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Renesance stříbra v hojení ran
Karel Vízner
Nakladatelství GEUM

Stříbro bylo známo jako antiseptický prostředek pravděpodobně již ve starově-
ku. Ze středověku máme dobře doloženo jeho užití mj. v chirurgii. Slavný lékař, 
inovátor léčebných postupů, hlavní chirurg Karla IX. – Ambroise Paré (1517–1590) 
používal stříbrné plátky ke zlepšení výsledků hojení ran (jako první zmiňuje také 
čištění ran larvami hmyzu a odmítá, do té doby běžné, vypalování válečných pora-
nění žhavým železem a horkým olejem). William Halsted (1852–1922) využil stříbr-
ný drát při operaci hernie jako prevenci infekce a recidivy. Ještě v 19. století sloužil 
roztok AgNO3 jako antiseptikum u popálenin. Příkladů z doby před antibiotiky by 
bylo možné najít velké množství – od racionálních inovačních postupů založených 
na pozorování a experimentu až po užití na základě mýtů a lidových pověr.

Zásadní zlom, v tomto případě pro užití 
stříbra v antisepsi negativní, znamenal 
objev penicilinu Alexandrem Flemingem 
(1881–1955). Optimistická moderní me-
dicína namnoze věřila, že v éře antibio-
tik se stávají starší a tradiční postupy 
antisepse zastaralými. V zapomnění tak 
na čas upadlo jak užití stříbra, tak řady 
dalších postupů. Po několika desetiletích 
antibiotické euforie poznala západní me-
dicína také limity této (jinak naprosto 
převratné a pro lidstvo revoluční) léčby 
a začala zvolna oprašovat i staré tradič-
ní postupy, aby jimi mohla doplnit léč-
bu antibiotiky. Už v roce 1968 tak začí-
ná např. Fox užívat k lokálnímu ošetření 
ran krém obsahující sulfadiazin stříbra. 
Renesance užití stříbra v hojení ran pak 
nastává s nástupem moderní koncepce 
vlhkého hojení ran. V 60. letech 20. století 
popsal prof. Winter, že vlhká rána rych-
leji epitelizuje, a od tohoto objevu byl již 
jen malý krok k přípravě terapeutických 
krytí tohoto moderního typu. Na přelomu 
20. a 21. století byla uvedena na trh řada 
terapeutických materiálů pro léčbu ran, 
které obsahují stříbro, do dnešního dne 

je tak k dispozici široká paleta materiá-
lů (Acticoat plus, Aguacel Ag, Atrauman 
Ag, Biatain Ag, Calgitrol Ag, Mepilex Ag, 
Silvercel, Sorbsan Silver, …)

Jedná se o krytí, která obsahují aktivní 
ionty stříbra. Využívá se jejich baktericid-
ních a fungicidních vlastností. Základní 
indikací k aplikaci je obraz kritické kolo-
nizace či infekce v defektu. Většina krytí 
obsahujících stříbro musí být vlhká, aby 
se ionty stříbra uvolňovaly na spodinu 
defektu, jinak se neprojeví antimikro-
biální efekt. Výrobci udávají u všech těch-
to krytí dlouhodobé uvolňování stříbra 
s účinností řadu dní, ale jednotlivé ma-
teriály se v délce uvolňování liší. Větši-
na těchto krytí nemá klinicky okamžitý 
efekt a často se pod obvazem tvoří žluta-
vé povlaky, které se musejí odstraňovat. 
Ale během 1–2 týdnů dojde k vyčištění 
spodiny a při pokračování léčby k výraz-
nému terapeutickému efektu. 

Stříbro působí jako těžký kov poško-
zení transportního systému elektronů 
v buňce bakterie a poškozuje také syn-
tézu bakteriální DNA. V podobě dusič-
nanu stříbrného dnes již není v podsta-

tě používán pro dráždění a zabarvování 
kůže touto látkou. Esterifikací stříbra se 
sulfonamidem byl připraven bezpečný 
a širokospektrý topický preparát. Stříbro 
je uvolňováno z emulze v koncentracích, 
které jsou selektivně toxické pro bakte-
rie (methicillin rezistentní Staphylococ-
cus aureus, gentamycin rezistentní Pseu-
domonas sp., Enterococcus sp.) a houby. 
Moderní krycí materiály pro hojení ran 
využívají přímo ionty stříbra v podobě 
impregnované tkaniny.

Nově se užití stříbra jako antiseptic-
kého prostředku dostalo i léčebně-pre-
ventivního užití. Mj. na letošních Dia-
betologických dnech v Luhačovicích byl 
představen zdravotnický prostředek – 
ponožky pro diabetiky (AGIVA) a funkční 
spodní prádlo (AGILA), které je tvořeno 
textilií, do jejíž struktury je zabudová-
no stříbro. Výrobce je doporučuje přede-
vším pro diabetiky (ale i pro další skupi-
ny uživatelů) a deklaruje antibakteriální 
a protizánětlivý účinek (působí na bak-
terie, plísně a kvasinky), odstranění zá-
pachu a prevenci odřenin a poruch po-
kožky chodidla.
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Hojení ran

Na Luhačovických diabetologických dnech v dubnu letošního roku jsme měli možnost 
setkat se také s propagací společnosti Atlas Trade, která distribuuje funkční prádlo 
a ponožky s obsahem stříbra. Využili jsme příležitosti a zeptali se ředitelky společ-
nosti Ing. Ludmily Maluchové na tuto novinku:

Stříbro v hojení ran prochází renesancí, pro jeho antibakteriální působení v moderních materiálech 
pro hojení ran jsou dobré klinické důkazy. Jak je to s vaším prádlem a ponožkami. Opravdu působí? 
Můžete doložit jejich funkčnost?
Produkty – ponožky AGIVA a spodní prádlo AGILA – jsou novými českými výrobky, definovanými jako 
preventivní, s antibakteriálními a protizánětlivými účinky, a to po celou dobu životnosti výrobku při běž-
ném praní.
Výrobky jsou certifikovány Institutem testování a certifikace, a. s. Zlín jako zdravotnický prostředek tř. 
I. (číslo certifikátu 06 0639 V), v souladu se zák. č. 123/2000 Sb., naříz. vl. č. 336/2004 Sb. a směrnicí rady 
93/42/EHS.
V souvislosti s certifikací byl zkouškami u výrobků AGIVA a AGILA prokázán bakteriostatický účinek, tzn. 
že růst bakteriální buňky se zastaví a bakterie se dále nemnoží. I po 60 vypráních byl prokázán stejný 
účinek jako u nového výrobku. Způsobují to vlastnosti stříbra, které je při výrobě rovnoměrně aditivová-
no přímo do hmoty použitého vlákna. Není tedy pouze na povrchu vlákna, jak to bývá u mnohých jiných 
výrobků. Působení stříbra na kolonie bakterií, plísní a kvasinek je tak zaručeno po celou dobu životnosti textilie.
Naši zákazníci při každodenním nošení ponožek AGIVA nejvíce oceňují odstranění zápachu a odvod potu od chodidla do vnější vrstvy ponožky. Prů-
vodním jevem je navození příjemného pocitu sucha. Shodují se v tom, že při dlouhodobém užívání ponožek AGIVA dochází ke zlepšení stavu kůže 
chodidla a k vyhlazování zhrublé pokožky. Tím se eliminuje možnost poranění při jejím mechanickém odstraňování. Potvrzují také rychlejší hojení 
drobných ran a oděrek.

Ponožky AGIVA doporučujete na prvním místě pro diabetiky. V čem mohou být právě diabetikům prospěšné a které vlastnosti je k tomu před-
určují?
Ponožky AGIVA se vyrábí v typech AT 01 až AT 09, které se liší svým složením, tzn. podílem bavlny, polypropylénu se stříbrem a elastanu, a dále svou 
konstrukcí. Typy AT01, AT 02 a AT 09 jsou vhodné zejména pro diabetiky – mají pružný lem a bezešvou špici, typ AT 09 má navíc rozšířený lem, vhod-
ný pro oteklá lýtka. Další typy jsou určeny k běžnému nošení, pro sport a do pracovní obuvi. 

Vzory pro diabetiky – AT 01, AT 02, AT 09
Uvedené vzory byly vyvinuty ve spolupráci s diabetology a jsou konstruovány tak, aby splňovaly i ty nejnáročnější požadavky diabetiků: 
• řetízkové sešití špice ponožky jako ochrana před otlaky a poraněním kloubů prstů,
• uvolněný lem lýtkové části ponožky pro dobré prokrvení nohou,
• nízký a jemný plyšový úplet spodní strany chodidla pro měkké došlápnutí bez slehnutí plyše,
• užití elastanu pro jemné obepnutí nohou a tím omezení shrnování ponožky pod chodidlo,
• celoplyšové elastické diaponožky pro odstranění pocitu studených nohou,
• ponožky byly konstruovány jako funkční, tzn. odvádí pot od těla do další vrstvy.

Jaký je váš ostatní sortiment a jaké jsou jeho výhody?
Jako další z řady výrobků se stříbrem nyní uvádíme na trh spodní prádlo AGILA – jeho účinky jsou totožné jako u ponožek AGIVA. Zákazníci si zde nejvíce 
cenní odstranění zápachu těla a odvod potu do od těla do vnější vrstvy prádla a navození pocitu sucha, což je základním rysem funkčního prádla.
Spodní prádlo AGILA nabízíme ve vzorech pro muže i ženy – jsou to boxerky, prodloužené boxerky, slipy, spodky, kalhotky, podprsenky, scampola, 
trička a pyžama.
Spodní prádlo AGILA zvyšuje svými účinky osobní pohodu a je určeno pro denní nošení, pro sport, ale také pro zaměstnance v profesích s nedostat-
kem pohybu či pracujících ve ztížených klimatických podmínkách, ve zdravotnictví apod. Jsou to např. řidiči na dálkových trasách, hasiči, lékaři na 
operačních sálech, ale také lidé postižení, upoutaní na vozík, kde prádlo může sloužit i jako prevence dekubitů. 
Z chystané řady textilií s oligodynamickými a antibakteriálními účinky stříbra dále připravujeme k distribuci ložní povlečení AGIMA, které je určeno 
jako preventivní proti proleženinám, při zvýšené potivosti – např. při spánku, pro ženy v období klimakteria, dále při zvýšených požadavcích na ste-
rilitu prostředí, snížené imunitě těla – např. po transplantaci kostní dřeně, chemoterapii atd.
Z hlediska celkového prodejního sortimentu se naše firma Atlas Trade s. r. o. obecně zabývá distribucí a prodejem zdravotnických prostředků zdravot-
nickým zařízením a dalším prodejcům. Více informací o naší nabídce uvádíme na svých internetových stránkách www.atlastrade.cz.

Kde a jak se dá vaše zboží koupit? 
Ponožky AGIVA, spodní prádlo AGILA a další zdravotnické prostředky a produkty pro podporu zdravého životního stylu nabízíme zákazníkům v na-
šich kamenných prodejnách v Ostravě, Brně a Bílovci nebo prostřednictvím internetového prodeje www.atlastrade.cz. Co se týká ponožek AGIVA 
a spodního prádla AGILA pro potřeby českých zákazníků, v současné době jako distributor rozvíjíme spolupráci zejména s prodejnami zdravotnic-
kých potřeb a s internetovými obchody.

Na co se vás nejčastěji ptají uživatelé vašeho prádla?
Nejčastější dotazy nových zákazníků se týkají možností použití ponožek AGIVA a spodního prádla AGILA a také trvanlivosti jejich antibakteriálního 
účinku. Časté jsou i dotazy na jejich cenu. Mohu ujistit, že ceny těchto textilií jsou s ohledem na jejich preventivní účinky zákazníky vnímány jako 
velmi příznivé. Dobrá komunikace s našimi zákazníky nám dovoluje upřesňovat požadavky na výrobu tak, aby co nejlépe naplňovala požadavky uži-
vatelů. 

Za rozhovor poděkoval
Karel Vízner

Rozhovor
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Do psychiatrické ambulance, která spolupracuje s Diabetologickým centrem 
1. Interní kliniky FN Plzeň, přicházejí pacienti na vlastní žádost nebo na doporu-
čení diabetologa. Pacienti někdy sami vnímají psychickou nepohodu a chtějí ji ře-
šit, častěji ale nepříznivou změnu v jejich chování, náladě nebo přístupu k léčbě 
diabetu nebo k léčebnému režimu pozoruje diabetolog nebo diabetologická sestra. 
Tento článek, který patří do řady prací zabývajících se edukací, se bude podrobněji 
zabývat nejčastějšími situacemi, kdy je psychiatr přizván k edukaci pacientů kvů-
li jejich problémům s diabetickým režimem, léčbou nebo přijetím onemocnění, aX 
již mají na věc částečný náhled a chtějí situaci sami řešit, nebo jsou doporučeni 
diabetologem a pro řešení situace jsou získáni pouze částečně.

Zaměříme se hlavně na psychoterapeutickou a psychoedukační část léčby; léč-
bou psychofarmaky se budeme zabývat pouze okrajově. Mnohé z potíží, které ře-
šíme, by se daly zahrnout pod některé psychiatrické diagnózy, což je ale v procesu 
zlepšení spolupráce spíše ke škodě věci, protože při práci s tímto druhem potíží se 
snažíme spíše využít pacientovy přednosti než hledat jeho slabé stránky. Proto se 
v tomto článku zařazováním potíží do diagnostických skupin nezabýváme, i když 
v ambulantní práci je to nutné. 

Jana Šabaková
Psychiatrická klinika a Diabetologické centrum
I. interní klinika, FN Plzeň

Role psychiatra
v edukaci diabetiků

Psychoterapie je zjednodušeně řečeno 
léčba psychologickými prostředky, tedy 
rozhovorem. Psychoterapie má odstranit 
nebo zmírnit potíže, případně ovlivnit 
i jejich příčiny. V jejím průběhu se mění 
pacientovo chování a prožívání v různých 
situacích. Je mnoho psychoterapeutických 
směrů a postupů. Každý se zaměřuje na 
proces změny z trochu jiného pohledu, 
ale v mnohém se jejich působení prolí-
ná. V naší ambulanci pracujeme hlavně 
s uvědoměním pacienta, snažíme se po-
moci mu rozšířit jeho vnímání sebe sama, 

aby mohl své postoje lépe nahlížet a ty 
nevyhovující změnit. Příkladem je podpo-
ra pacienta, aby si uvědomil, jaké tělesné 
a duševní pocity má, když se přejí nebo 
si několik dní neměří glykémie. Samozřej-
mostí je podpora pacientových zdravých 
postojů, jako je např. potřeba prosazovat 
své přiměřené požadavky. Dále jsou pa-
cienti podporováni ve vyjadřování svých 
emocí jako je strach, vztek, smutek, bez-
moc atd. Osvědčuje se aktivní naslouchání 
pacientovu příběhu, při němž se terapeut 
vyptává na detaily, což pacientovi umož-

ňuje uvědomit si další souvislosti mezi 
jeho myšlením a důsledky, které přináší 
jeho chování.

Cílem psychoedukace je podat pacien-
tovi dostatečné informace o jeho nemo-
ci a léčbě, naučit ho dovednostem, které 
potřebuje k jejímu zvládání, a poskyt-
nout mu podporu. Vždy je zohledněno 
jeho onemocnění (v našich podmínkách 
propojení psychických a somatických 
obtíží) a jeho individuální možnosti 
a schopnosti.

Ze zaměření článku vyplývá, že by tuto 
práci mohl vykonávat psycholog spíše než 
psychiatr, psychologa ale zatím nemáme 
k dispozici. Práce s diabetiky je, kromě 
farmakoterapie, kombinací psychotera-
peutického přístupu a edukace. Základem 
je individuální přístup „šitý na míru pa-
cientovi“. Pro mnohé pacienty je potřeba 
v některých fázích léčby vytvořit i indivi-
duální časový plán sezení – např. při nut-
né výrazné podpoře na počátku úpravy re-
žimu i jednou týdně; v konečných fázích 
je naopak vhodné nechat pacienta delší 
dobu bez kontroly, aby měl čas si změny 
vyzkoušet v běžném životě bez větší pod-
pory z vnějšku.

Psychiatrická ambulantní 
péče zaměřená na diabetiky 
a jejich konkrétní potíže 
s režimem a léčbou

Měření glykémií, tak zdánlivě jasná 
a jednoduchá věc, může pro pacienta 
znamenat mnohé nepříjemnosti. Někteří 
diabetici mají strach ze „špatných“ hod-
not, tedy hyperglykémií, na které bude 
reagovat lékař v ambulanci, nebo z hypo-
glykémie, která se může dále prohlubovat 
a hrozí narušeným vnímáním sebe o okolí, 
ostudou, záchvatem atd. Jiní vnímají mě-
ření jako nepříjemnou proceduru, která 
„zabere spoustu času“. Naší snahou je, 
aby si pacient prostřednictvím otázek uvě-
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domil, v čem je pro něj život jednodušší, 
když ví, jakou má aktuální glykémii; že je 
výhodné mít situaci pod kontrolou a zmír-
nit tím obavy z nepříznivých hodnot; že 
pokud ví, může reagovat. V návaznosti na 
to spolu s pacientem postupně nastavuje-
me režim měření, přičemž začínáme s tě-
mi, které mu činí nejmenší potíže a při-
nášejí nejdůležitější informace. Do příští 
kontroly se pacient na tato měření sou-
středí a zapisuje si pocity, které při nich 
má, případně důvody, proč se nezměřil. Při 
další kontrole toto důkladně prodiskutuje-
me a pomalu nastavujeme další kroky, ale 
až poté, kdy má pacient pocit, že ty dosa-
vadní dobře zvládá. Tento postup se může 
zdát velmi pomalý. Vzhledem k tomu, 
že pacienti, kteří se s touto problemati-
kou dostanou k psychiatrovi, se správně 
neměří několik let a jsou v tomto směru 
„zablokovaní“, je tento způsob z dlouho-
dobého hlediska výhodný a osvědčuje se. 
Tempo i způsob nastavování režimu jsou 
samozřejmě přísně individuální, jedním 
z nejdůležitějších faktorů – kromě paci-
entovy vůle ke změně – je trpělivost jak 
pacienta, tak terapeuta (nesnažit se chtít 
hned velkou změnu). Důležitá je též moti-
vace pacienta, osvědčuje se motivace po-
zitivní. Vzhledem k tomu, že diabetolog 
registruje hlavně nepříznivé hodnoty a ty 
se snaží využít ke změně, všímáme si s pa-
cientem hodnot příznivých; za ty se sám 
pacient odměňuje a může i sledovat trend 
změny. Pacient sám si s pomocí terapeuta 
určí rozmezí příznivých hodnot, vždy na 
konci dne zapsané hodnoty zkontroluje a 
označí výrazně každý den, kdy se mu při 
všech měřeních podařilo příznivých hod-
not dosáhnout. 

K často řešeným tématům patří dieta, 
hubnutí a pravidelná fyzická aktivita. Spo-
lu s pacientem rozebíráme výhody změ-
ny a nevýhody stávajícího stavu, jeho 
možnosti a motivace ke změně. Režim se 
opět snažíme nastavovat postupně. Vět-
šinou odrazujeme pacienta od málo reál-
ných cílů, které by těžko najednou zvládl, 
motivujeme ho jeho vlastními drobnými 
pokroky. Zhubnout o 10 kilogramů nebo 
chodit denně do fitness centra může být 
nepředstavitelné, ale zhubnout do příš-
tí kontroly o kilo a začít chodit denně na 
půlhodinovou procházku splnitelné větši-
nou je. Zvládnutí malého kroku pacienta 
motivuje jak úspěchem, tak uvědoměním, 
že změna je možná. Při zvládání vysokého 
cíle většinou člověk selhává, což způsobí, 
že se přestane snažit úplně. Někdy pacient 
„vydrží“ s příznivě nastaveným režimem 

několik týdnů nebo měsíců, ale ve chvíli, 
kdy se zaměří na nový problém, zjistí, že 
změna ještě nebyla dostatečně ukotvená 
v jeho životním stylu a je potřeba začít 
se tématu věnovat znovu. V těchto pří-
padech podporujeme pacienta, aby vyu-
žil své předchozí zkušenosti se změnou. 
Zároveň je třeba, aby sám sebe přijal jako 
člověka omylného, který má na výchylky 
z režimu nárok, ale musí si je uvědomo-
vat a nenechat se jimi odradit.

Přejídání je při onemocnění diabetem 
závažný problém, který negativně ovliv-
ňuje kompenzaci. Je poměrně častý, a to 
nejen u žen, jak by se dalo předpokládat. 
Nebezpečné je „zajídání“ stresu a špatné 
nálady nebo večerní nuda u televize s po-
jídáním drobností. V těchto případech se 
snažíme spolu s pacientem hledat faktory, 
které jeho situaci zhoršují, a ty řešit. Nao-
pak faktory, které situaci pacienta v tom-
to ohledu zlepšují (den, kdy se nepřejí), se 
snažíme využít k hledání náhradních akti-
vit. I toto je proces zdlouhavý, ale situaci 
je potřeba pro její závažnost řešit rychle-
ji. Proto někdy sáhneme po psychofarma-
kách nebo k domluvě o tom, jaké potravi-
ny jsou pro přejedení méně nebezpečné 
(např. zelenina na malé kousky). Některé 
pacientky se navíc za přejedení trestají 
tím, že si neaplikují inzulín, ale tím se si-
tuace výrazně zkomplikuje. Pomáháme 
jim, aby si tuto skutečnost nebo jiné mo-
tivy svého jednání uvědomily a zaujaly 
zdravější postoj.

Spojení režimu a zaměstnání je pro-
blém, se kterým pacienti často operují 
jako s důvodem pro špatnou kompenzaci 
jejich diabetu. K řešení využíváme shora 
uvedené techniky, ale hlavně se zaměřuje-
me na to, proč se pacient vyhýbá aktivní-
mu řešení situace. Jde tedy spíš o to hledat 
„jak na to“ než „proč to nejde“.

Mnozí pacienti se potřebují naučit vní-
mat své tělo a včas reagovat na jeho sig-
nály. I mnozí zdraví lidé své tělo ignorují, 
když dává najevo např. únavu, to si pak 
o pozornost říká různými potížemi, jako 
je bolest hlavy atd. Diabetiky tělo často 
upozorňuje na nadcházející hypo- nebo 
hyperglykémii. Na tyto signály je možné 
včas reagovat, ale často jsou opomíjeny 
s tím, že to přejde, počká atd. Mnozí lidé 
si tyto varovné příznaky neuvědomují, je-
jich rozpoznání by jim ale umožnilo včas 
reagovat a mnohým nepříznivým situa-
cím tím předejít. Takovéto pacienty učíme 
všímat si tělesných pocitů hladu, únavy, 
různých bolestí a jiné nepohody a reago-
vat postupně dříve.

Zapojení režimu do běžného denního 
života ve společnosti předpokládá vyrov-
nání se s tím, že „jsem diabetik“, nesty-
dím se za to a přiměřeně to prezentuji 
svému okolí. Mnozí diabetici do této fáze 
nedospěli přes to, že žijí s diabetem sami 
o sobě bez větších problémů. Těm pomá-
háme, aby sami sebe přijali jako člověka 
plnohodnotného, ne hendikepovaného 
chorobou, za kterou se musí stydět. Čas-
to k tomu pomáhá postoj pacienta k jeho 
známým s diabetem, které též neodsu-
zuje a nepovažuje za méněcenné a hod-
né odmítnutí.

Krizové momenty v osobním životě dia-
betika mohou náhle zasáhnout do jeho 
schopností dodržovat režimová opatře-
ní. Významné životní etapy, které mění 
život každého člověka, mohou do života 
diabetika přinést i změnu vnímání sebe 
a své nemoci. Jde např. o pacientky, jimž 
odešly z domova dospělé děti a ony si až 
v „prázdném hnízdě“ uvědomují, že pro 
věci, které dělaly dvacet let automaticky, 
nemají nyní důvod a motivaci, nemohou 
se přeorientovat ze života nastaveného 
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na děti na život pro sebe a se svou ne-
mocí, se kterou se dote[ zdály bez pro-
blémů sžité.

Psychofarmaka při léčbě zaměřené na 
režim užíváme v případech nadměrných 
úzkostí, kdy se pacienti nepřiměřeně sle-
dují, příliš často si měří glykémie a v dů-
sledku toho si příliš často aplikují další 
nepředepsané dávky inzulínu; to způso-
buje další rozkolísání glykémií. Antidepre-
siva mohou jejich napětí a úzkosti zmír-
nit a umožnit nastavení režimu v další 
psychoterapii. Často mohou depresivní 
příznaky způsobit zhoršení paciento-
vy spolupráce a vést ho k zanedbávání 
diabetického režimu; v tomto případě 
mohou antidepresiva pomoci odstranit 
příznaky, které pacientovi brání ve změ-
ně (pocit, že se situace nikdy nezlepší, 
že život s cukrovkou nemá cenu, pocity 
méněcennosti, nedostatku energie atd.). 
S psychofarmaky je ale nutné zacházet 
citlivě a již předem pacienta upozornit, 
že pouze léky mu se změnou životního 
rytmu a postoje nepomohou – neustále 
jej motivovat, aby na změně dále praco-
val a nespokojil se s pocitem, že je již 
všechno v pořádku, když nepohoda po-
mocí léků vymizela.

Psychiatr na rekondici 
pro diabetiky

Rekondiční pobyty jsou významným 
místem, kde se setkávají pacienti s dia-
betem v různém stadiu onemocnění na-
vzájem a s týmem zdravotníků, kteří o ně 
v jejich nemoci pečují. Tato setkání jsou 
z hlediska edukace důležitá k upevnění 
vztahů pacienta ke zdravotníkům a k pro-
hloubení vzájemné důvěry, což obojí je 

velmi výhodné v motivaci pacienta k léčbě 
a dobrému životu s diabetem. Několika-
denní pobyt v odlišném prostředí pa cienta 
podporuje v zamyšlení nad životem s dia-
betem, motivuje ho získávat nové infor-
mace a zkušenosti a usnadňuje vzájem-
né sdílení příběhů pacientů. Pro mnohé 
z nich to bývá první setkání s lidmi s po-
dobným osudem, což může dát jejich živo-
tu s diabetem nový rozměr. I pro konzul-
taci s psychiatrem je rekondice vhodným 
prostředím, hlavně pro pacienty, kteří se 
této profese nebo hovoru o psychických 
potížích obávají, neboX při pobytu v ne-
utrálním prostředí je snadnější uvěřit, že 
psychické potíže jsou jen jedna z dalších 
„komplikací“ diabetu, se kterými se potý-
ká větší počet diabetiků. Na rekondicích 
se využívají k hovoru o psychických pro-
blémech hlavně skupinová sezení, kdy se 
nastíní pomocí diskusí nebo hříček růz-
ná témata, která diabetiky trápí a jejichž 
intimnější část je pak možné přenést do 
individuálních rozhovorů. Využívá se též 
přímo skupinových interakcí nebo nácvi-
ku různých dovedností (např. asertivi-
ta), autogenního tréninku nebo edukace 
ohledně spánkové hygieny, kognitivního 
tréninku atd.

Podněty psychiatra pro 
edukaci prováděnou 
diabetologickou sestrou

Během edukace je důležité pacienta vy-
slechnout, zjistit, s čím má potíže a s čím 
potřebuje pomoci. Je třeba pacientovi 
věřit, že má starost s věcí pro nás jed-
noduchou, že to pro něj může být těžké. 
Pokud se jedná o potíže, které nemůže 
sestra s pacientem přímo řešit, je třeba 

jej motivovat a podpořit, aby pomoc dále 
vyhledal, případně ho nasměrovat přímo 
na příslušného odborníka. Zodpovědnost 
za řešení problému je výhodné nechat na 
pacientovi. V případě, že pacient požaduje 
činnost, která sestře nepřísluší nebo není 
v jejích možnostech, je třeba dát jasně na-
jevo své hranice. Platí to i pro případ, že 
pacient o pomoc sice žádá oprávněně, ale 
způsobem, který není přijatelný (agresiv-
ní, vyhrožující atd.).

O tom, jak poznat, že pacient má již 
psychické potíže, bylo v tomto periodiku 
pojednáno MUDr. Krausovou, nebudeme 
tedy tuto problematiku opakovat, pouze 
doplníme dobrou zkušenost ze spoluprá-
ce mezi sestrou a lékařem v našem cent-
ru. Pokud sestra zaznamená některé vý-
znamné změny v chování pacienta, které 
by mohly svědčit pro negativní změnu 
jeho psychického stavu, je výhodné upo-
zornit na to lékaře, případně se na změ-
nu pa cienta více vyptat. Není povinnos-
tí sestry odhalit a rozpoznat psychické 
potíže pacienta, stačí jej pozorovat a na 
jeho potíže upozornit. Sestra nemusí si-
tuaci sama vyřešit, stačí, aby ji nezhoršila 
a podpořila pacienta v tom, že bude své 
problémy řešit sám.

Závěr
Každý člověk, tedy i diabetik, je zodpo-

vědný za svůj život, tím pádem i za svoji 
nemoc – diabetes a záleží především na 
něm, jak se mu s ní bude žít. Zdravotnický 
tým by měl být pacientům plně k dispo-
zici, ale jedním z hlavních úkolů edukace 
by se měla stát podpora pacienta a jeho 
motivace k tomu, aby převzal zodpověd-
nost za léčbu on sám. U chronického one-
mocnění, jakým je diabetes, má být pa-
cient spolupracujícím expertem. K tomu 
potřebuje informace o nemoci jako tako-
vé i o svém zdravotním stavu.

Pokud si má člověk cokoli uvědomit, 
tedy i nedostatky v péči o svoji chorobu, 
kterými se edukace zabývá, potřebuje 
k uvědomění dojít sám. Proto je lepší se 
při edukaci více ptát než mentorovat.
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Nutriční terapie

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
IV. díl – Luštěniny a okopaniny

Luštěniny

Luštěniny představují bohatou, bohužel 
často opomíjenou skupinu potravin. Spo-
třeba luštěnin je v ČR velmi nízká a činí 
pouze necelé 2 kg/osobu/rok. Luštěniny 
jsou zralá, suchá semena luskovin. Nezra-
lé plody (lusky) se řadí mezi zeleninu. Patří 
sem např. zelené fazolky a hrášek. Nejzná-
mějšími představiteli luštěnin jsou: hrách 
setý, čočka jedlá, fazol obecný, fazol mě-
síční (lima boby) a bob obecný. Méně zná-
má je cizrna beraní (římský hrách), vigna 
zlatá (mungo) a vigna čínská (dlouhatec 
čínský). Mezi luštěniny patří také sója luš-
tinatá a podzemnice olejná, tedy známé 
arašídy. Sója a podzemnice se od ostatních 
luštěnin liší vysokým obsahem tuku, pro 
který jsou zařazovány mezi olejniny. 

Luštěniny jsou výborným zdrojem bíl-
kovin rostlinného původu, 100 g luštěnin 
obsahuje v průměru 20 g bílkovin. Výjim-
kou jsou sójové boby, které ve 100 g ob-
sahují až 40 g bílkovin. Bílkoviny luštěnin 
mají také příznivé zastoupení aminoky-
selin, včetně esenciálních. Využitelnost 
bílkovin je ale snížena v důsledku pří-
tomnosti inhibitorů proteáz, které brání 
štěpení bílkovin na aminokyseliny. U osob, 
které z nejrůznějších důvodů nekonzumu-
jí potraviny živočišného původu, se dopo-
ručuje kombinovat luštěniny s obilovina-
mi. Kombinací luštěnin s obilovinami se 
významně zvýší biologická hodnota obsa-
žených bílkovin, takže se svým aminoky-
selinovým složením velmi přibližují biolo-
gické hodnotě živočišných bílkovin. Např. 
cizrna obsahuje velké množství aminoky-

seliny lysinu, která je limitující aminoky-
selinou u cereálií. Obiloviny zas obsahují 
více cysteinu a methioninu. 

Sacharidy jsou zastoupeny převážně 
škrobem (kolem 70 %), výjimkou jsou sója 
a arašídy. Sója a arašídy neobsahují škrob, 
zato mají vyšší zastoupení oligosacharidů, 
které jsou zodpovědné za nadýmavý efekt 
luštěnin. Tomu je možné zabránit namo-
čením luštěnin přes noc do vody a vyli-
tím použité vody, nebo klíčením. Některé 
oligosacharidy (zejména alfa-galaktosi-
dy) jsou záměrně přidávány do funkčních 
potravin (především mléčných výrobků, 
cukrovinek nebo nealkoholických nápo-
jů). Oligosacharidy jsou účinkem střev-
ních bakterií rozkládány na mastné kyse-
liny s krátkým řetězcem (butyrát, acetát, 
propionát), které jsou využívány buňka-
mi tlustého střeva jako energetický zdroj 
a příznivě působí i na sliznici střeva.

Obsah tuku v luštěninách je nízký (ko-
lem 5 %), opět kromě sójových bobů (40 % 
tuku na 100 g) a arašídů (70 % tuku na 
100 g). Obsažené tuky mají převahu ne-
nasycených mastných kyselin. Výhodou 
je také to, že luštěniny neobsahují žádný 
cholesterol.

 Luštěniny jsou též velmi dobrým zdro-
jem vlákniny (v průměru 10–16 g, sója až 
21 g ve 100 g suchých luštěnin). 

Luštěniny poskytují i řadu vitamínů 
(zejména vitamín A, vitamíny skupiny B) 
a minerálních látek, z nichž je významný 
především obsah vápníku a železa. Bohu-
žel využitelnost těchto důležitých mine-
rálů je nízká. Důvodem je přítomnost ně-
kterých nežádoucích látek (zejména fytáty 
a kyselina šEavelová), které vstřebatelnost 
vápníku i železa výrazně zhoršují. 

Z dalších nežádoucích látek v luštěni-
nách lze jmenovat lektiny, které jsou dá-
vány do souvislosti s rozvojem potravino-
vých alergií, puriny a saponiny. Na druhou 
stranu luštěniny obsahují i mnohé zdraví 

Tab. č. 1: Energetické hodnoty okopanin a luštěnin

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

batáty syrové 360 0,1 1,6 20,1

batáty vařené 318 0,1 1,4 17,7

bramborová kaše 348 0,6 1,9 17,5

bramborová kaše v prášku 1 417 0,9 7,1 74,3

bramborové těsto v prášku 1 455 1,1 9,1 74,1

brambory 243 0,1 2,6 12,4

brambory pečené (se slupkou) 829 0,1 4,3 46,1

brambory vařené 360 0,1 1,7 20,0

cizrna 1 524 6,0 19,3 60,6

čočka 1 343 1,2 24,7 57,2

fazole 1 414 1,6 21,8 62,6

fazole mungo 1 026 1,0 22,0 35,6

hrách 1 331 1,4 21,8 59,4

hranolky (střední) 1 060 12,0 3,0 32,0

sója 1 790 21,2 40,4 21,2

sójové boby naklíčené 511 6,7 13,1 9,6

sójový granulát (Bonavita) 1 179 2,0 45,0 20,0

topinambury 306 0,0 2,0 17,4
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prospěšné látky, např. rostlinné estrogeny 
(fytoestrogeny). Nejznámějšími fytoestro-
geny jsou izoflavonoidy, kumestany a lig-
nany. Jsou obsaženy hlavně v luštěninách, 
ale ve významném množství se nacházejí 
také v jeteli a vojtěšce. Největší estrogen-
ní aktivitu má ganistein, diadzein a bio-
chanin. Ganistein a diadzein se nachází 
v sóje, zdrojem biochaninu je vedle vojtěš-
ky a jetele i cizrna. Kumestan je obsažen 
v klíčících semenech sóji a munga, nejvý-
znamnějším zdrojem lignanů jsou vedle 
luštěnin semena lnu a tykve. Izoflavono-
idy chrání rostlinu před plísněmi, viry, 
bakteriemi, posilují její odolnost a mají 
antioxidační vlastnosti. U živočichů se 
uplatňuje hlavně jejich estrogenní aktivi-
ta, která má vliv na reprodukci. Právě pro 
tuto vlastnost se uvažuje o rostlinných 
sterolech jako o alternativním léku v tera-
pii klimakterických potíží (fytoestrogeny 
především snižují frekvenci a závažnost 
návalů a zlepšují kvalitu spánku). Na zá-
kladě klinických studií bylo navíc proká-
záno, že izoflavonoidy působí protinádo-
rově, uplatňují se v prevenci osteoporózy, 
zlepšují stav kůže a brání zvýšenému vy-
padávání vlasů. Významný je také jejich 
antioxidační potenciál.

Luštěniny mají velmi široké uplatnění 
– můžete je podávat jako samostatný po-
krm nebo jako součást polévek, salátů, po-
mazánek či zapékaných jídel. Díky vysoké-
mu obsahu vlákniny a bílkovin luštěniny 
velmi dobře sytí, jsou proto vhodné rov-
něž pro redukční diety a tedy i pro diabe-
tiky. Stačí přidat k běžnému zeleninovému 
salátu několik lžic vařených nebo sterilo-
vaných luštěnin a hned získáte po všech 
stránkách nutričně hodnotné jídlo. 

Sója má díky svému složení výsadní po-
stavení mezi ostatními luštěninami. Vy-
značuje se především vysokým obsahem 
bílkovin a tuků. Obsažený tuk má příznivé 
složení mastných kyselin se značným za-
stoupením polynenasycených mastných 
kyselin a fosfolipidů. 

Sója se zpracovává na celou řadu výrob-
ků, příkladem je sójový olej, mouky, kru-
pice, vločky nebo tzv. texturované sójové 
bílkoviny, které slouží jako náhrada masa. 
Sójové „maso“ se připravuje ze sójových 
mouk, krupic, koncentrátů nebo izolátů 
sójových bílkovin (koncentrát sójových 
bílkovin je výrobek, u kterého obsah bíl-
kovin dosahuje až 70 %; v případě izolátů 
je obsah bílkovin až 95 %). Sójové maso 
se vyrábí ve formě plátků, nudliček nebo 
granulátu. Označení sójové maso je však 
nesprávné, protože se svým složením 

značně odlišuje od masa zvířat. Správným 
termínem je sójový výrobek. Oproti masu 
jatečních zvířat se „sójové maso“ vyzna-
čuje nízkou využitelností železa a dal-
ších minerálních látek, postrádá vitamín 
B12 a obsahuje i některé nežádoucí látky 
(např. lektiny, inhibitory proteáz a kyse-
linu fytovou). Nespornou výhodou je re-
lativně nízká energetická hodnota, mini-
mální obsah tuku, vysoký podíl vlákniny 
a nepřítomnost cholesterolu. 

Velké skupiny tvoří fermentované a ne-
fermentované výrobky ze sóji. Mezi ne-
fermentované výrobky patří sójové ná-
poje (nesprávně označované jako sójové 
mléko), tofu (sójový „tvaroh“), sojanézy, 
cukrovinky nebo sójové oříšky. K získání 
specifických fermentovaných výrobků se 
používá různých mikroorganismů. Např. 
tradiční sójová omáčka se vyrábí fermen-
tací sójových bobů nebo odtučněné sójové 
mouky mikroorganismy Aspergillus oryze-
ae. Ke konci fermentace se ještě používají 
bakterie mléčného kvašení. Mezi fermen-
tované sójové produkty dále patří zaky-
sané sójové výrobky (především sójové 
„jogurty“), Tempeh (jedná se o vařenou 
sóju fermentovanou kulturou Rhizopus 
oligosporus) a Natto (vařená sója fermen-
tovaná kulturou Bacillus subtilis).

Hrách patří mezi tradiční luštěniny 
s dlouhou historií. V českých zemích se 
s oblibou vařila o velikonoční Škaredé 
středě hrachová pučálka, což byl naklíče-
ný, opražený a ochucený hrách. Naklíče-
né luštěniny jsou cenné pro vysoký obsah 
vitamínů a enzymů, takže by jistě bylo 
vhodné „oprášit“ tuto tradici.

Hrách se pěstuje v několika odrůdách, 
známá a velmi zajímavá je např. kapu-
cínská odrůda hrachu. Hrách kapucín 
má díky svým chuEovým vlastnostem 
podobné kulinářské využití jako čočka. 
V porovnání s běžnými odrůdami hra-
chu vykazuje vyšší zastoupení bílkovin 
a lysinu.

Využití hrachu je velmi široké – zelený 
hrášek (nezralá semena hrachu) se kon-
zumuje za syrova, konzervuje se mraže-
ním nebo sterilací ve slaném nálevu. Su-

chý neloupaný hrách je nutné před další 
úpravou namáčet, loupaný hrách je mož-
né ihned po propláchnutí vařit. Z hrachu 
se připravují kaše, pomazánky, polévky, 
karbanátky, vynikající je hrách se zelím 
a uzeným masem.

Hrách se vyznačuje vysokým obsahem 
vlákniny, je bohatým zdrojem draslíku, 
mědi, z vitamínů se jedná především o vi-
tamín K a vitamíny skupiny B.

Čočka – podle velikosti zrna a barvy se 
rozlišuje mnoho druhů. Za nejlépe stra-
vitelnou se považuje červená čočka, kte-
rá se také velmi rychle rozváří, není tedy 
nutné ji předem namáčet. Čočka je nutrič-
ně velice cenná, a to zejména pro vysoký 
obsah bílkovin, vlákniny, železa, fosforu 
a zinku. Čočka je také bohatým zdrojem 
selenu a vitamínu B1. Čočka má stejně 
jako hrách, sója a boby nízký glykemic-
ký index, je proto vhodnou potravinou 
pro ty, kteří chtějí hubnout, nebo se léčí 
s diabetem.

Z čočky se nejčastěji připravují polév-
ky, přidává se do salátů, klasikou je čoč-
ka na kyselo. 

Fazolí existuje velké množství druhů 
– fazole bílé, černé, fazole mungo, fazole 
adzuki apod. Fazole poskytují pestrou pa-
letu pokrmů – polévky (nejčastěji v kom-
binaci s uzeninou a zeleninou), fazolový 
guláš, fazolové smaženky, fazole s rajčaty, 
cibulí, mexické chilli apod. Nutričně cen-
né jsou i naklíčené fazole. K tomu účelu 
se nejlépe hodí fazole mungo, což jsou 
malé, zelené fazole. Konzumace fazolí 
mungo není na rozdíl od jiných luštěnin 
spojena s nadýmáním. Za „královnu fa-
zolí“ jsou považovány fazole adzuki, kte-
ré mají vysoký obsah manganu, kyseliny 
listové a fytosterolů.

Fazole obecně se vyznačují především 
vysokým obsahem hořčíku a draslíku, ji-
nak mají podobné složení jako ostatní 
luštěniny. 

Cizrna je populární hlavně v arabských 
zemích, ale na oblibě získává i u nás. Má 
jemnou oříškovou chuE a je stejně jako 
čočka a fazole adzuki velmi dobře stra-
vitelná. Z cizrny se připravuje řada jídel 

Nutriční terapie
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– např. pomazánka hummus, polévky 
(známá je španělská polévka garbanzo), 
bramboráčky nebo kaše. Cizrna skvěle 
chutná dušená s rajčaty, cibulí a česne-
kem, vařenou ji lze použít jako přílohu, 
pražená je chutnou náhradou oříšků, 
mladé rostliny se používají jako zpestření 
zeleninových salátů. V porovnání s ostat-
ními luštěninami má cizrna vyšší obsah 
tuků s významným zastoupením kyseliny 
linolové. Z ostatních nutrientů je cizrna 
bohatá na vlákninu, z minerálních látek se 
jedná především o vápník, železo a zinek. 
Cizrna se cení i pro vysoký obsah manga-
nu a kyseliny listové.

Okopaniny
Brambory patří u nás mezi nejdůleži-

tější okopaniny. Pro vysoký obsah škrobu 
(16–20 %) slouží brambory především jako 
zdroj energie. Obsažené bílkoviny mají 

výhodné složení aminokyselin, ale jejich 
celkový obsah je velmi nízký (2 %). Obsah 
tuku je zanedbatelný.

Vzhledem k výši spotřeby jsou brambo-
ry cenným zdrojem vitamínu C. Vitamín 
C však patří mezi velmi citlivé vitamíny 
a jeho obsah významně klesá zejména 
následkem nesprávného skladování a vy-
luhování při tepelné úpravě. V zájmu za-
chování co nejvyššího obsahu vitamínu 
C se proto doporučuje vařit brambory ve 
slupce, a pokud vaříte loupané brambory, 
vkládejte je až do vroucí vody. Nejlepší 

tepelnou úpravou je vaření v páře nebo 
dušení v malém množství vody. 

Brambory jsou také dobrým zdrojem vi-
tamínu B6 a kyseliny pantotenové, z mi-
nerálních látek je to především draslík, 
fosfor, železo, molybden a měW. Bram-
bory jsou rovněž významným zdrojem 
vlákniny. 

Z nežádoucích látek se hlavně v klíč-
cích nazelenalých brambor nachází gly-
koalkaloid solanin, který může způsobit 
poškození sliznice žaludku a dvanácter-
níku. Primární funkcí solaninu je ochra-
na rostliny před škůdci a plísněmi. Kon-
centraci solaninu lze snížit odstraněním 
klíčků, zelených částí brambor a částečně 
také varem.

Brambory mají velmi široké kulinářské 
využití. Zpracovávají se na celou řadu 
výrobků – sušením se z nich připravují 
kaše, směsi na přípravu knedlíků a su-
šené brambory. Předsmažené hranolky 
a přílohy se zamrazují, brambory je také 
možné sterilovat. 

Pro svou chuE jsou velmi oblíbené sma-
žené bramborové výrobky (chipsy, hranol-
ky apod.), jejichž příprava však již výraz-
ně mění zdravou tvář brambor. Průměrná 
energetická hodnota bramborových lu-
pínků se pohybuje kolem 2 100 kJ, obsah 
tuku je 25 g a obsah soli dosahuje až 5 g 
ve 100 g. K dochucení se vedle soli použí-
vá celá paleta dochucovadel, jako je např. 
sušený sýr, koření, zeleninové nebo šun-
kové aroma. Obsažený tuk a dráždivá chuE 
koření jsou příčinou, proč není problém 
sníst velké množství těchto výrobků. Je-
jich častá konzumace proto nepochybně 
přispívá ke vzniku obezity. Tento trend je 
obzvlášE patrný v dětské populaci. 

Vařené brambory ale nepředstavují 
významnou energetickou zátěž, protože 
100 g poskytne energii 360 kJ. Tepelná 
úprava významně mění výživové a ener-
getické parametry bramborových pokr-
mů. Brambory se slupkou, pečené bez 
tuku svou energetickou hodnotu příliš 
nezvyšují, ale vlivem vysokých teplot 
se ztrácí většina vitamínu C a ostatních 
mikronutrientů. Pokud použijete kupo-
vané předsmažené hranolky, počítejte již 

TIPY:
Hummus
1 plechovka sterilované cizrny, 5 –  6 lžic olivového 
oleje, 2 lžíce citrónové šEávy, 3 stroužky česneku, 
3 lžíce sezamové pasty (k dostání pod názvem 
tahini), sůl, pepř, sladká paprika

Cizrnu, olivový olej, sezamovou pastu a česnek rozmixujeme. Podle potřeby 
zředíme nálevem ze sterilované cizrny. Ochutíme citrónovou šEávou a podle 
chuti přidáme pepř a sůl. Pomazánku dáme do misky, ozdobíme mletou papri-
kou (originální receptura radí i snítky koriandru) a uložíme do chladu.

Hrachová polévka s houbami
200 g loupaného hrachu, 150 g hub (nejlépe čerstvých), 20 g sádla, hladká 
mouka, česnek, majoránka, sůl, mletý kmín, pepř, petrželka

Hrách uvaříme do měkka a rozmixujeme. Na části tuku podusíme houby 
s kmínem, solí a trochou pepře. Na zbývajícím tuku připravíme jíšku, zali-
jeme vodou nebo masovým vývarem, přidáme rozmixovaný hrách a hou-
by. Polévku povaříme a dochutíme solí, rozetřeným česnekem, majoránkou 
a petrželkou.

Tip: výbornou hrachovou polévku připraví-
te také tak, že hrách povaříte s hovězím ma-
sem. Další postup je stejný jako u předchozího 
receptu, pouze namísto hub podusíte cibul-
ku a do hotové polévky dáte nakrájené hově-
zí maso a opečenou, na kostičky nakrájenou 
klobásu.

Fo
to

 z
 a

rc
hi

vu
 re

da
kc

e

Diasestra_2008_2.indd   10 30.6.2008   2:29:08



11

2/2008 � SESTRA V DIABETOLOGII

Ošetřovatelství

s tukem navíc. Jestliže hranolky osmaží-
te ve velkém množství tuku, vyšplhá se 
energetická hodnota na 1 200 kJ a téměř 
15 g tuku. Nejlepší volbou jsou tedy již 
zmíněné vařené brambory. Jsou poměrně 
energeticky chudé, a pokud jsou správ-
ně tepelně upravené, stávají se i zdrojem 
mnoha esenciálních prvků.

Brambory překvapivě vykazují velkou 
sytivost. ZvlášE v kombinaci se zeleninou 
a bílkovinami (hlavně sýrem, tvarohem, 
vejci nebo libovým masem) představu-
jí brambory nutričně vyvážený pokrm, 
který velmi dobře sytí. Výběr vhodné 
zeleniny je prakticky neomezený, dobře 
se k bramborám hodí kysané zelí, pórek, 
paprika, cibule a česnek. Z bylinek je to 
hlavně celerová naE, pažitka, majorán-
ka a kopr.

Topinambury se také nazývají židov-
ské brambory nebo jeruzalémské arty-
čoky. Topinambur hlíznatý je vytrvalá 
rostlina, která dosahuje výšky až tří me-
trů a její hlízy je možné sklízet po celý 
rok. Nejchutnější a nutričně nejcennější 
jsou ale hlízy sklízené pozdě na podzim 
a brzy na jaře. 

Kromě klasického vaření (jako přílohy 
k jinému jídlu) se dají upravovat nejrůz-
nějším způsobem – dusit, zapékat, obalo-
vané smažit, vařit z nich omáčku, přidá-
vat je syrové do salátů nebo je po vzoru 
Indiánů nastrouhat, vymačkat z nich šEá-
vu, přecedit ji a pít buW jako osvěžující 
nápoj, nebo jako zahuštěný sirup.

Batáty jsou to hlízy povijnice jed-
lé a stejně jako brambory pocházejí ze 
střední Ameriky, kde dosud představují 
důležitou plodinu. Synonyma používaná 
pro batáty jsou sladké nebo španělské 
brambory. Batáty se pěstují ve dvou zá-
kladních typech – červené a bílé. Červené 
batáty jsou větší a jejich dužina má oran-
žovou barvu, zatímco menší bílé batáty 
mají dužinu nažloutlou. Batáty lze vařit, 
péct, smažit nebo z nich připravovat kaše 
či nákypy. Podle znalců chutnají nejlépe 
pečené v troubě, osolené, pokapané más-
lem a posypané např. balkánským sýrem 
nebo zalité zakysanou smetanou.

Batáty se oproti bramborám vyzna-
čují vyšším množstvím obsažených sa-
charidů.

Pro úplnost tematiky okopanin je tře-
ba zmínit maniok a jamy, které ale patří 
mezi exotické plodiny a u nás nebývají 
k sehnání.

Kontakt:
khlavata@endo.cz

Ošetřování 
inkontinentního pacienta 
a prevence infekce

7. března hostila Fakultní nemocnice v Brně konferenci organizovanou společ-
ností ConvaTec pro zdravotníky (především zdravotní sestry). Tématem konference 
byla inkontinence a péče o inkontinentního pacienta z pohledu různých odborníků. 
Podstatnou součástí programu bylo představení nového zdravotnického prostředku 
FlexiSeal a výměna praktických zkušeností s používáním této pomůcky.

Karel Vízner
Nakladatelství GEUM

V úvodní přednášce se MUDr. Pavel Sle-
zák ze Zdravotního ústavu v Pardubicích 
věnoval problematice Clostridium difficile 
ve zdravotnických zařízeních. C. difficile 
je gram-pozitivní, anaerobní, sporulují-
cí bakterie, která je součástí mikroflóry 
tlustého střeva. Toxigenní kmeny vyvo-
lávají průjmy, časté je rychlé šíření ve 
zdravotnických zařízeních, zvláště u pa-
cientů po chirurgických výkonech a u on-
kologických nemocných se širokým užitím 
ATB v anamnéze. Spory jsou odolné vůči 
alkoholovým dezinfekčním prostředkům 
a k přenosu dochází nejčastěji při kontak-
tu – zvláště s předměty kontaminovaný-
mi stolicí, s nástroji, rukama nemocných 
i zdravotníků.

V roce 2003 byl identifikován super-
toxigenní kmen (027), který se rychle šíří 
mezi zdravotnickými zařízeními vyspělé-
ho světa. Průjmy asociované s C. difficile 
jsou tak rizikem pro možný vznik pseu-
domembranózní kolidity, toxického me-
gakolon až septického stavu u rizikových 
nemocných. Epidemie zvyšuje mortalitu 
rizikových pacientů, prodlužuje dobu hos-
pitalizace a v neposlední řadě zvyšuje ná-
klady na léčbu.

Mezi doporučená opatření pro prevenci 
a nešíření infekcí C. difficile autor zařadil 
především časnou diagnostiku a surveil-
lance, vzdělávání personálu i pacientů 
a návštěvníků v otázkách hygieny, izola-
ci symptomatických pacientů, důslednou 
hygienu rukou i prostředí a pomůcek a dů-
slednou revizi užívání ATB.

MUDr. Věra Toršová ze Zdravotního 
ústavu v Ostravě, známý bakteriolog a vy-
nikající řečník, představila hlavní možnos-
ti prevence nozokomiálních infekcí. K té-

to problematice se vrátíme v některém 
z příštích čísel samostatným článkem.

Druhá část konference byla věnována 
představení FlexiSealu a zkušenostem 
s jeho užitím na různých pracovištích 
v České republice. FlexiSeal je systém pro 
odvedení a zachycení tekuté stolice u pa-
cientů upoutaných na lůžko. Zdánlivě jed-
noduchá pomůcka významně usnadňuje, 
urychluje a zefektivňuje práci ošetřujícího 
personálu, snižuje rizika poškození kůže 
a šíření infekce. Jistě nezanedbatelnou vý-
hodou je i navrácení důstojnosti samot-
nému pacientovi.

Farmakoekonomickou studii užití Fle-
xiSealu v podobných podmínkách polské-
ho zdravotnictví přednesl Roman Wydra, 
regionální manažer společnosti Conva-
Tec. Uvedl cenu FlexiSealu do souvislos-
tí s úsporou nákladů, které při jeho užití 
vznikají – mezi ně patří úspora materiá-
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lů a pomůcek (katetry, 
dezinfekce, …), služeb 
(výměna prádla, práce 
sester ad.), laborator-
ních nákladů, a přede-
vším nákladů na léčbu 
případných komplikací 
inkontinence stolice (de-
kubity, infekce, …). 

M a r t i n a  M i k sov á 
z BaEovy nemocnice ve 
Zlíně představila hlavní 
příčiny a komplikace in-
kontinence stolice a na-
vázala prezentací vlast-
ností FlexiSealu. Užití je 
indikováno pro mana-
gement tekuté či polote-
kuté stolice u dospělých 
pacientů upoutaných 
na lůžko. Systém by neměl být užíván 
u dětských pa cientů, u nemocných s tu-
hou či formovanou stolicí, u těch, kteří 
v posledních 12 měsících prodělali ope-
raci dolní části tlustého střeva nebo rek-
ta, při poranění rekta, suspektním nebo 
potvrzeném poškození rektální sliznice, 
při nádoru v rektu, či závažné formě he-
moroidů. FlexiSeal by neměl být souvisle 
užíván déle než 29 dní.

Zavedení, ošetřování i manipulace se 
systémem je velmi jednoduchá a přínos 
pro pacienta i zdravotnické zařízení zjev-
ný. Vyplynulo to z diskuse mezi přednáše-
jícími a účastnicemi v sále, z nichž mnohé 
se systémem již pracují. Diskuse přinesla 

řadu praktických doporučení a zkušenos-
tí z pracovišE po celé republice.

Literatura
Návod k použití FlexiSeal FMS. Praha: BMS, 
2008.
Ošetřovaní inkontinentního pacienta a pre-
vence infekce. Sborník přednášek ze seminá-
ře, Brno, 7. 3. 2008. Brno: ConvaTec, 2008.
www.convatec.cz (FlexiSeal, informace  
o produktu)
www.hpa.org

Kontakt:
karelvizner@geum.org

Obr.: Ing. Tomáš Černohorský a Ing. Martin Janura ze společnos-
ti ConvaTec
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