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Nutriční terapie

Pečivo, přílohy a další výrobky z obilo-
vin tvoří značnou část našeho jídelníčku. 
Vzhledem k vysokému obsahu sacharidů 
(55–78 %) představují především zdroj 
energie.

Obsah bílkovin se pohybuje od 7 do 
19 %, nejméně jich má rýže, nejvyšší ob-
sah má ječmen a z méně známých obi-
lovin to je amarant. Bílkoviny z obilo-
vin patří mezi tzv. neplnohodnotné, to 
znamená, že bu: nemají všechny esen-
ciální aminokyseliny, nebo je obsahují 
v nesprávném poměru. Obsah bílkovin 
podmiňuje nejen nutriční hodnotu, ale 
i technologickou kvalitu mouky. Např. 
pšenice je díky své kvalitě bílkovin (bíl-
koviny pšenice jsou schopny vytvořit 
nejkypřejší strukturu pečených výrobků) 
základní pekárenskou obilovinou. Hlav-
ními bílkovinami pšeničného endosper-

mu jsou albuminy, globuliny, prolaminy 
a gluteliny. Prolaminy a gluteliny nejsou 
rozpustné ve vodě, ale s přídavkem vody 
velmi dobře bobtnají. Pšeničné prolami-
ny a gluteliny (gliadin a glutenin) bobt-
nají pouze málo a při zpracování na těs-
to tvoří pevný gel – lepek. Lepek dodává 
těstu bobtnavost, soudružnost, lepka-
vost, a tím zajiš?uje jeho kynutí. A právě 
díky lepku je pšenice nejužívanější obi-
lovinou pro pekárenské účely. 

Obsah tuku velmi kolísá v závislosti 
na druhu obiloviny. Nejnižší podíl má 
rýže, nejvyšší obsah má opět amarant. 
Tuky v obilovinách jsou ceněné pro svůj 
vysoký podíl nenasycených mastných 
kyselin.

Obiloviny jsou také cenným zdrojem 
vitamínů (zejména skupiny B, v pše-
ničných klíčcích se jedná o vitamín E), 

minerálních látek (např. hořčík, fosfor, 
vápník, železo), vlákniny a látek s antio-
xidačním účinkem (z fytoestrogenů obi-
lovin to jsou hlavně lignany, flavonoidy 
a isoflavonoidy). 

Z výživového hlediska jsou více ceně-
ny mouky celozrnné, tmavé než mouky 
bílé. Celozrnné mouky vznikají rozemle-
tím celého zrna, proto mají vyšší obsah 
vlákniny, bílkovin, tuku, minerálních lá-
tek a vitamínů. Výrobky z tmavé mouky 
mají také nižší glykemický index.

Bílé mouky jsou vyráběny rozemletím 
pouze vnitřní části zrna, chybí tedy nu-
tričně hodnotné obalové vrstvy. Bílé pe-
čivo není vhodným základem racionální 
výživy také pro svůj vysoký obsah tuku. 
Nevhodná je zejména častá konzumace 
sladkých pekárenských výrobků (koláče, 
buchty, koblihy), kde je vedle tuku i vy-
soký obsah cukru. Jednou z mála výhod 
bílé mouky je však její vyšší trvanlivost 
daná nižším obsahem tuku a tedy i men-
ším sklonem ke žluknutí. 

Z hlediska energetického obsahu se od 
sebe výrobky z celozrnné a bílé mouky 
příliš neliší. Nejnižší energetickou hod-
notu má graham (830 kJ/100 g) a žitný 
chléb (930 kJ/100 g), u ostatních druhů 
pečiva se energetická hodnota pohybuje 
kolem 1 000 kJ/100 g.

A jak poznáte, že kupujete skutečně 
tmavé, celozrnné pečivo? Podle zákona 
musí celozrnné pečivo obsahovat mini-
málně 80 % celozrnné mouky z celkové 
hmotnosti pečiva. Řada lidí si myslí, že 
pečivo označené jako vícezrnné je stej-
ně nutričně cenné jako pečivo celozrn-

V několika dílech představíme jednotlivé skupiny potravin, jejich přínos pro zdra-
ví, eventuálně případná rizika. Součástí článku budou vždy tabulky energetických 
hodnot vybraných potravin této skupiny a recept pro inspiraci. 

Karolína Hlavatá
Endokrinologický ústav, Praha

Potraviny ve výživových doporučeních 
(nejen) pro diabetiky
III. díl – Obiloviny
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TIPY:
Jáhlová kaše se sýrem
300 g jáhel, 500 ml mléka, 500 ml vody, 200 g tvrdého sýra, kelímek zakysa-
né smetany, 2 žloutky, tuk na vymazání pekáčku, sůl, pepř

Jáhly několikrát propláchneme vroucí vodou, aby nebyly hořké. Mléko smí-
cháme s vodou, přidáme sůl, pepř, přivedeme k varu a přidáme jáhly. Na 
mírném ohni pomalu rozváříme na kaši. Do hotové kaše vmícháme najem-
no nastrouhaný sýr a vložíme do vymazaného pekáčku. Ve vyhřáté trou-
bě zapékáme asi 15 minut, pak přilijeme smetanu rozmíchanou se žlout-
ky. Zapékáme ještě alespoň 15 minut. Hotovou kaši posypeme petrželkou 
a ozdobíme proužky červené papriky.

Nutriční terapie

né. Jako vícezrnné jsou však označová-
ny výrobky, do jejichž těsta jsou přidány 
kromě pšenice a žita ještě další složky 
(obiloviny, luštěniny, olejniny), a to v cel-
kovém množství nejméně 5 %. Zda se jed-
ná o celozrnné pečivo s vyšším obsahem 
vlákniny, poznáte i podle hmatu. Pokud 
je pekárenský výrobek pohmatově tuž-
ší, má i vyšší obsah vlákniny (vláknina 
váže vodu). Jestliže se ale jedná o pečivo 
sice na pohled „celozrnné“, ale pohma-
tově měkké, nejde o celozrnný výrobek. 
Někteří výrobci pečivo dobarvují (nej-
častěji se používá pražený cukr, kulér), 
takže se jako tmavé, celozrnné pečivo 
pouze „tváří“.

S obilovinami a výrobky z nich souvi-
sí celá řada výživových mýtů. Například 
řada osob se snaží při redukční dietě 
zcela vynechávat pečivo a přílohy. Stej-
ně tak diabetici sice úzkostlivě sledují 
obsah sacharidů ve své dietě, ale vyso-
ký a mnohem rizikovější tuk je nechává 
klidnými. Omezování příjmu sacharidů 
má přitom svá rizika – zvyšuje se zejmé-
na pravděpodobnost vzniku energetické 
úspornosti s následným jo-jo efektem. 
Z těchto důvodů se doporučuje pečivo 
a přílohy omezovat, ale nevynechávat. 
Optimální je 1 porce pečiva (45–50 g) 
nebo neslazených cereálií (1 porce 30 g) 
ráno, v poledne příloha v množství 10 
až 20 dkg na porci (váženo ve vařeném 
stavu), popř. stejné množství večer. Po-
kud se hubnutí nedaří, je lépe vynechat 
večerní porci. 

V souvislosti s obilovinami se často ho-
voří o celiakii, nebo také nesnášenlivosti 
lepku. Celiakie je onemocnění, jehož vy-
volávající příčinou jsou prolaminy obil-
ného zrna, tedy nejen gliadin pšenice, ale 
i secalin žita, hordein ječmene a avenin 
ovsa. Celiakie je typické autoimunitní 
onemocnění, příčiny vzniku však nejsou 
zcela objasněny a existuje několik teorií. 
Jasné ale je, že složky gliadinu toxicky 
působí na sliznici tenkého střeva a do-
chází k poruchám trávení a vstřebávání. 
Hlavními příznaky onemocnění jsou za-
žívací potíže (průjmy, plynatost, křeče), 
pokles tělesné hmotnosti, únava, ně-
kdy deprese nebo osteoporóza. U někte-
rých osob nemoc probíhá bezpříznakově 
nebo chybí zažívací obtíže, ale dominu-
jícím projevem jsou kožní příznaky (tzv. 
Duhringova herpetiformní dermatitida). 
Základem léčby je celoživotní dieta s vy-
loučením potravin obsahujících lepek. 
Naštěstí je v současnosti na trhu řada bez-
lepkových výrobků, možností je také vy-

Tvarohový nákyp 
s kroupami
200 g uvařených krup, 200 g netučného 
tvarohu, 150 g krupicového cukru, 2 vejce, 
citrónová kůra, 1 vanilkový cukr, 1 velký 
ovocný kompot, tuk a strouhanka na vy-
mazání a vysypání pekáče

Cukr, žloutky a tvaroh umícháme do hladka, přidáme kroupy, citrónovou 
kůru a vše dobře promícháme. Z bílků ušleháme tuhý sníh, který zlehka 
vmícháme do hmoty. Nakonec přidáme okapané a pokrájené ovoce. Směs 
vložíme do pekáče a ve středně vyhřáté troubě pečeme dozlatova. Podává-
me pokapané š?ávou z kompotu.

Pohankové opečenky
200 g pohankové lámanky, 2 vejce, tuk na vymazání plechu a na smažení, 
sůl

Pohankovou lámanku propláchneme a dáme vařit do necelého litru osole-
né vody. Na mírném ohni pomalu rozváříme na kaši. Hotovou kaši nechá-
me trochu vychladnout a pak do ní vmícháme vejce. Hmotu rozetřeme asi 
v 1 cm vysoké vrstvě na vymaštěný plech a necháme ztuhnout. Ztuhlou 
hmotu nakrájíme na menší čtverce, které smažíme po obou stranách. Po-
dáváme se zeleninou. 

Tip: vzhledem k tomu, že chu?ově je pohanka poměrně nevýrazná, při-
dejte do osolené vody ještě kostku zeleninového 

vývaru a do hotové kaše přisypte nasekané 
bylinky (bazalku, oregano, petrželku) nebo 

prolisovaný česnek.

Extra tip: vyzkoušejte některou z in-
stantních kaší Nomina – špaldová, 
jáhlová, pohanková nebo rýžová.
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Prebiotika příznivě ovlivňují mikroflóru 
zažívacího traktu. Žitná mouka je vhod-
ná zejména pro přípravu chleba. Žitný 
chléb má díky vláknině hutnou strukturu 
a je velmi sytý. Žitná zrna se také praží 
a připravuje se z nich kávovina, známá 
je též žitná kořalka (režná).

Oves je zvláš? cenný pro svou vlákninu, 
která obsahuje tzv. beta glukany, které 
při pravidelné konzumaci mohou snížit 
hladinu cholesterolu v krvi, zejména rizi-
kový LDL cholesterol. Vedle beta glukanů 
je oves bohatý na vitamín B1 (thiamin), 
antioxidační látky a ovesný olej obsahu-
je i hodně kyseliny linolové. Oves může 
být zpracován na celou řadu výrobků 
– nejznámější jsou vločky, ovesné kaše 
a müsli tyčinky. 

Syrové ovesné vločky jsou cennou po-
travinou o vysokém obsahu bílkovin (10 
až 12 g/100 g), tuku (7 g/100 g), vlákniny 
(10 g/100 g), draslíku a vitamínů skupi-
ny B. Komerčně vyráběné směsi vloček 
nebo snídaňových cereálií bohužel ne-
bývají tou nejlepší volbou. Důvodem je 
především vysoký obsah přidaného cuk-
ru, u některých výrobků najdeme i vyšší 
obsah soli nebo nasycených mastných 
kyselin. Při výběru cereálií se tedy více 
než u jiných výrobků vyplatí pečlivě sle-
dovat údaje na etiketách a ještě lépe si 
připravovat směsi doma.

Mnozí lidé se domnívají, že müsli ty-
činka je zdravou a nízkokalorickou ná-
hradou ostatních sladkostí a že může 
být konzumována i ve větším množství. 
Mají pravdu – müsli tyčinky zdravé jsou, 
ale určitě se nejedná o nízkokalorickou 
pochoutku. Ve 100 g je v průměru obsa-
ženo 1 700 kJ, v případě müsli tyčinek 
s jogurtovou nebo čokoládovou pole-
vou se energetická hodnota vyšplhá až 
ke 2 000 kJ. To je již hodnota téměř srov-
natelná s čokoládou. Navíc nejsou ani 
vhodnou svačinkou, protože díky převa-
ze sacharidů způsobí rozkolísání hladiny 
krevního cukru a nezasytí. Jejich výho-
dou je ale skladnost a v případě nouze 
zaženou ten nejhorší hlad, což zabrání 
pozdějšímu přejedení.

Ječmen je stejně jako oves ceněn pro 
vysoký obsah rozpustné vlákniny, ně-
kterých vitamínů skupiny B a vitamínu 
E. Ječmen je tradičně spojován zejména 
s výrobou piva, kde se využívá na výro-
bu sladu. Jeho využití je ale mnohem šir-
ší. Vzhledem k nízkému obsahu lepku se 
sice ječmen nehodí na výrobu tradičního 
chleba, ale ve východních zemích se z něj 
pečou placky nebo ploché chleby. Ječmen 

Tab. č. 1: Energetické hodnoty vybraných obilovin, mouk, chleba a pečiva

potravina (100g) energie (kJ) bílkoviny (g) tuky (g) sacharidy (g) vláknina (g)

obiloviny, mouky

amarant 1 550 18 8 57 6,7

ječmen zrno 1 318 10,6 2,1 63,3 9,8

pšenice zrno 1 272 11,4 2 61 10,4

špalda 1 339 11,6 2,7 62,4 8,8

žito zrno 1 105 8,7 1,7 60,7 13,2

oves zrno 1 502 12,6 7,1 59,8 5,6

kukuřice zrno 1 393 9,2 3,8 65 9,2

pohanka zrno loupané 1 423 10 1,7 71,3 3,7

proso zrno loupané 1 481 10,6 3,9 69 3,8

rýže zrno – syrová 
hlazená

1 452 7 0,6 78,4 1,4

rýže zrno – vařená 481 2,3 0,2 25,9 0,5

celozrnná mouka 
pšeničná

1 310 11,7 2 61 2,1

celozrnné vločky 1 481 12,3 8 58,1 9,5

polenta
(kukuřičná krupice)

1 418 8,8 1,1 68 10

popcorn 1 540 12,7 5 68 10

pšeničná krupice 1 470 8 2 73 7

pšeničné klíčky 1 310 26,6 9,2 30,6 17

chléb, pečivo

bílý rohlík, houska 1 050 7,8 1,4 51,2 3

graham 830 8,4 1 39,7 1,5

knäckebrot 1 350 9 1,4 67 14,6

knuspi chléb 1 380 8,5 1,7 64,5 6,9

kyjevský chléb 1 020 7,4 1,1 51 5,8

pita chléb 1 000 7,4 1,3 48,5 2,8

pšeničný chléb 1 000 7,6 1,2 48,8 3,2

pšeničný chléb 
celozrnný

860 7,1 0,9 41,4 8,1

Racio chlebíčky 1 600 9,5 2 80 1,2

toustový chléb bílý 1 090 6,9 4,4 47,7 3,7

toustový chléb tmavý 1 010 8,2 2,8 45 7,1

veka 1 190 8,4 1 60 3

žitný chléb 930 6,4 1 46,3 6

né těstoviny, ale i náhražky kávy. Pečivo 
připravené s přídavkem špaldové mouky 
velmi příjemně voní a dlouho vydrží vláč-
né. U špaldy je možné konzumovat i zele-
ná zrna (tzv. grünkern), jejichž speciální 
přípravou se získává tzv. zelený kaviár. 
Velice populární je také špaldový bulgur. 
Bulgur je známý již 4 000 let a připravu-
je se naklíčením zrna, jeho vysušením, 
nadrcením, pomletím a následným uva-
řením na kaši. 

Žito je zvláš? bohaté jak na nerozpust-
nou, tak rozpustnou vlákninu. Neroz-
pustná vláknina (otruby, tedy periferní 
část zrna) se uplatňuje zejména v pre-
venci a léčbě onemocnění zažívacího 
traktu (např. zácpa, dráždivý tračník, 
kolorektální karcinom), rozpustná vlák-
nina (v případě žita hlavně tzv. fruktany) 
plní v zažívacím traktu funkci prebiotik. 

užití alternativních obilovin (např. rýže, 
kukuřice, pohanka, amarant).

Přehled základních druhů 
obilovin

Pšenice špalda náleží k nejstarším obi-
lovinám vůbec. Patří mezi tzv. pluchaté 
pšenice, proto musí být zrno po výmlatu 
ještě vyloupáno a vyluštěno. Pluchy mají 
ale svůj význam – chrání zrno před škůd-
ci, plísněmi a nepříznivými klimatickými 
podmínkami. Špaldová mouka je bohatá 
na bílkoviny a má i vysoký obsah lepku. 
Špalda je také dobrým zdrojem vitamí-
nů skupiny B, beta karotenu a některých 
minerálních látek (zejména vápníku, fos-
foru, hořčíku a železa). Pšenice špalda 
má široké využití – vyrábí se z ní nejen 
mouka, kroupy, krupky, vločky, bezvaječ-

Nutriční terapie
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se také zpracovává na kroupy, krupky, 
vločky, lupínky a mouku, je i důležitou 
surovinou při výrobě kávovin.

Rýže patří mezi oblíbené obiloviny, má 
čestné místo na našem jídelním stole. Su-
rová rýže obsahuje pluchy, musí se tedy 
při mlýnském zpracování loupat, a tím 
vzniká hnědá rýže. Hnědá rýže se dále 
zpracovává loupáním, leštěním a hlaze-
ním na rýži bílou. Zajímavým způsobem 
se vyrábí rýže parboiled – celá neloupaná 
rýžová zrna se prohřívají, propařují a tím 
do středu zrna mohou prostoupit i nutrič-
ně významné látky z podobalových vrstev. 
Z nutričního hlediska je samozřejmě vý-
hodnější preferovat hnědou rýži, která je 
bohatá na vlákninu, minerální látky a vi-
tamíny. Kompromisem je pak rýže par-
boiled. Rýži je možné upravovat na slano 
i na sladko, připravovat ji jako hlavní jíd-
lo, tradičně bývá používána jako příloha 
k masu, zelenině, lze ji přidávat do polé-
vek, rozvářet na kaši apod. 

Kukuřičné zrno se cení hlavně pro 
vysoký obsah nenasycených mastných 
kyselin, vlákniny a řady důležitých vi-
tamínů a minerálních látek (vitamín E, 
beta karoten, draslík, hořčík, selen, zi-
nek). Kukuřice se nejčastěji zpracovává 
na jemnou krupici, méně často na mou-
ku. Z krupice se připravují kaše (např. 
polenta) nebo se používá na výrobu ex-
trudovaných výrobků (křupky, plátky, 
popcorn). Kukuřičná krupice a mouka je 
také součástí restovaných nebo smaže-
ných lupínků, z nichž nejznámější jsou 
corn flakes. Kukuřičné oleje mají vysoký 
obsah nenasycených mastných kyselin, 
hlavně kyseliny linolové.

Proso patří mezi nejstarší obiloviny 
vůbec. Zpracovává se na jáhly, ze kterých 
se dále připravuje mouka, krupice a těs-
toviny. Ve srovnání s ostatními obilovina-
mi obsahuje proso více tuků s vysokým 
podílem nenasycených mastných kyse-
lin, je bohaté také na bílkoviny. Proso ne-
obsahuje lepek. Z vitamínů a minerálních 

látek se cení zejména vitamíny skupiny 
B, karotenoidy a železo. Jáhly mají široké 
kulinářské využití – výtečný je nejen tra-
diční jahelník se sušenými švestkami, ale 
i jáhlové soufflé se strouhanou Goudou. 
Jáhly se přidávají do polévek, připravují 
se z nich kaše, pomazánky apod. 

Pohanka patří mezi tzv. pseudoce reálie, 
což znamená, že botanicky se nejedná 
o obilovinu, ale svým nutričním složením 
obiloviny připomíná. Bílkoviny pohanky 
obsahují málo prolaminů a glutelinů, je 
tedy vhodná pro osoby s celiakií. Využi-
telnost a stravitelnost bílkovin pohanky 
je obecně nižší, což je dáno přítomnos-
tí některých antinutričních látek (např. 
inhibitory proteáz, které jsou nutné pro 
štěpení bílkovin na aminokyseliny). Má to 
ale i svou světlou stránku – nedostateč-
ně štěpené bílkoviny fungují v zažívacím 
traktu jako vláknina se všemi pozitivními 
účinky. Navíc nedostatečně štěpené bíl-
koviny váží do stabilního komplexu vi-
tamín B1 a tím jej chrání během tepelné 
úpravy. Pohanka je zdrojem rutinu, látky 
ze skupiny bioflavonoidů, která pozitiv-
ně působí na kardiovaskulární systém. 
Rutin zvyšuje pružnost cévní stěny, sni-
žuje křehkost krevních kapilár, ovlivňu-
je srážlivost krve. Tím ale jeho účinky 
nekončí – rutin působí i protizánětlivě 
a uplatňuje se také v prevenci nádoro-
vých onemocnění. Pohanka je též boha-
tým zdrojem vitamínů (zejména skupi-
ny B), minerálních látek (draslík, hořčík, 
fosfor) a stopových prvků (např. mangan, 
selen, mě:, zinek).

Z pohanky můžete vykouzlit celou řadu 
výtečných pokrmů – sladké i slané kaše, 
nákypy, lívance, palačinky, různé poma-
zánky, pohankové rizoto, karbanátky, 
nebo ji přidávat do polévek.

Amarant (laskavec) je stejně jako po-
hanka řazen mezi pseudocereálie. Ve 
srovnání s běžnými obilovinami však 
amarant vykazuje vyšší nutriční hod-
notu. Zajímavostí je, že vedle semen je 

možné konzumovat i zelené části rostli-
ny. Příprava i použití je stejné jako u špe-
nátu. Obsah bílkovin se pohybuje kolem 
20 %, vysoký je také obsah tuků. Bílko-
viny laskavce mají výhodnou skladbu 
esenciálních aminokyselin, neobsahují 
lepek, a proto se hodí pro pacienty s ce-
liakií. Tuky se vyznačují vysokým obsa-
hem nenasycených mastných kyselin (do-
minující je kyselina linolová a olejová). 
Amarantová semena jsou také bohatá na 
vitamín E a vitamíny skupiny B, minerál-
ní látky (fosfor, sodík, zinek, železo, váp-
ník), antioxidanty a samozřejmě vlákni-
nu. Amarant se zpracovává na mouku, 
vločky, semena je možné klíčit, pražit, 
pufovat nebo extrudovat.

Těstoviny – spotřeba těstovin rok od 
roku stoupá, což je jistě dobře. Těstovi-
ny se obecně dělí na vaječné a bezvaječ-
né, ale podle tvaru a způsobu použití 
se rozeznává mnoho druhů. Na výrobu 
těstovin se nejčastěji používá tvrdý druh 
pšenice, samozřejmě voda, vejce, sušená 
zelenina k dobarvení speciálních druhů 
těstovin, oblíbené jsou také sušené ma-
sové a zeleninové náplně určené k plně-
ní čerstvých těstovin. Velmi dobré jsou 
i celozrnné těstoviny, které jsou vyrábě-
né z celozrnné mouky a mají proto vyso-
kou nutriční hodnotu. 

Pokud dodržujete redukční dietu, dá-
vejte při tepelné úpravě přednost těsto-
vinám vařeným „al dente“. Mají nižší gly-
kemický index, který je spojen s delším 
pocitem nasycení a menšími pocity hla-
du. Skvělým doplňkem k těstovinám je 
zelenina (tradičně rajčata, papriky, lilek, 
cukety, houby), naopak pozor na smeta-
nové omáčky a tučné sýry.

Klíčky se těší stále větší oblibě a nut-
no říct, že oprávněně. Klíčením dochá-
zí ke štěpení polysacharidů na jedno-
duché cukry, zvyšuje se obsah bílkovin 
a vlákniny. K nakličování se používají 
speciální nakličovadla, využít ale můžete 
i PET láhev nebo hlubší keramickou mis-
ku. Vlastní nakličování zahrnuje několik 
kroků – prvním z nich je důkladné pro-
pláchnutí semen, následuje několikaho-
dinové máčení (během máčení je nutné 
semena alespoň dvakrát propláchnout) 
a vlastní klíčení. Doba klíčení závisí na 
druhu plodiny a v průměru trvá 2–4 
dny. Naklíčená semena mají široké vyu-
žití – lze je přidávat do salátů, polévek, 
pomazánek atd.

Kontakt:
khlavata@endo.cz

Nutriční terapie
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Léčba kožních defektů hyaluronjodem, 
možnosti kombinování s algináty

Zuzana Holanová, Dana Ottmarová
Home Care Services and Supplies, s. r. o., Hradec Králové

Léčba diabetických defektů na dolních končetinách je velmi náročná z hlediska 
ekonomického a je také velkou psychickou zátěží pro nemocného. V konečném dů-
sledku hrozí i ztráta končetiny a s tím související sociální izolace, změny pracovní 
schopnosti a možná ztráta zaměstnání.

Léčba diabetických defektů musí být komplexní. Vždy je třeba zabývat se v prv-
ní řadě základní příčinou, která by mohla vést k rozvoji defektů. Nejčastěji může 
jít o těsnou nebo nevhodnou obuv, neošetřené otlaky na nohou, plísňová onemoc-
nění či neodborné pedikérské zásahy a také drobná traumata, která jsou velmi 
často podceňována.

Příčiny defektů

Na vzniku lézí se podílí řada příčin, lo-
kálních i metabolických faktorů:

• Drobná poranění vznikající při neod-
borném ošetření nohou, především 
při ošetření nehtů a pat na vlastních 
nohou, ale mohou to být různé drob-

né trhliny kůže, či traumata např. od 
stupaček bicyklů, stupaček mecha-
nických vozíků při transportu apod. 
Drobná traumata dolních končetin se 
často vyskytují při práci s bruskou, 
při práci s travní sekačkou či drtičem 
větví – pozor na bezpečnost práce.

• Postižení drobných cév diabetickým 

procesem s následnou poruchou 
krevního průtoku v takto postiže-
ných cévách.

• Postižení větších cév sklerotickým 
procesem; dochází ke zhoršenému 
prokrvení dolní končetiny a odumí-
rání (zfialovění a poté zčernání) prs-
tů a okolní kůže. 

• Postižení nervových zakončení, které 
má u diabetika za následek zvýšenou 
poruchu citlivosti a často i bolesti-
vosti v oblasti nohou. Zpočátku ne-
mocný s diabetickou polyneuropatií 
nemusí cítit tlak v obuvi. Ale poraně-
ní se velice rychle vyvíjí v závažnější 
defekt a obtížně se hojící vřed.

• Porucha imunitních mechanismů má 
u diabetika za následek zvýšenou cit-
livost vůči bakteriím, rychle dochází 
k zarudnutí a známkám zánětu, zá-
nět se rychleji šíří k periostu a ne-
mocný je ohrožen osteomyelitidou 
a možnou amputací části těla.

Hojení ran

�������������������������
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�������������������������
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Contipro C, a. s., Česká republika
Bezplatná infolinka: 800 331 157

www.hyiodine.cz

Jednoduchá volba 
při hojení 
komplikovaných ran
terapie ran na bázi kyseliny hyaluronové

Moderní gelové krytí Hyiodine® na bázi kyseliny 
hyaluronové a komplexu jódu účinně napomáhá 
hojení širokého spektra ran včetně diabetických 
defektů, dekubitů, rozpadlých pooperačních ran, 
bércových vředů, hlubokých infi kovaných nebo 
chronických ran. Vedlejší účinky přípravku nebyly 
zaznamenány. Interakce s jinými léčivy nejsou 
známy.

Zdravotnický prostředek Hyiodine je hrazen 
zdravotními pojišťovnami ve výši 75 % maximální 
ceny, kód VZP 81423.
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• Zvýšená citlivost nemocných k in-
fekci souvisí i s trvale zvýšenou 
hladinou glykémie. Diabetici jsou 
ohroženi plísňovými onemocnění-
mi, především dolních končetin. Zde 
nachází velký prostor edukace. Pre-
vence je nejdůležitější a opakovaná 
edukace a zpětná vazba od diabetiků 
mnohdy překvapí.

Hyiodine
Hyiodine je sterilní viskózní roztok hya-

luronátu sodného, vyvinutý na pracovišti 
Gerontologické a metabolické kliniky FN 
v Hradci Králové. Je určen pro hojení ran. 
V naší agentuře domácí péče jej užíváme 
od roku 2003, v řadě případů je tento pre-
parát indikován již na tomto klinickém 
pracovišti, odkud přebíráme většinu na-
šich klientů.

Hyaluronát sodný [poly(b-sodium-D-
-glucuronate-[1-3]-acetyl-D-glucosami-
ne-[1-4])] je lineární, negativně nabitý 
polysacharid, který je přirozenou součástí 
organismu, a tudíž není vůči němu toxic-
ký, ani nezpůsobuje alergické či jiné reak-
ce. Hyaluronát sodný má rovněž unikátní 
fyzikálně-chemické vlastnosti, vysokou 
hydratační schopnost a výborné antiad-
hezivní vlastnosti a v přípravku zabez-
pečuje vytvoření vhodného prostředí pro 
přirozené hojení rány. Jód a jodid draselný 
jsou použity proto, aby bránily rychlému 
rozkladu hyaluronátu sodného bakterie-
mi přítomnými v ráně nebo v jejím oko-
lí. Hyiodine se používá ke krytí, čištění 
a hydrataci hlubokých ran a kožních de-
fektů. Jde zejména o hluboké proleženiny, 
diabetické defekty, bércové vředy, popále-
niny, rozpadlé pooperační rány a rozsáhlé 
odřeniny. Svými hydratačními vlastnostmi 
zabraňuje adhezi převazového materiálu 
k ráně a současně udržuje příznivé pro-
středí pro její hojení.

Kombinace Hyiodine 
s alginátem Sorbalgon

Algináty jsou přípravky z enzymů moř-
ských řas, používají se ve fázi čištění 
rány, k odstranění nekrózy, hnisavé se-
krece a bakteriálních povlaků. Výhodná 
je kombinace užití alginátů (Sorbalgon) 
a Hyio dine. Pro použití alginátů rána ne-
smí být suchá, ale musí sekretovat! Hyio-
dine zajistí optimální vlhkost v ráně, algi-
nát mnohem rychleji a výrazněji účinkuje 
a na povrchu rány vytváří gel. Dosaženo 
je zkrácení doby léčby. Po vyčištění spodi-

ny rány aplikujeme opět pouze Hyiodine 
obvyklým způsobem. 

Kazuistika
V krátké kazuistice ilustrujeme užití 

kombinace obvazových prostředků Hyio-
dine a alginátu Sorbalgon u diabetické-
ho defektu. 

Klientka je dlouhodobá diabetička na in-
zulinoterapii. Nošením nevhodné obuvi si 
způsobila otlak na obou patách. Praktická 
lékařka se otlaky snažila vyléčit, ale ty se 
velmi rychle měnily na nekrózy a na levé 
dolní končetině došlo k vývoji gangrény. 
U klientky došlo k vzestupu glykémií ze 
7,2 na 19,8 mmol. Hrozil rozvoj sepse. Na 
pravé dolní končetině se nekrózu o veli-
kosti 2×2 cm podařilo odstranit a defekt 
se rychle uzavíral. 

Pro vzestup glykémií a gangrénu paty 
pravé dolní končetiny byla klientka hospi-
talizována na Chirurgické klinice Fakultní 
nemocnice v Hradci Králové. Při hospita-
lizaci nebyla prokázána osteomyelitida, 
proto lékař nenasadil antibiotickou léčbu. 
Klientka je silná kuřačka a špatně spolu-
pracovala. Po odmítnutí amputačního ře-
šení byla propuštěna do domácího ošet-
řování a propouštějící lékař kontaktoval 
domácí zdravotní péči. Klinický lékař in-
dikoval denní převazy s Flamigelem, ale 
defekt se dále zhoršoval.

Diagnostický souhrn: diabetes mellitus 
1. typu, diabetická retinopatie II. stupně, 
diabetická nefropatie s proteinurií, chro-
nická obstrukční choroba plic III. – IV. 
stupně, Hashimotova tyreoitida, od roku 
1999 na substituční terapii. Nikotinismus 
– od 20 let kouří 20 cigaret denně. Léčena 
inzulínem – Humulin R 8–8–8 IU, Levemir 
6–0–0–22 IU.

Druhý den po hospitalizaci byla rána 
povleklá zeleným povlakem a silně pách-
noucí, s výraznou sekrecí. Sestra defekt 
vyfotografovala a po poradě s praktickou 
lékařkou byla terapie změněna na Hyi-
odine se Sorbalgonem. Hladina glyké-
mie byla zvýšená na 16 mmol/l (obr. č. 1 
z 15. 7. 2007).

Byla provedena toileta defektu Brauno-
lem, sestra aplikovala 7 ml Hyiodine do de-
fektu a překryla ránu Sorbalgonem a přilo-
žila sterilní krytí. Pacientka byla sestrou 
opakovaně edukována o nutnosti omezit 
kouření a dodržovat klidový režim.

Po týdnu převazů došlo k výraznému 
zlepšení defektu, defekt se čistil a spodi-
na granulovala. Po 14 dnech opět sestra 
ránu vyfotografovala (viz obr. č. 2), bylo 

patrné další zlepšení stavu rány. Defekt na 
plosce nohy se postupně uzavřel. Hladina 
glykémie klesla na 4,5 mmol/l a klientka 
udávala příznaky hypoglykémie (po po-
žití sladkého čaje a plátku chleba se stav 
upravil). Klientka výrazně omezila kouře-
ní na 5 cigaret denně.

Po měsíci dochází k úplnému vyčištění 
spodiny defektu a rána granuluje. Převazy 
jsou dále prováděny denně a aplikováno 
5 ml Hyiodinu již bez Sorbalgonu. Hladina 
glykémie se udržuje v prakticky normál-
ních hodnotách 6,5 mmol/l (obr. č. 3).

Během druhého měsíce došlo k uzaví-
rání defektu a granulaci. Klientka respek-
tuje pokyny sestry. Hladina glykémie stá-
le v normě.

Hojení ran

Obr. č. 1: 15. 7. 2007

Obr. č. 2: 31. 7. 2007

Obr. č. 3: 2. 9. 2007
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V průběhu třetího měsíce má klientka 
opakovaně hypoglykémie, nicméně de-
fekt se dále uzavírá. Klientka se zapojuje 
do normálních denních činností a levou 
dolní končetinu částečně zatěžuje. Dob-
ře spolupracuje se sestrou. Do defektu je 
aplikováno 3 ml Hyiodine (obr. č. 4).

Ve čtvrtém měsíci od hospitalizace se 
defekt dále výrazně uzavírá, na dolním 
poli je silná vrstva keratóz bránící úplné-
mu uzavření, proto lékař tuto keratózu 
odstranil chirurgicky. V diabetologické 
poradně je kontrolována hladina glyko-
vaného hemoglobinu, ta však prokazuje 
hodnotu 12,9 % a nesvědčí o dobré kom-
penzaci diabetu. Doporučena je další edu-
kace o dietních i režimových opatřeních.

V lednu 2008, tedy v sedmém měsíci 
od hospitalizace, se defekt se dále uza-
vírá. Klientka má znovu několikrát hypo-
glykémii. Lékař znovu odstranil keratózu 
v dolním poli. Do defektu aplikováno již 
jen 1 ml Hyiodine (obr. č. 5).

V únoru 2008 defekt již jen ve veli-
kosti 1×2 cm. Hladina glykémie je nor-
mální – 6,5 mmol/l. Klientka dolní kon-
četinu zatěžuje normálně bez odlehčení 
(obr. č. 6).

Celková doba terapie defektu byla 
7 měsíců, předpoklad na doléčení je 
zhruba 1 měsíc. Za dobu léčby jsme spo-
třebovaly 450 ml Hyiodinu a 1 balení 
Sorbalgonu. Sestra dosáhla pozitivního 
edukačního efektu na klientku, nemoc-

ná respektuje léčebný režim a omezila 
výrazně kouření cigaret.

Literatura
www.hyiodine.cz
Holanová, Z. Léčba kožních defektů hyal-
uronjodem – pohled sester domácí péče. Se-
stra v diabetologii 1, 2: 18–20, 2005.
Rušavý, Z. Diabetická noha: diagnostika 
a terapie v praxi. Praha: Galén, 1998.
Sobotka, L. Metabolické, systémové a lokál-
ní aspekty hojení ran. Interní medicína pro 
praxi 8, 4: 182–184, 2006.

Kontakt:
zuzana.holanova@homecare.cz

Obr. č. 4: 5. 10. 2007 Obr. č. 5: 31. 1. 2008 Obr. č. 6: 21. 2. 2008
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3×
 fo

to
 z

 a
rc

hi
vu

 a
ut

or
ů

Zväz diabetikov Slovenska má nové vedení

Po odstoupení JUDr. Evy Madajové z funkce prezidentky Zväzu diabetikov Slovenska (ZDS) zvolilo v závěru loňského roku 
Valné shromáždění předsedů Základních organizací ZDS nové vedení svazu.
Prezidentem ZDS se stal ing. Jozef Borovka (Michalovce), viceprezidenty jsou Andrea Bukovská (Martin), Anna Lalíková (Dol-
ný Kubín), Ena Spišáková (Košice) a ing. Alfréd Stadlmann, CSc. (Bratislava). Členy Předsednictva ZDS byli zvoleni Mgr. Viera 
Sávová (Hliník nad Hronom), Ivan Štulajter (Ružomberok), Ján Švolík (Levice) a Viera Trecáková (Humenné).

Ústředí ZDS změnilo od 1. ledna 2008 sídlo:
Zväz diabetikov Slovenska – Ústredie
SúBažná 18/15, Spoločenský dom Nivy, 821 08 Bratislava 2
tel.: 0905 253 952, e-mail: zds.zds1@gmail.com, www.zds.sk

(red)
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Rekondiční pobyty

Rekondiční pobyty pro pacienty 
s diabetes mellitus

Rekondiční pobyty jsou jednou z několika možných forem edukace. Na rozdíl od 
hospitalizace lépe připraví pacienta na každodenní situace související s jeho one-
mocněním. Během 3–10 dnů si může vyzkoušet pod dohledem týmu lékařů a sester 
to, z čeho by měl v běžném životě obavy (např. větší fyzickou zátěž, dietní léčbu, …), 
a načerpat nové znalosti v oblasti selfmonitoringu a terapie diabetes mellitus. 

Marcela Kokošková, Marie Jandová, Ivana Kobrová, Zdeněk Jankovec
Diabetologické centrum, I. interní klinika, Fakultní nemocnice v Plzni

Rekondiční pobyty
ve FN Plzeň

Diabetologické centrum I. interní kli-
niky Fakultní nemocnice v Plzni ve spo-
lupráci se Svazem diabetiků organizuje 
rekondiční pobyty již mnoho let. Zaklada-
telem těchto programů byl prim. MUDr. 
Piroch a v jeho stopách pokračuje meta-
bolická skupina pod vedením doc. MUDr. 
Zdeňka Rušavého, Ph.D.

V kalendářním roce pořádá naše diabe-
tologické centrum dva typy rekondičních 
pobytů: pro pacienty s diabetem 1. ty-
pu bez komplikací (dále typ 1) a pro pa-
cienty s diabetem ve stadiu orgánových 
komplikací (dále typ 2), který je jediný 

svého druhu v České republice. Rekon-
dičního pobytu typu 2 se často účastní 
pacienti s pokročilými komplikacemi (sle-
pí, dialyzovaní, se syndromem diabetické 
nohy, ICHS, …). Hlavní rozdíly mezi po-
byty jsou v intenzitě pohybové aktivity, 
tématech edukačních přednášek a věko-
vém složení pacientů. V minulosti jsme 
pořádali také tzv. víkendové rekondiční 
pobyty, kterých se mohli účastnit i rodin-
ní příslušníci pacientů.

Organizace pobytů
Dříve než se rekondiční pobyt usku-

teční, je nutné zajistit potřebné finanční 
prostředky, zorganizovat výběr pacientů 

a místa, kde se bude konat. Svaz diabeti-
ků podává každý rok žádost o poskytnutí 
státních dotací na ministerstvo zdravot-
nictví formou podrobně zpracovaného 
programu, jehož odborným garantem 
je naše diabetologické centrum, a zvolí 
vhodné středisko. Je výhodné, aby v are-
álu byly přednáškové místnosti, tělocvič-
na, hřiště a případně možnost jiného vy-
žití při nepřízni počasí.

Pacienti mají možnost se přihlásit 
sami, nebo je jim účast doporučena lé-
kařem či zdravotní sestrou. Rekondice 
se pravidelně účastní 45 pacientů. Na-
ším cílem je získat vždy co nejvhodnější 
pa cienty, kteří budou ze získaných vědo-
mostí maximálně profitovat. Současně se 
snažíme zvát stále nové, pro něž má re-
kondice největší přínos. Dle našich zku-
šeností je z hlediska reedukace a preven-
ce opakovaný pobyt vhodný zhruba 1krát 
za dva roky. Často se setkáváme s nechutí 
pacienta, kdy velkou roli hraje jeho po-

Časový rozvrh Zaměstnání ve skupinách

07:15–07:30 
07:30–08:20
08:20–08:50
09:00–10:30
10:30–10:50
11:00–12:30
12:50–13:30
13:30–15:00
15:00–15:20
15:20–15:50
16:00–17:30
17:50–18:30
18:30–19:00
19:00–20:30
19:00–21:00
21:00– 
 

ranní konzultace
snídaně
1. přednáška
zaměstnání ve skupinách
svačina
zaměstnání ve skupinách
oběd
polední klid
svačina
2. přednáška
zaměstnání ve skupinách
večeře
3. přednáška
konzultace lékaře
individuální edukace
2. večeře, vyhodnocení soutěží

zaměstnání A – edukační blok
diabetologická sestra 
• selfmonitoring – glukometry, tonometry, senzory, aplikač-

ní technika
• cíle léčby, kritéria dobré kompenzace
• prevence a léčba akutních a pozdních komplikací diabetu
• rizikové faktory syndromu diabetické nohy, neuropatie 
Tyfloservis
• nácvik prostorové orientace, ukázky pomůcek pro nevido-

mé a slabozraké, praktické využití
psychiatr
• psychologické faktory chronických onemocnění
nutriční terapeut
• dieta – modelové situace, rozložení sacharidů během dne, 

výhody chlebových jednotek, význam vlákniny, umělá sla-
didla, dia výrobky, …

zaměstnání B – rehabilitace
fyzioterapeut

zaměstnání C – vycházka

Tab. č. 1: Příklad rozvrhu dne u rekondičního pobytu typu 2
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Rekondiční pobyty

hodlnost a nezájem. Zanedbatelná často 
není ani finanční stránka, přestože na 
celý pobyt ve značné míře přispívá Svaz 
diabetiků za pomoci státní dotace a pří-
spěvků (pacient si hradí pouze poměrnou 
část, což je zhruba třetina až polovina 
celkové sumy). Důležitá je také podpora 
naší fakultní nemocnice, která hradí ná-
klady na zdravotnický personál.

Z důvodu odborné kvality a maximál-
ní péče jsou pobyty personálně zajištěny 
zdravotnickým týmem a vybavením pro 
případné akutní stavy (pomůcky k podá-
ní infuze, pro resuscitaci, včetně defib-
rilátoru, EKG, …). Účastní se dva lékaři, 
dvě zdravotní sestry (1 sestra a edukátor-
ka), nutriční terapeutka a fyzioterapeut. 
V posledních letech máme možnost při-
zvat psychiatra či psychologa, což dále 
zlepšilo úroveň péče. Na rekondiční po-
byt typu 2 přijíždí i oční lékař a zástupci 
organizací pro slabozraké a nevidomé Tyf-
loservis a Tyflocentrum. Všichni v týmu 
mají svoji nezastupitelnou roli a účastní 
se aktivit společně s pacienty. Denní pro-
gram (tab. č. 1) a okruhy edukací (tab. 
č. 2) se liší zejména podle typu pobytu. 
Lékaři provádějí rozbor dne u všech pa-
cientů. Sestra zajiš?uje měření krevního 

tlaku, kontroly nočních glykémií a dohlí-
ží na pacienty s tendencí k častým nebo 
nepoznaným hypoglykémiím. Dále pro-
vádí kontroly po dialýze, vyšetření dol-
ních končetin, převazy pacientů se syn-
dromem diabetické nohy, natáčí EKG. 
Nutriční terapeutka navrhuje jídelníček, 
spolupracuje s personálem kuchyně, do-
hlíží na postup při přípravě pokrmů a vy-
dává stravu přesně podle ordinace lékaře. 
Fyzioterapeut zajiš?uje odborně vedenou 
rehabilitaci, psychiatr či psycholog pra-
cuje s pacienty ve skupinách i jednotli-
vě. Edukace a rekondiční pobyty z pohle-
du dalších členů týmu byly nebo budou 
rozvedeny v jiných článcích na strán-
kách tohoto časopisu. Kromě přednášek 
a skupinových edukací celý tým provádí 
individuální konzultace během celého 
dne formou rozhovorů např. při vycház-
kách a cvičení. Obou pobytů se účastní 
i zástupce Svazu diabetiků, který má pro-
stor k informování účastníků o aktivitách 
svazu a možnostech pacientů.

Rekondiční pobyty typu 1 
Tyto pobyty pro diabetiky bez orgáno-

vých komplikací jsou zaměřeny zejména 

na pohybovou aktivitu, neobvyklé situa-
ce (nemoc, cestování, stres, …), selfmo-
nitoring a správnou životosprávu. Denně 
probíhají tři krátké přednášky s možnos-
tí diskuse na daná témata. Pacienti mají 
možnost vyzkoušet si různé druhy fy-
zické zátěže (cvičení v posilovně, jízda 
na kole, míčové hry, veslování, …) pod 
dohledem lékaře a fyzioterapeuta, učí se 
upravovat dávkování inzulínu v závislos-
ti na intenzitě pohybu. Jsou rozděleni do 
tří skupin (vycházka, tělocvična, jízda na 
kole) podle fyzické zdatnosti. Vždy je při-
hlíženo k výkonnosti jednotlivce a pokud 
některá z aktivit nevyhovuje, vypracuje 
se individuální plán. Na stravování do-
hlíží nutriční terapeutka. Je připraven 
jídelníček s rozpisem nutričních hodnot 
a hmotností potravin, každý pacient má 
dietu tzv. „na míru“ a může sám rozhod-
nout o množství potravin, pokud má větší 
fyzickou zátěž, nebo chce případně zhub-
nout. Při psychických obtížích je k dis-
pozici psychiatr či psycholog. Jak již bylo 
uvedeno, denně probíhají vizity lékařem 
diabetologem, kdy každý pa cient může 
konzultovat naměřené glykémie, nejas-
nosti v úpravě dávek inzulínu a ostatní 
potíže. Všichni mají pravidelně kontrolo-
vanou hmotnost a krevní tlak. Velkým pří-
nosem je pro každého účastníka možnost 
seznámit se s lidmi, kteří mají podobné 
problémy, což ve většině případů velmi 
dobře působí na jejich psychický stav.

Aktivní pacienti pod vedením MUDr. 
Lacigové, Ph.D. sami mimo rekondiční po-
byty pořádají víkendové akce s výlety na 
kolech a sportovní turnaje. 

Rekondiční pobyty typu 2
Těchto pobytů se účastní diabetici s roz-

vinutými orgánovými komplikacemi nebo 
pacienti rizikoví, u kterých je předpoklad, 
že při dlouhodobé dekompenzaci a vzhle-
dem k délce trvání diabetu komplikace na-
stanou. Podle fyzické výkonnosti jsou stej-
ně jako u rekondic typu 1 rozděleni do 3–4 
skupin, ale v tomto případě přihlížíme i ke 
stupni orgánových komplikací. Každý den 
také vykonávají tři zaměstnání (vycházka, 
cvičení, edukační blok) a absolvují tři krát-
ké přednášky, které jsou stejně jako edu-
kační bloky zaměřeny na selfmonitoring, 
akutní a chronické komplikace (retinopa-
tie, nefropatie, neuropatie, syndrom dia-
betické nohy, ICHS, hypoglykémie, hyper-
glykémie, …) a jejich prevenci. Rozložení 
zaměstnání během dne se mění. Součástí 
spolupráce s Tyfloservisem je nácvik pro-

Edukační okruhy

• Činnost Tyfloservisu v Plzeňském kraji – současné možnosti
• Dědičnost, sexualita a diabetes
• Deprese a úzkost
• Diabetes a fyzická aktivita, vztah ke komplikacím
• Diabetes a jiná onemocnění, cestování, úprava léčby
• Diabetes mellitus – co je to?
• Diabetická nefropatie, chronická renální insuficience
• Diabetická neuropatie
• Dieta, sacharidové jednotky, glykemický index, energetický obsah potravin
• Dieta – speciální diety při nefropatii, obezitě, dně
• Fyzická aktivita, samostatná úprava léčby
• Hyperglykémie, ketoacidoza, hyperosmolární kóma
• Hypertenze, hyperlipidémie – vliv na diabetes
• Hypoglykémie
• Kompenzace – co pro nás znamená?
• Kontinuální měření glykémie
• Léčba inzulínem – novinky, prevence
• Léčba inzulínem – praktické zásady, chyby, komplikace
• Léčba inzulínovou pumpou
• Pozdní cévní komplikace diabetu
• Prognóza a léčba pacienta s diabetickou retinopatií
• Psychologické faktory chronických onemocnění
• Redukční diety a diabetes
• Strategie léčby diabetes mellitus
• Zdravotní pojiš?ovny a diabetes 

Tab. č. 2: Možné okruhy edukací pro rekondiční pobyt typu 2
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storové orien tace pro případ přechodné 
nebo trvalé poruchy zraku a prezenta-
ce pomůcek pro nevidomé a slabozra-
ké. Instruktor, který se účastní dva dny, 
přiblíží v přednáškách a zaměstnáních 
i problematiku sociální oblasti (sociální 
dávky, příspěvky zdravotních pojiš?oven 
na kompenzační pomůcky, …). Pravidel-
ně přijíždí lékař oční kliniky, přednese 
krátkou prezentaci zaměřenou na oční 
komplikace u diabetes mellitus a vyšetří 
pacienty. Účast psychiatra během celé-
ho pobytu pomáhá pa cientům odbourat 
obavu z hovoru o svých psychických ob-
tížích, každý má možnost nezávazné kon-
zultace např. během vycházky a vyhne 
se tak vyšetření v ordinaci. Stejně jako 
v případě rekondičního pobytu typu 1 je 
fyzická aktivita zajištěna fyzioterapeutem 
a stravování nutriční terapeutkou, se za-
měřením na speciální diety (s omezením 
proteinů, draslíku, redukční) a orgánové 
komplikace.

Další výhody oproti 
ambulantní péči či 
hospitalizaci

Je běžné, že během pobytu dochází ke 
změnám léčby, úpravě diety, je ordinován 
jiný typ inzulínu, léků či aplikační tech-
niky. V tomto případě edukační sestra či 
nutriční terapeutka provede podrobnou 
edukaci a pacient má dostatek času se-
známit se s novými režimy léčby a pomůc-
kami. Edukační tým je mu k dispozici při 
případných nejasnostech. Zejména pře-

vedení na jiný druh inzulínu, inzulínovou 
pumpu či kontinuální měření glykémie se 
velmi osvědčilo. Pacient je proškolen zá-
stupcem firmy nebo edukátorkou; inzulí-
nová pumpa či senzor jsou nasazeny na 
počátku pobytu a pacient se pod dohle-
dem lékaře a sestry může vše naučit bez 
nutnosti hospitalizace. 

Je velmi důležité, aby účastníci měli 
také možnost odreagování se od proble-
matiky diabetu. Proto pořádáme různé 
soutěže a sportovní turnaje o drobné ceny, 
např. volejbal, nohejbal, kulečník, šipky, 
petanque, nechybí seznamovací a závěreč-
ný večírek s hudbou a tombolou, táborák 
s opékáním vuřtů a vědomostní soutěže. 

Naše zkušenosti
Dlouholeté zkušenosti z rekondičních 

pobytů jsou velmi příznivé. V letech 
1999–2004 jsme shromaž:ovali data, 
která se týkala dlouhodobé kompenza-

ce zúčastněných pacientů před rekondič-
ním pobytem a 6 a 12 měsíců po něm. 
Dosažené výsledky ukazují, že rekon-
diční pobyt u našich pacientů zlepšuje 
kompenzaci dia betu. Hodnoty HbA1c jsou 
s ročním odstupem významně nižší než 
výchozí stav. 

Pro spolupracující pacienty je přínos 
edukačně rekondičních pobytů nespor-
ný. Naší snahou je ukázat v krátkém ča-
sovém horizontu, jak by měl vypadat 
denní režim diabetika, případně poradit 
s nejasnostmi. Přímý kontakt s pacienty 
a řešení jejich problémů je často výrazně 
efektivnější než zpětné hledání problé-
mů v diabetologické ambulanci. Všichni 
mají možnost oživit si stávající znalosti, 
načerpat nové, zopakovat si základy dia-
betické diety, naučit se reagovat správně 
na fyzickou zátěž.

Kontakt:
korolova@fnplzen.cz

Rekondiční pobyty

�  Rekondiční pobyt pro pacienty ve stadiu orgánových komplikací
19. 9. – 26. 9. 2008, sportovní středisko Žinkovy
Rekondice je otevřena i pro diabetiky z jiných regionů České republiky. Po-
kud se domníváte, že by někteří vaši pacienti z účasti profitovali, můžete 
nás kontaktovat:
tel.: 377 103 518
e-mail: jankovec@fnplzen.cz; korolova@fnplzen.cz

Nabídka pro vaše pacienty

DIAstyl vychází v tomto roce se slovenskou přílohou

DIAstyl – časopis (nejen) pro diabetiky vyšel poprvé v únoru 2005 a za 
uplynulé tři roky své existence se jistě stačil zapsat do povědomí čtenářů v Čechách i na Slovensku. Od čísla 1/2008 je 
tento dvouměsíčník rozšířen o slovenskou přílohu – DIAstyl SK. Ta je zároveň, jak napovídá i její logo, oficiálním zpra-
vodajem Zväzu diabetikov Slovenska. Citujeme z úvodního rozhovoru s prezidentem ZDS ing. Jozefem Borovkou v prv-
ním čísle této přílohy: 

„Viem, že komunikácia s »armádou« diabetikov, lekárov, sestier, pracovníkov farmaceutických firiem, 
výrobcov zdravotníckych pomôcok a potravín, ale aj s pracovníkmi ministerstiev, sponzormi, náhodný-
mi firmami a občanmi je veTmi dôležitá a na nej chcem stavaB. ZDS je dnes aktívnou súčasBou kampane 
»Unite For Diabetes«. Práve preto sme začali konkrétnu medzinárodnú spoluprácu – DIAstyl SK.“

Přejeme DIAstylu SK, aby napomohl k naplnění tohoto záměru.
(red)

Zpráva
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Milé čtenářky a čtenáři,
vážení předplatitelé,

dnes nacházíte má slova mimořádně (a symbolicky) na kon-
ci časopisu. A protože na závěr se sluší poděkovat, dovolte mi 
nejprve vyjádřit díky za váš dosavadní zájem o časopis Sestra 
v dia betologii. Musíme vám bohužel oznámit, že od letošního 
roku nebude náš časopis vycházet samostatně a bude transfor-
mován v přílohu lékařského časopisu Kazuistiky v diabetologii. 

Toto rozhodnutí je také důvodem, proč v současné době není možné si Sestru v diabetologii 
objednat a proč již nebyly počátkem tohoto roku rozesílány složenky a faktury na úhradu před-
platného pro rok 2008. Odesláním posledního čísla loňského ročníku jsme dostáli všem před-
platitelským závazkům. Vážíme si zájmu našich dosavadních předplatitelů a doufáme, že naši 
situaci pochopíte.

Sestra v diabetologii přinesla za tři roky své existence 12 čísel a v nich desítky článků urče-
ných pro vaše postgraduální vzdělávání. Od čísla 1/2008 bude vycházet v redukovaném rozsahu 
4–12 stran jako součást (vnitřní příloha) lékařského časopisu Kazuistiky v diabetologii. Věříme, 
že lékaři diabetologických ambulancí i nemocničních oddělení přijmou tento krok s porozumě-
ním a umožní svým zdravotním sestrám pravidelně číst „jejich“ přílohu Sestra v diabetologii. 
V životě našeho časopisu jde o velký krok zpět, doufáme ale, že si alespoň v této podobě najde 
cestu ke svým čtenářům. 

Důvody jsou výlučně ekonomické – pro samostatné fungování specializovaného časopisu 
této podoby a rozsahu bohužel nestačí jako zdroj financování pouze předplatné, ale je nezbyt-
ná také sponzorská podpora v podobě inzerce farmaceutických firem. Tu se však pro rok 2008, 
navzdory našemu velkému úsilí, nepodařilo získat.

Rád bych za nakladatelství GEUM i redakci Sestry v diabetologii poděkoval všem autorům za 
jejich dosavadní spolupráci (doufáme v ni i nadále) a pochopitelně i všem inzerentům a sponzo-
rům, kteří podporovali vydávání našeho časopisu.

Ještě jednou děkujeme za pochopení
S přáním klidu a pohody v celém roce 2008 

Karel Vízner
šéfredaktor Sestra v diabetologii

tel.: 721 639 079; e-mail: karelvizner@geum.org
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XVIII. Diabetologické dni s medzinárodnou účasKou

Ve dnech 28.–30. května 2008 se uskuteční další, letos již XVIII. ročník sloven-
ského diabetologického kongresu s mezinárodní účastí, tentokrát v prostorách 
Lékařské fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Jeho pořadate-
li jsou Slovenská lékařská společnost, Slovenská diabetologická společnost, 
Lékařská fakulta UPJŠ a Fakultní nemocnice L. Pasteura. Funkci předsedy or-
ganizačního výboru přijal prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD., přednosta IV. interní 
kliniky LF UPJŠ a FN LP. 
V rámci kongresu proběhne 30. května společná Sekce diabetiků a Sekce 
ošetřovatelství, spolupořádaná Svazem diabetiků Slovenska, Technickou uni-
verzitou v Košicích a Základní organizací ZDS Michalovce. Organizační výbor 
vede ing. Jozef Borovka (prezident ZDS), programový výbor Andrea Bukovská 
(viceprezidentka ZDS).

Tematické okruhy:                       
�  Komplikácie diabetes mellitus  
�  Prevencia vzniku komplikácií diabetes mellitus
�  Manažment života diabetika
�  Podpora organizačných zložiek ZDS pri zlepšovaní života diabetika
Místem jednání je Aula Maxima Technické univerzity (Letná č. 9, Košice), jed-
nacími jazyky jsou slovenština, čeština a polština. Organizátoři počítají s účas-
tí cca 600 diabetiků a sester.
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