let). Nejvíce byly zastoupeny chirurgické (52 %) a inter-
ní obory (24 %). 

Pro testování byl vytvořen vlastní test s volbou otevřených 
úloh. Celkově lze zhodnotit výsledek testu jako průměrný 
(51,81±19,7), pouze 21,5 % respondentů test složilo úspěšně 
(tzn. získalo alespoň 70 bodů a více).

Také tématická analýza odpovědí testu ukázala nedostateč-
nou aplikaci teoretických znalostí do klinické praxe. Např. re-
spondenti dokázali vyjmenovat 3 druhy inzulínů (88,9 %), hlub-
ší znalosti o inzulinoterapii však nemají – viz např. otázka č. 3: 
„uveSte názvy dvou inzulínových pump“ (45,6 %), č. 6: „kolik 
jednotek inzulínu vyprodukuje slinivka břišní…“ (50,1 %), č. 30: 
„který inzulínový preparát je vhodný do infuzí…“ (36,7 %), č. 37: 
jmenujte alespoň jeden inzulínový analog (36,8% úspěšnost), 
č. 47: „co je to Paradigm 712“ (24,7% úspěšnost). V rámci zna-
lostí inzulínových pump selhaly i sestry z FNO i přesto, že se ve 
FNO inzulínové pumpy pacientům zavádí. Z dietoterapie např. 
jen 51,1 % respondentů je schopno vyjmenovat 2–3 tzv. vol-
né potraviny a 43,0 % ví, co je to výměnná jednotka atd. Stran 
vědomostí o diabetické noze nejlepších výsledků respondenti 
dosahovali v otázkách zaměřených na přípravu ke známým vy-
šetřovacím metodám, popř. v těch činnostech, které provádějí 
rutinně a dle ordinace lékaře (např. příprava k angiografii, co 
je to by-pass apod.). V oblastech, kde se zvyšují jejich kompe-
tence, popř. je uvažováno o jejich zvýšení, jsou znalosti chabé 
(např. k čemu se používá kalibrovaná ladička, použití různých 
materiálů vlhké terapie…) 

Věk, délka praxe a ani počet ošetřených defektů neměl na 
úroveň vědomostí sester o diabetu, diabetické noze a vlhké te-
rapii vliv (viz testované hypotézy).

V rámci hypotézy H011 byla zjišXována vzájemná korelace 
mezi úrovní vědomostí sester z testu a dalším vzděláváním ses-
ter. Nejlepších výsledků v testu dosáhli absolventi odborných 
diabetologických školení (72% úspěšnost). Analýza rozptylu pro-
kázala také statisticky významnou závislost mezi vědomostmi 
sester a samostudiem odborných periodik. 

Závěr: 
O osoby s diabetem pečují všechny registrované sestry bez 

výjimky. Testy prokázaly, že sestry nejsou na tuto práci dostateč-
ně připraveny. FZV, LF UP v Olomouci společně s FNO připravily 
certifikovaný kurz pro zdravotníky, kteří se zabývají péčí o oso-
by s diabetem. Na FZV UP v Olomouci se také uvažuje o nových 
magisterských studijních programech „Diabetologická sestra“ 
a „Edukátor chronicky nemocných“. 

DESG (The Diabetes Education Study Group)

Hana Kůsová
Diabetologické centrum, I. Interní klinika, FN Plzeň

DESG je pracovní skupinou EASD (European Association for 
the Study of Diabetes) a je tvořen lékaři a zdravotníky zabývají-
cími se edukací diabetiků. Tato skupina vznikla v roce 1977 v Že-
nevě na sjezdu EASD, jedním ze zakladatelů byl Prof. Jean-Phi-
lippe Assal. V současné době má tato organizace přes 600 členů 
z různých zemí. 

DESG si klade za cíl pomoci lékařům a zdravotníkům realizo-
vat edukaci pacientů s diabetem jako důležitý léčebný prostředek 
a analyzovat potřeby a překážky při jejím poskytování. Snaží se 
také zlepšit kvalitu života pacientů s diabetem prostřednictvím 
rozvíjení a hodnocení edukačních programů. Edukační programy 
se zaměřují na podporu nezávislosti pacientů, zlepšení kvality 
pravidelných kontrol, zdůrazňují důležitost prevence a časného 
rozpoznání nemoci a doporučují patřičný výzkum. Za tímto úče-
lem organizuje DESG různá setkání. 

Aktivity DESGu jsou směřovány do 4 oblastí: 
1. tvorba Newsletters – elektronické noviny rozesílané pra-

videlně svým členům prostřednictvím e-mailu, obsahují 
úvodní slovo prezidenta DESG, aktivity v oblasti edukace 
pacientů (setkání, sympozia, atd.), abstrakta zabývající se 
edukací, zkušenosti s terapeutickou edukací členů z růz-
ných zemí;

2. tvorba Teaching letters – edukační listy – slouží jako pro-
středek edukace, jsou volně ke stažení na internetových 
stránkách a jsou přeloženy do několika jazyků, distribuci 
jejich tištěné verze má na starosti společnost Servier. DESG 
je pravidelně aktualizuje a vytváří nové.

3. webové stránky – www.desg.org s různými aktualitami na 
poli edukace;

4. organizování DESG workshopů – s mezinárodní účastí členů 
základní a výkonné komise. Tyto workshopy slouží k pod-
poře spolupráce a k sdílení zkušeností mezi účastníky, po-
čet zúčastněných osob bývá do 40. 

DESG je otevřen pro všechny osoby, které se aktivně podílejí 
na léčbě a edukaci diabetiků. Obzvláště tedy pro sestry, lékaře, 

Jsou registrované sestry dostatečně 
vědomostně připraveny pečovat o osoby 
s diabetem, popř. o diabetickou nohu a jaké 
jsou možnosti jejich dalšího vzdělávání?
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nutriční terapeuty a ostatní zdravotnický personál, avšak samot-
ní pacienti jsou také vítáni. Nový člen musí být navržen alespoň 
dvěma aktivními členy. 

Tím, že se DESG zaměřuje hlavně na podporu edukace samot-
né a zvýšení edukačních dovedností osob poskytujících edukaci, 
zlepšuje podmínky pro všechny pacienty trpící nejen diabetem, 
ale i jinými chronickými onemocněními jako je hypertenze, obe-
zita, atd.

Transplantace Langerhansových ostrůvků 
v IKEM – technika izolace
Eva Dovolilová, Peter Girman, Zuzana Berková, Klára Zacharovová, 
Tomáš Koblas, Lenka Pektorová, Martina Mindlová, Ema Vávrová, 
Vít Bobek, František Saudek
Laboratoř Langerhansových ostrůvků, IKEM, Praha

 
Úvod: 
Klinický program transplantace Langerhansových ostrůvků 

(Tx LO) byl zahájen v roce 2005 po několikaleté experimentální 
přípravě. K izolaci Langerhansových ostrůvků (dále jen ostrůvků) 
se používají pankreaty od zemřelých dárců, které splňují daná 
kriteria a nejsou vhodné k orgánové transplantaci.

Metodika: 
Ostrůvky izolujeme podle tzv. Edmontonského protokolu. Po-

stup jsme upravili podle našich pracovních podmínek a labora-
toř vybavili vlastními prototypy izolačního zařízení.

Pankreas se nejprve injekcí do vývodu naplní roztokem kola-
genázy. Tento proteolytický enzym po zahřátí na 37 °C rozvol-
ní exokrinní tkáň pankreatu a uvolní tak jednotlivé ostrůvky, 
jež jsou difúzně roztroušeny mezi exokrinní částí pankreatu. 
Os trůvky oddělujeme od exokrinní tkáně v buněčném separá-
toru COBE 2991 na principu centrifugace v tzv. hmotnostním 
gra dientu. Zde se jednotlivé komponenty tkáně pankreatu 
usazují v rozdílných vrstvách, odpovídajících jejich specifické 
hmotnosti. Získáme 1–2 ml čisté tkáně ostrůvků, které počítá-
me metodou digitální obrazové analýzy. Tento program umož-
ňuje přepočítat ostrůvky, díky jejich rozdílné velikosti, na tzv. 
ostrůvkové ekvivalenty, odpovídajících objemu ostrůvků o ve-
likosti 150 µm. Pro transplantaci je potřebné minimálně množ-
ství 300 000 vitálních ostrůvkových ekvivalentů. Vitalitu zjišXu-
jeme testováním sekrece inzulínu a fluorescenčním barvením 

Abstrakta

živých a mrtvých buněk. Ostrůvky uchováváme v tkáňové kul-
tuře a transplantujeme do 24 hodin po izolaci. Izolace ostrůvků 
je technicky i časově velmi náročná. Vyžaduje spolupráci 4 za-
školených osob a trvá 8–10 hodin.

Výsledky: 
V letech 2005–2008 bylo provedeno celkem 24 transplanta-

cí ostrůvků, z toho 3 autotransplantace, 2 kombinované trans-
plantace jater a ostrůvků a 1 kombinovaná transplantace led-
viny a ostrůvků.

Závěr: 
Po ukončené izolaci se úspěšnost vyhodnocuje z hlediska 

kvantity a kvality a jenom pokud se podaří získat dostatečné 
množství vitálních ostrůvků, použijí se k transplantaci. V sou-
časné době se daří získat pouze 1/3 ostrůvků přítomných v pan-
kreatu. 

Podporováno MŠMT-LN00A065.

Transplantace Langerhansových ostrůvků 
v IKEM – technika transplantace
Vít Bobek, Peter Girman, Klára Zacharovová, Tomáš Koblas, Zuza-
na Berková, Lenka Pektorová, Eva Dovolilová, Ema Vávrová, Mar-
tina Mindlová, Jan Peregrin, František Saudek 
Laboratoř Langerhansových ostrůvků, IKEM, Praha

Úvod: 
Transplantace (Tx) Langerhansových ostrůvků (LO) je indiko-

vána u pacientů s diabetes mellitus I. typu, kteří trpí poruchou 
vnímání hypoglykémie. Ostrůvky se implantují do portálního 
řečiště v lokálním znecitlivění pod RTG kontrolou. Cílem práce 
bylo zhodnotit změny portálního tlaku, pooperační komplikace 
a celkový efekt léčby na kompenzaci diabetu. 

Metodika: 
LO byly izolovány z kadaverózních pankreatů laboratorním 

postupem v souladu s tzv. Edmontonským protokolem. Poté se 
LO resuspendují v 100 ml Tx roztoku (albumin, heparin). Pří-
jemci jsou před transplantací podány indukční dávky imuno-
supresiv (antithymocytární globulin). Výkon probíhá s malou 
dávkou sedace v lokální anestezii. Pod RTG kontrolou se zavede 
perkutánně Seldingerovou metodou katétr do portálního řečiš-
tě jater. Před započetím infuze transplantátu, v jejím průběhu 
a po ukončení se měří hodnoty intraportálního tlaku (IPT). Větev, 
která byla využita při transplantaci je následně embolizována 
hemostatickou pěnou. Po výkonu pacient setrvá v klidovém re-
žimu na monitorovaném lůžku po dobu 24 hodin. 

Výsledky: 
Na našem pracovišti jsme od února 2005 provedli celkem 21 

transplantací 14 příjemcům. Průměrné hodnoty ITP v mmHg 
(±SD) před Tx byly 7±3,4, po Tx 9±4,73. Z pooperačních kom-
plikací jsme pozorovali krvácení do peritonea vyžadující chi-
rurgickou revizi. U jedné pacientky došlo k punkci žlučových 
cest, provázené vzestupem hodnot bilirubinu a cholestatickým 
ikterem se spontánní úpravou. V třetím případě došlo ke ko-

Tab. č. 1: Přehled transplantací v letech 2005–2008

rok počet izolací
průměrný počet
ekvivalentů ±SD

počet Tx

2004 27 147 910±73 878 0

2005 15 130 122±78 458 3

2006 32 217 639±120 403 5

2007 33 165 507±113 522 4
2 auto Tx

2 kombinované 
Tx jater a LO

2008 27 175 220±124 509 6
1 auto TX

1 kombinovaná 
Tx ledviny a LO
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lapsu s nutností krátkodobé oběhové podpory při vazovagál-
ní synkopě. U všech pacientů jsme zaznamenali nevýznamný 
vzestup aktivity jaterních enzymů v prvním týdnu po trans-
plantaci se spontánním návratem k normálním hodnotám do 
1 měsíce. Průměrná frekvence hypoglykémií s bezvědomím za 
týden: před Tx – 3 (±1,38) / po Tx – 0 nebo 1 do měsíce. Průměr-
né hodnoty HbA1c (IFCC) v % ±SD: před Tx – 7,4 (±2,2), 1 mě-
síc po Tx – 5,85 (±1,3), 6 měsíců po Tx 5,1 (±0,99), 12 měsíců 
po Tx 5,1 (±0,52). 

Závěr: 
Naše výsledky naznačují, že vegetariánská strava vede účin-

něji ke snížení potřeby diabetické medikace a zlepšení funkce 
β-buněk než standardně doporučovaná diabetická dieta a mohla 
by být výhodnější alternativou v léčbě diabetu 2. typu. 

Řešeno s podporou MZO 00023001.

Jazyková bariéra u cizinek
s gestačním diabetem
Marie Jandová, Hana Winkelhöferová, Romana Fatková, Zdeněk 
Jankovec
Diabetologické centrum, I. Interní klinika, FN Plzeň 

Úvod: 
Gestační diabetes mellitus je porucha glukózové tolerance 

různého stupně, která vzniká v průběhu gravidity nejčastěji po 
20. týdnu a upravuje se po porodu. Zvýšený předpoklad gestač-
ního diabetu je u těhotných ve věku nad 30 let, s obezitou nebo 
tam, kde je výskyt diabetu v přímé rodinné linii. Základem léčby 
je úprava stravování – regulovaný příjem sacharidů, tuků a bíl-
kovin a pravidelné měření glykémie. Pokud se nepodaří stravou 
udržovat hladiny glykémie v přijatelných hodnotách, je nutno 
v období těhotenství kompenzovat hladiny glykémie dodává-
ním inzulínu. Neléčený gestační diabetes je velkým rizikem pro 
matku i dítě. Ve většině případů se hladiny glykémie po porodu 
vrátí do normálu. Součástí komplexní péče o klientky s gestač-
ním diabetem je cílená edukace. V rámci nárůstu sledovanosti 
klientek s gestačním diabetem (580 za období  leden 2007 – le-
den 2009) přibývají i klientky různých národností žijících v ČR, 
nejčastěji vietnamské (29 pacientek). Velmi často se setkáváme 
s jazykovou bariérou, která i při účasti rodinných příslušníků 
nebo tlumočníka komplikuje edukaci pacientek a může se vý-
razně podílet na nedostatečné kompenzaci diabetu. 

Cíl práce: 
Vypracování edukačních postupů pro klientky vietnamské 

národnosti v jejich rodném jazyce.

Metodika: 
Pro překonání jazykové bariéry jsme nechali přeložit někte-příloha časopisu Kazuistiky v diabetologii

Vliv vegetariánské stravy na inzulínovou 
rezistenci a sekreci inzulínu u nemocných 
s diabetem 2. typu
Šárka Eisenreichová, Danuše Lapešová, Dagmar Šišáková, Dana 
Kobrová, Hana Kahleová, Terezie Pelikánová
Centrum diabetologie IKEM Praha 

Úvod: 
Mezi vegetariány je méně osob s diabetes mellitus. Klinické 

studie ukázaly, že ve srovnání s běžně doporučovanou diabe-
tickou dietou, je vegetariánská strava provázena u nemocných 
s diabetem zlepšenou kontrolou glykémie, větším váhovým 
úbytkem a větším poklesem LDL-cholesterolu. Cílem naší stu-
die bylo sledovat vliv vegetariánské stravy ve srovnání s běžně 
doporučovanou diabetickou dietou se srovnatelnou kalorickou 
restrikcí na inzulínovou rezistenci (IR) a glukózovou toleranci po 
tříměsíční dietní intervenci u nemocných s diabetem 2. typu.

Metodika: 
70 nemocných s diabetem 2. typu léčených perorálními anti-

diabetiky bylo náhodně rozděleno do dvou skupin v rámci ote-
vřené paralelní, randomizované studie. Experimentální skupina 
(ES) konzumovala nízkotučnou vegetariánskou stravu, kontrol-
ní skupina (KS) jedla běžně doporučovanou diabetickou stravu. 
U obou skupin byla stejná kalorická restrikce (−500 kcal/den). 
Sledovali jsme běžné antropometrické a laboratorní parametry; 
glukózová tolerance a sekrece inzulínu byla hodnocena po sti-
mulaci standardní snídaní; k objektivizaci inzulínové rezistence 
byl použit tříhodinový hyperinzulínový izoglykemický clamp.

Výsledky: 
Průměrný hmotnostní úbytek byl vyšší v ES než v KS 

(6,41±4,23 vs. 3,47±4,07 kg; p<0,01). Dávky léků na cukrov-
ku jsme pro opakované hypoglykémie snížili u 15 osob v ES 
(42,86 %) vs. u 3 osob v KS (8,57 %). V ES došlo ke zlepšení sti-
mulované sekrece C-peptidu (p<0,05). Inzulínová rezistence se 
zlepšila podobně u obou skupin (p<0,01).

 Závěr: 
Implantace ostrůvků nezvyšuje významně tlak v portálním 

řečišti. Úspěšný výkon prokazatelně zlepšuje metabolickou kom-
penzaci u pacientů s labilním typem diabetu a prakticky úplně 
redukuje výskyt těžkých hypoglykemických epizod. Metoda je 
ve srovnání s orgánovou transplantací spojena s výrazně nižší 
zátěží pacienta.

Podporováno VZ IKEM (MZO 00023001). 

Postery
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ré základní edukační materiály do vietnamštiny. Přehled edu-
kačního materiálu: technika používání glukometru, technika 
používání proužků k analýze moči, selfmonitoring, technika 
a aplikace inzulínu, dieta, sběr moči za 24 hodin.

Výsledky: 
Zařazení edukačních materiálů v rodném jazyce (vietnam-

ština) pacientek zlepšilo možnosti komunikace a zejména po-
chopení vysvětlované problematiky. Edukaci můžeme provádět 
samostatně s klientkou, s klientkou a rodinou, s klientkou a pře-
kladatelem ústní a písemnou formou. Neznámé a jazykově „cizí“ 
prostředí spolu se stresem z nově diagnostikované nemoci bě-
hem těhotenství mohou být spojeny s nižší adherencí k edukaci 
a pacientky následně mimo ambulanci mají velmi málo mož-
ností na doplnění informací. Námi předané přeložené základní 
písemné edukační materiály umožňují i v domácím prostředí 
pacientce zlepšený přístup k selfmonitoringu a léčbě gestační-
ho diabetu. Naše zkušenosti ukazují snazší edukaci pacientek, 
větší spokojenost i snížený počet chyb spojených se špatným 
porozuměním problematiky. 

 
Závěr: 
Využití edukačních materiálů v rodném jazyce cizinek (v na-

šem případě vietnamské národnosti) s gestačním diabetem 
umožňuje větší porozumění mezi pacientkami a personálem 
a tím zefektivňuje edukační proces a snižuje riziko chyb ze 
špatného porozumění.

Diabetická ketoacidóza u pacienta 
v septickém stavu
Petra Veselá, Hana Tibenská, Kateřina Zídková
Klinika diabetologie, IKEM, Praha

Prezentujeme kazuistiku 23leté pacientky, která má diabetes 
mellitus 1. typu od roku 1995. Do loňského roku nebyla vážněji 
nemocná. V září 2008 měla chirurgicky odstraněný perianální 
absces, od října 2008 se léčila ambulantně antibiotiky pro reci-
divující pyelonefritidu. V obou případech kultivačně potvrzen 
Staphylococcus aureus. 

Začátkem ledna 2009 se u pacientky objevila dušnost, teplota 
39 °C, slabost a nechutenství, a proto byla hospitalizovaná na 
plicním oddělení. Laboratorně nakonec zjištěna diabetická ke-
toacidóza; po domluvě přeložena na naše oddělení.

Ze vstupních laboratorních odběrů byla potvrzena diabetic-
ká ketoacidóza s dehydratací, dále nalezena anemie a zvýše-
né zánětlivé parametry. V močovém sedimentu byly pozitivní 
bakterie a leukocyty, ovšem kultivace vyšla negativní. Zahá-
jena léčba inzulínem i. v., úprava vnitřního prostředí, rehyd-
ratace a nasazena trojkombinace antibiotik. Při sonografickém 
vyšetření břicha bylo objeveno ložisko na levé ledvině nejasné 
etiologie. CT vyšetření potvrdilo tento útvar jako absces. Na 
základě urologického konzilia doporučeno chirurgické řeše-
ní. V důsledku septického stavu došlo k malnutrici a anémii. 
Tento stav si vyžádal opakované podání erymas a parenterál-
ní výživu. 

Po kompenzaci glykémií a ústupu teplot byla provedena 
operační revize a drenáž abscesu dvěma drény na spád. Cíle-

ně nasazena antibiotika dle kultivace (Staphylococcus aureus). 
Dle kontrolní sonografie a CT došlo k významnému zmenšení 
ložiska. Po osmi dnech bylo možno drény odstranit. Operač-
ní rána nadále převazována ředěným Betadinem. Začátkem 
února byla pacientka propuštěna s ponechanými perorálními 
antibiotiky. Byla poučena o úpravách dávek inzulínu, správ-
ném ošetřování operační rány, kontrole na chirurgické a uro-
logické ambulanci.

Závěrem chceme zdůraznit, že septický stav může způso-
bit diabetickou ketoacidózu, anémii a malnutrici. Dlouhodobá 
hospitalizace a komplikovaná léčba si vyžaduje dobrou spolu-
práci a trpělivost nejen pacienta, ale i celého ošetřovatelské-
ho týmu.

Pacient po transplantaci ledviny 
a pankreatu s komplikovaným 
pooperačním průběhem

Klára Sadloňová, Vladimíra Jelínková, Kateřina Zídková
Klinika diabetologie, IKEM, Praha

Uvádíme kazuistiku 58letého pacienta s diabetes mellitus 1. 
typu od roku 1973, na terapii intenzifikovaným inzulínovým 
režimem, s rozvinutými orgánovými komplikacemi včetně dia-
betické nefropatie v predialyzačním stádiu. V roce 2006 byl za-
řazen na čekací listinu ke kombinované transplantaci ledviny 
a slinivky, která se uskutečnila 4. prosince 2008. V době před 
transplantací si zdravotní stav pacienta nevyžadoval dlouho-
dobější hospitalizaci. 

Po úspěšné transplantaci byl pacient přeložen na naše oddě-
lení s dobrou funkcí a postupným rozvojem obou štěpů. V poo-
peračním průběhu byl stav komplikován subfebriliemi až febri-
liemi, s následným vzestupem zánětlivých parametrů. Začala se 
objevovat hojná sekrece z rány nad štěpem pankreatu. Chirurg 
indikoval rozpuštění rány s otevřeným hojením. Dle ordinace 
prováděny převazy 3krát denně s chloraminem. 

Tento stav si vyžádal nasazení trojkombinace antibiotik, při 
kterých bylo nutné provádět pravidelné kontroly renálních 
funkcí pro možnou nefrotoxicitu. Pro vyšší glykémie aplikován 
inzulín v dávkách okolo 15 IU/den. Po 12 dnech byla provede-
na resutura rány s otevřenou biopsií štěpu pankreatu pro hy-
perglykémie – zjištěna akutní rejekce 1. stupně. Byla zahájena 
antirejekční léčba 3 dávkami metylprednisolonu (Solu-Medrol). 
I přes časté návštěvy rodinných příslušníků začal být pacient 
psychicky labilní z opakujících se komplikací, strachu o trans-
plantované orgány, unavujících febrilií a dlouhotrvající terapie. 
30. prosince 2008 provedena rebiopsie s pozitivním nálezem 
– rejekce 3. stupně. 

Následně pacient léčen 4 dávkami ATG i. v. Léčba musela být 
ukončena pro opakující se infekci v ráně nad štěpem pankrea-
tu – kultivačně zjištěna rezistentní Klebsiella, která si vyžádala 
změnu antibiotik. Pro malnutrici byla přechodně nutná paren-
terální výživa. Po této terapii došlo ke zlepšení lokálního nále-
zu a poklesu zánětlivých parametrů. 

Pacient byl propuštěn do domácího léčení 47. den po trans-
plantaci s dobrou funkcí štěpu ledviny a zhoršenou funkcí štěpu 
pankreatu (inzulín v dávce 30 IU/den). Edukován o převazech 
operační rány, užívání léků, prevenci infekce. 

Abstrakta
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Dlouhodobý neuspokojivý stav může vést k závažným psy-
chickým obtížím, které si vyžadují komplexní léčbu a zapojení 
všech členů ošetřovatelského týmu.

Kontinuální monitorace glykémie
Minulost, současnost a perspektivy
Jana Pacnerová 
Diabetologické centrum, III. Interní klinika, VFN, Praha

Diabetes mellitus je onemocnění známé několik tisíciletí. Me-
tody stanovení glukózy v tělesných tekutinách jsou známy již 
přes sto let. Používala se různá detekční činidla, později enzy-
matické metody. Vyšetření se provádělo nejprve pouze z venóz-
ní krve, později z plazmy. První testovácí proužek Dextrostix 
pro měření glukózy z kapilární krve vyvinul v roce 1964 Ernest 
Adams. Využívá reakce glukózaoxidázy, která vede ke změně 
barvy proužku, dle výše hodnot glykémie.

V roce 1970 byl na trh uveden elektrický glukometr ARM. Po-
stupně se vylepšovaly parametry přístrojů – zjednodušení ovlá-
dání, snížení spotřeby krve a přesnost měření. Dále následoval 
přechod z fotometrického stanovení k elektrochemickému.

Další vývoj se zaměřil na vytvoření systému kontinuálního 
monitorování hodnot glykémie, která nám poskytuje informa-
ce o příčinách výkyvů v průběhu dne ve vztahu k režimovým 
opatřením. 

První kontinuální monitorování glykémie bylo realizováno 
již v 70. a 80. letech minulého století pomocí přístroje Biosta-
tor (umělý pankreas). Následně byl v roce 1999 v USA vyvinut 
systém CGMS (MiniMed Medtronic) s implantabilními senzory, 
které se zavádějí do podkoží intersticiální tekutiny (in situ). 
Naměřené hodnoty glykémie by měly úzce korelovat se systé-
movou glykémií.

Přístroj 1. generace 
Je tvořen senzorem, který se pomocí speciálního aplikátoru 

zavede do podkoží. Senzor je tenkým kabelem spojen s moni-
torem, jež je upevněn na opasku pacienta. Senzor měří glu-
kózu každých 10 sekund a každých 5 minut ukládá průměrné 
hodnoty do paměti. Hodnoty se nezobrazují v reálném čase, 
jsou analyzovány až po přenesení do počítače. První kalibrace 
systému se provádí za hodinu po zavedení senzoru. Kalibrační 
hodnota musí být v rozmezí 2,2–22,2 mmol/l. Glykémii změří-
me glukometrem. Do systému zadáváme nejméně 4 hodnoty 
za 24 hodin. Je nutné si vést záznam s režimovým opatřením. 
Monitoring se provádí 3 až 6 dní (životnost senzoru). Systém 
není vodotěsný.

Přístroje 2. generace
V roce 2006 firma Medtronic představila systém Guardian Real 

Time CGMS, který v reálném čase ukazuje dynamiku hladiny glu-
kózy. Je tvořen glukózovým senzorem, vysílačem a monitorem. 
Vysílač obsahuje dobíjitelnou baterii. Elektroda i vysílač jsou 
vodotěsné. Kalibrace se provádí po 12 hodinách.

V roce 2007 byl představen systém Paradimgm Real-Time. 
Obsahuje senzor (měří hladinu glykémie), vysílač (připojen na 
senzor a bezdrátově vysílá informace o hladině glukózy k pum-
pě), pumpu (dávkovač inzulínu a analytická jednotka s obrazov-

kou v jednom). Systém upozorňuje na odchylky od nastaveného 
rozmezí glykémií a na aktuální změny glykémie. 

Monitorovací systémy jsou vhodné pro pacienty na intenziv-
ním inzulínovém režimu a na inzulínové pumpě. Kontinuální 
monitorování glykémií poskytuje nejen lékařům, ale i pacientům 
zajímavý pohled na vývoj glykémie v průběhu dne. Dává lepší 
možnosti (oproti měření glukometrem) pro následné ovlivnění 
glykémie (fyzická aktivita, potrava, léky, psychika). Tento sys-
tém měření by mohl přispět k lepšímu nastavení léčby a tudíž 
k lepší kompenzaci pacienta.

Speciální edukace diabetiků 
při kontinuálním měření glykémií
Jana Mašková, Vladimíra Havlová, Kateřina Čechová, Alexandra 
Jirkovská
Centrum diabetologie, IKEM, Praha 

Kontinuální (24 hodinové) měření glykémií (continuous glu-
cose monitoring – CGM) se provádí v současnosti systémem 
Guardian RT nebo Paradigm REAL-Time nebo starším systémem 
CGMS Gold, která se nahrazuje systémem CGMS iPro. Tyto sys-
témy umožňují kontroly glykémií pacientem (real time – RT) 
nebo pouze slouží k záznamům křivek pro zpětné hodnocení 
(CGMS Gold a CGMS iPro). Měření probíhá v intersticiální teku-
tině a ne v krvi, z čehož vyplývá, že se hodnoty mohou oproti 
měření glukometrem poněkud lišit, zvláště při rychlých změ-
nách glykémie (časový posun může být 20 i více minut). CGM 
představuje nové možnosti pro pacienty i zdravotníky, dle do-
sažených výsledků a následných doporučení lze výrazně ovliv-
nit kompenzaci diabetu. Nutná je ale specielní edukace jak pa-
cientů, tak zdravotníků.

V dalším textu uvádíme některá doporučení pacientům, kte-
rým zavádíme CGM:

• Senzor není vhodné zavádět do míst často užívaných pro 
aplikaci injekcí, do zatvrdlých oblastí, do míst častého odí-
rání o oděv či pásek, vpich provést alespoň 7 cm od pupku 
nebo od vpichu kanyly pumpy. 

• Po poradě s lékařem je zapotřebí předem nastavit hrani-
ci alarmů upozorňující na hypoglykémii a hyperglykémii. 
Nutno mít nastavenou dostatečnou hlasitost pro jistotu, 
že bude slyšet i v noci. 

• Je nutné provést správnou kalibraci přístroje, nejpozději 
do dvou hodin od inicializace měření. Kalibraci neprovádět 
v době rychlých změn glykémie (jídlo, fyzická námaha). 

• Během monitorace pacient zaznamenává dávky inzulínu 
a množství sacharidů v dietě. 

• Není vhodné spoléhat pouze na signalizaci hypoglykémie 
senzorem, při podezření na hypoglykémii je třeba změře-
ní glykémie i glukometrem. Po jejím správném vyřešení je 
nutno se přesvědčit, že je již glykémie v normě. 

• Velkou pozornost je zapotřebí věnovat hypoglykémiím při 
opakovaném přidávání inzulínu při hyperglykémii – senzor 
může reagovat na přidání inzulínu až za 30–60 minut.

• Hyperglykémii po jídle korigovat přídatnou dávkou inzu-
línu až po 2–3 hodinách po jídle. 

• Před fyzickou aktivitou překontrolovat, že senzor je pev-
ně připojen v případě, že není přelepen. Po dobu zavede-

Abstrakta
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ní senzoru je možné sprchování i plavání. Ke koupeli však 
nepoužívat příliš horkou vodu – může se snížit životnost 
senzoru.

Monitorace glukózovým senzorem je pro pacienta přínosem 
zejména v oblasti jeho edukace – nutí jej častěji měřit glyké-
mie a ze záznamů jídelníčku i fyzické aktivity vyvodit poučení 
i do budoucna, kdy nebude připojen k senzoru. 

Standardizované preventivní vyšetření 
syndromu diabetické nohy
Marta Křížová, Monika Kučerová, Alexandra Jirkovská, Robert 
Bém
Centrum diabetologie, IKEM, Praha

 
Více než 120 miliónů lidí na světě má diabetes a mnozí z nich 

jsou také léčeni pro syndrom diabetické nohy, který může vést 
až k amputacím dolních končetin (DK). Odborníci doporuču-
jí, aby u všech diabetiků bylo nejméně jednou ročně provede-
no preventivní vyšetření DK. Komplexní program péče o nohy 
může podle některých studií zredukovat množství ulcerací na 
DK až o 50 %. 

Preventivní vyšetření nohou u pacientů s diabetem je před-
mětem jednání o novém zdravotnickém výkonu. Měl by ho pro-
vádět diabetolog ve spolupráci s vyškolenou sestrou. Obsahem 
preventivního vyšetření nohou je screeningové vyšetření hlav-
ních rizikových faktorů syndromu diabetické nohy, zjištění pa-
tologických změn na nohou a kontrola obuvi. 

Při fyzikálním vyšetření se zaměřujeme na hyperkeratózy, 
deformity DK, edémy, změny kůže a nehtů (plísně, puchýře, za-
rudnutí, poranění apod.). 

Orientační vyšetření kožní citlivosti se provádí monofila-
menty a ladičkou nebo jinou srovnatelnou metodou (např. bio-
thesiometrem). 

Orientační fyzikální vyšetření ICHDK spočívá ve zjištění pe-
riferních pulzací a šelestů nad femorálními arteriemi. 

Změření a porovnání kožních teplot na obou DK může odhalit 
zánět v měkkých tkáních, osteomyelitidu nebo osteolýzu. 

Zhodnocení obuvi pacienta dle kritérií pro diabetickou pre-
ventivní obuv je nezbytnou součástí preventivního vyšetření 
rizika syndromu diabetické nohy. 

Standardizovanému preventivnímu vyšetření nohou u pacien-
tů s diabetem by se měli věnovat lékaři i sestry v každé diabe-
tologické ordinaci.

Zhodnocení rizika diabetické nohy pomocí 
nové metody – vyšetření Neuropadem
Kateřina Čechová, Alexandra Jirkovská, Veronika Wosková
Centrum diabetologie, IKEM, Praha

Úvod:
V nedávné době se na trhu objevila diagnostická náplast Neu-

ropad. Je vhodnou pomůckou pro selfmonitoring diabetiků při 
rozpoznávání neuropatie na dolních končetinách a rizika dia-
betické nohy. 

Pokud je na noze přítomna autonomní neuropatie, projeví se 
mimo jiné snížením funkce potních žláz. Neuropad testuje ner-
vová vlákna, která jsou právě za funkci těchto žláz zodpovědná. 
Porucha funkce potivosti vede k velmi suché kůži na ploskách 
nohou, která se stává náchylnou ke vzniku hyperkeratóz a fis-
sur, jež mohou být vstupní branou infekce. Po určité zátěži vzni-
kají otlaky nebo drobná poranění a diabetické ulcerace. Použití 
náplasti Neuropad je jednoduché a každý diabetik může sám 
rozpoznat stav potních žláz a podle potřeby své nohy chránit.

Cílem práce bylo zjistit, jak výsledek orientačního vyšetření 
diagnostickou náplastí Neuropad odpovídá výsledku vyšetření 
neuropatie standardní semikvantitativní metodou – vyšetření 
vibračního čití biothesiometrem. 

Metody: 
V rámci výzkumu na našem pracovišti jsme u skupiny 10 pa-

cientů (na 20 končetinách) s různým stupněm diabetické neu-
ropatie provedli vyšetření biothesiometrem a zároveň vyšetře-
ní Neuropadem. Vyšetření Neuropadem jsme posuzovali podle 
návodu po 10 minutách nalepení náplasti na plantu pod 1. me-
tatarzofalangeální kloub. Změnu modrého zbarvení na růžovou 
jsme posuzovali jako normální nález, přetrvávající modré zbar-
vení nebo skvrnité zbarvení jako nález patologický. Biothesio-
metrické vyšetření jsme hodnotili jako těžkou neuropatii při 
vibračním prahu nad 25 V.

Výsledky: 
Pokud Neuropad prokazoval normální nález (u 5 končetin), 

tak u všech byl v normě také nález při vyšetření biothesiome-
trem. V případě, že Neuropad prokázal patologický nález (u 15 
končetin), tak u 13 končetin vyšetření biothesiometrem tomu-
to nálezu odpovídalo, ale u dvou vyšetřovaných končetin přes 
pozitivní Neuropad bylo vyšetření biothesiometrem pod riziko-
vou hranicí 25 V, takže odpovídalo lehčí neuropatii. U jednoho 
z pacientů se objevil zajímavý nález, kdy výsledek vyšetření 
jak Neuropadem, tak biothesiometrem na příslušné končeti-
ně se shodoval, ale mezi končetinami byl rozdíl, i když je vět-
šinou neuropatie symetrická. Další zkušeností při vyšetřová-
ní Neuropadem je poznatek, že je mnohdy obtížné objektivně 
rozlišit skvrnité zabarvení náplasti od zbarvení modrého, což 
potvrzuje nutnost posuzovat oba tyto nálezy jako patologické. 
Také jsme zjistili, že je třeba nalepit Neuropad na plosku tam, 
kde nejsou hyperkeratózy, které mohou výsledek vyšetření vý-
razně zkreslovat.

Závěr: 
Na základě našich výsledků lze konstatovat, že vyšetření 

Neuropadem je podle srovnání s vyšetřením vibračního čití 
spolehlivé. Je snadno proveditelné a jeho hodnocení je poměr-
ně jednoduché a dá se využít pro selfmonitoring rizika diabe-
tické nohy. 

ČASOPIS, KTERÝ SPOJUJE
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Lenka Kostelníková, Petr Hlaváček, Jana Vašková
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Úvod:
Nemocných s nadváhou a obezitou neustále přibývá. Častými 

zdravotními riziky obezity jsou mj. ortopedické vady, deformity 
klenby nožní, proporcionální změny chodidla, vysoké plantární 
tlaky a bolesti nohou, jako důsledek nadměrného tělesného za-
tížení. U dospělých je vyšší předpoklad pro získání diabetu 2. ty-
pu, kdy se riziko poškození nohou mnohonásobně zvyšuje.

Cíle experimentu:
• Ověřit, zda se změny hmotnosti promítnou na rozložení 

sil mezi nohou a stélkou obuvi.
• Najít existující zákonitosti nebo závislosti míry obezity 

a funkčnosti nohy.
• Ověřit, zda se změny hmotnosti po redukčním kurzu pro-

mítnou v průběhu pohybových aktivit na rozložení sil mezi 
nohou a stélkou obuvi.

• Navrhnout koncepci pro konstrukci a provedení speciální 
obuvi pro obézní.

Snímání nášlapných sil bylo provedeno na přístroji Pedar. Pro 
experiment byla vybrána skupina obézních dětí a žen. Vyhod-
nocení nášlapných sil u dětí bylo prováděno před a po redukci 
hmotnosti, naměřené hodnoty nášlapných sil byly porovnány 
mezi obézními a neobézními dětmi.

Závěr:
Velikost nášlapné síly na chodidlo je velmi individuální a je 

ovlivněna řadu faktorů jako např. biomechanikou chůze, těles-
nou hmotností a konstrukcí podešve a stélky obuvi. Schopnost 
vkládací stélky snížit a eliminovat lokální tlaky na chodidlo se 
řadí mezi přednosti speciální profylaktické obuvi, která může 
být doporučována osobám trpícím obezitou.

Neobvyklá příčina syndromu
diabetické nohy
Marcela Kokošková, Ivana Kobrová, Silvie Lacigová
Diabetologické centrum, I. interní klinika, FN Plzeň

Úvod:
Podle statistik je syndrom diabetické nohy (SDN) přítomen 

během života až u 25 % nemocných s diabetes mellitus. Hlavní-
mi rizikovými faktory SDN je ischémie a neuropatie. Za další se 
považuje zvýšený plantární tlak, který vzniká při deformitách 
nohy. Infekce defektu zhoršuje hojení. Léčba SDN je komplexní, 
zaměřená proti vyvolávajícím faktorům. Kromě metod k zlepše-
ní perfuze je nutné dosažení metabolické kompenzace, vhodné 
zvolení lokální léčby a odlehčení postižené končetiny.

Kazuistika:
Pacient se dostavil na podiatrickou ambulanci pro dva mě-

síce trvající defekt na noze. Šest let má diabetes mellitus 2. 

typu, kompenzován na PAD, HbA1c 4,8 % (IFCC), hypertenzní 
nemoc, nekuřák. 

Jednalo se o první defekt, který byl lokalizován na pravé noze 
na plantární straně v podobě 5 mm hluboké ragády v rýze baze 
3. prstu na plantární straně v délce 16 mm, bez známek záně-
tu. Pacient si nebyl vědom žádného zranění. 

Byla odebrána kultivace na mikrobiologické vyšetření a pro-
vedeno základní vyšetření nohou, které prokázalo neuropatii. 
Dále byla přítomna mykóza na obou nohách. Klasifikace podle 
Texaské škály A/1 a uzavřeno jako defekt pravděpodobně my-
kotické etiologie. 

Nemocnému byly doporučeny denně koupele v hyperman-
ganu, do meziprstí obou nohou aplikovat klotrimazol (Candi-
bene spray), převazy denně ředěným (1: 4) roztokem Betadine. 
Byl poučen o nutnosti odlehčení defektu a vybaven polobotou 
k odlehčení přední části nohy. 

Kontroly probíhaly v týdenních intervalech. Nemocný neporu-
šoval doporučený léčebný režim. Přes tyto skutečnosti se ragá-
da ještě více prohloubila a prodloužila. Ošetření bylo bolestivé 
jako při ošetřování ischemických defektů, ale vzhled nebyl pro 
ischemický defekt typický. Nemocného jsme po měsíční péči 
v našem centru odeslali ke konzultaci do dermatologické am-
bulance. Zde byla vyzkoušená jiná lokální antimykotika, opět 
bez efektu. Nadále docházel do naší ambulance. Následovalo 
přeléčení antibiotiky, bez efektu. 

Byla navržena TMT amputace a pacient byl následně hospita-
lizován na chirurgické klinice. Po zvážení se amputace neusku-
tečnila z obavy, že z důvodu možné ischémie se defekt nebude 
uzavírat (ischémie se nepotvrdila). Nemocný zde byl týden sle-
dován, přeléčen antibiotiky a doporučen zpět do naší ambulant-
ní péče. Defekt se stále zvětšoval a zhoršoval. Spíše z diagnos-
tických rozpaků jsme se rozhodli pro odebrání částečky tkáně 
z okraje defektu a odeslali vzorek na histologické vyšetření kož-
ní kliniky. Zvažovali jsme celkovou antimykotickou léčbu. His-
tologie prokázala maligní melanoblastom. K dalšímu léčení byl 
nemocný předán do melanoblastové ambulance kožní kliniky. 
Byla provedena klínovitá excize 3. prstu a exstirpace satelitních 
uzlin (v tříslech). Screening na metastázy byl negativní.

Závěr:
Defekt byl považován za SDN při přítomné neuropatii. Za vy-

volávající příčinu byla označená ragáda v terénu mykózy. Aty-
pická lokalita i vzhled defektu nebyl typický pro melanoblas-
tom. Z uvedené kazuistiky je zřejmé, že v případě nehojícího 
se defektu na noze nemocného s diabetem je vhodné pomýšlet 
i na jiné příčiny. Těmi mohou být nádory kůže, vaskulitidy, cizí 
těleso (např. RTG nekontrastní špona z PVC), dna.

Péče o pacienta s diabetes mellitus 
přijatého k amputaci dolní končetiny
Andrea Slížková, Vilma Fárová
I. interní klinika, FN Plzeň

Každodenní součástí práce na našem lůžkovém interním 
oddělení je péče o diabetiky přijaté pro nehojící se defekt 
syndromu diabetické nohy, což je jedna z nejčastějších pozd-
ních komplikací diabetes mellitus (DM). Kvalitní přípravou 

Studium změn tlaku nohy na stélku
obuvi u skupiny obézních
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před plánovaným operačním výkonem a týmovou spoluprácí 
v průběhu i po výkonu lze ovlivnit průběh hojení a tím zkrá-
tit dobu hospitalizace a urychlit návrat pacienta do běžné-
ho života.

Obsahem příspěvku je seznámení s ošetřovatelským postu-
pem u pacienta s DM přijatého k amputaci části dolní končetiny 
na standardním interním oddělení. Zahrnuje přípravu pacien ta 
před operačním výkonem (laboratorní vyšetření, RTG dle po-
třeby, interní, chirurgické a anesteziologické vyšetření…) na 
lůžku oddělení, bezprostřední přípravu před výkonem a péči 

po výkonu a následnou týmovou péči o operační ránu a kom-
fort pacienta.

Délka hospitalizace po výkonu často ukazuje, že kvalitní 
příprava před výkonem a týmová spolupráce při ošetřování 
operační rány po výkonu mohou délku hospitalizace zkrátit 
a snížit rizika infekcí.

Předoperační příprava pacienta na lůžku může proběhnout 
během jednoho dne a tím výrazně minimalizuje stres pacien-
ta. Zároveň jsou tímto postupem ovlivněny hodnoty glykémií 
důležité pro pozitivní hojení rány.

Abstrakta
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