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XIV. Pracovní den Sekce sester ČDS
18. dubna 2008, Luhačovice
při XXXXIV. Diabetologických dnech

7.30 – 8.25 registrace
8.25 – 8.35 zahájení
 Zpráva o činnosti sekce sester ČDS (V. Havlová)
8.35 – 8.50 Zpráva o výsledcích voleb 

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

8.50 – 9.20 R. Bém (Centrum diabetologie IKEM, Praha) 
 Pozdní komplikace diabetu 

9.20 – 9.35 T. Edelsberger (Diabetologická ambulance, Krnov)
 Vztah léčby diabetu a hmotnosti

9.35 – 9.50 M. Skalská (IKEM, Praha)
 Zařazení diabetiků do kurzů snižování hmotnosti

10.00 – 10.20 přestávka

10.30 – 10.40 O. Zbořilová (LH Morava, Lázně Luhačovice a. s.)
 Motivace pacientů a edukátorů

10.40 – 10.50 V. Jelínková, J. Andrlová, R. Kožnarová (Centrum diabetologie IKEM, 
Praha) 

 Diabetici a návykové látky

10.50 – 11.00 P. Fexová, L. Řezaninová, J. Janebová, A. Jirkovská, R. Bém (Centrum 
diabetologie IKEM, Praha)

 Vlastní zkušenosti s měřením transkutánní tenze kyslíku u syndro-
mu diabetické nohy

11.00 – 11.10 L. Řezaninová, P. Fexová, R. Bém (Centrum diabetologie IKEM, Praha)
 Vlastní zkušenosti s V.   A. C. terapií u syndromu diabetické nohy

11.10 – 11.40 J. Vašková, P. Hlaváček, J. BaFurová, G. Sokol, M. Schulmeister
(Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati, Zlín)

 Sekundární prevence syndromu diabetické nohy terapeutickou 
obuví 

11.40 – 11.50 J. Kreuzbergová (Oddělení klinické dietologie, FN Plzeň)
 Dietní postupy – DM a chronické komplikace

11.50 – 12.00 R. Fatková, D. Müllerová (Oddělení klinické dietologie, FN Plzeň; Ústav 
hygieny, LF UK Plzeň)

 Využití softwarového programu Nutridan v diabetologii
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2. BLOK
Koordinátoři: J. Kreuzbergová, M. Libichová 

12.20 – 14.30 řízená diskuse u posterů 

 J. Pacnerová (3. Interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha)
 Inzulinom, jedna z příčin hypoglykémií

 L. Plodrová, J. Brunová, E. Kadlčíková (Centrum diabetologie – am-
bulantní část, IKEM, Praha)

 Autoimunitní polyglandulární syndrom a DM 1. typu – kazuistika

 G. Knížková, M. Vtípilová, L. Voráčková (Diabetologické centrum, FN 
Hradec Králové)

 Možnost inzulínové terapie v průběhu gravidity diabetiček 1. typu

 J. Mašková, V. Havlová, A. Jirkovská (Centrum diabetologie – ambu-
lantní část, IKEM, Praha)

 Léčba inzulínovou pumpou – účinná ale s riziky

 L. Forejtová, V. Vamberská, J. Kopecký (Centrum diabetologie – am-
bulantní část, IKEM, Praha)

 Ketoacidóza u pacientů s inzulínovou pumpou

 V. Škvařilová, D. Köveslygetyová (Centrum diabetologie – ambulant-
ní část, IKEM, Praha)

 Zlepšení kvality péče v lůžkových zařízeních spoluprací s dobrovol-
nickým centrem 

 
 M. Hojná (Centrum diabetologie – ambulantní část, IKEM, Praha)
 Kazuistiky dětských diabetiků zaznamenávající adaptaci na týdenní 

sportovní tábor

 Š. Eisenreichová, (Centrum diabetologie IKEM, Praha)
 Transplantace Langerhansových ostrůvků, indikace a základní in-

formace

 M. Kokošková, I. Kobrová, Z. Jankovec (Diabetologické centrum, I. In-
terní klinika, FN Plzeň)

 Význam nahrávání dat z glukometrů do PC – kazuistika
 
 J. Pavlačková, M. Havrilová, P. Hlaváček (Fakulta technologická, Uni-

verzita Tomáše Bati, Zlín)
 Vliv různých hodnot rigidity diabetické obuvi na plantární, resp. 

dorsální tlak

 M. Jandová, H. Winkelhoferová, S. Lacigová, D. Čechurová (Diabeto-
logické centrum, I. Interní klinika, FN Plzeň)

 Protetické pomůcky u nemocných se syndromem diabetické nohy

14.30 – 15.00 diskuse, závěr
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Fotografie na obálce:
GEUM – Mgr. Karel Vízner

Milé čtenářky a čtenáři,
vážení předplatitelé,

děkujeme za váš dosavadní zájem o časopis Sestra 
v diabetologii. Dovolujeme si vám oznámit, že od le-
tošního roku nebude náš časopis vycházet samostatně 
a bude transformován 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 předplat-
ného pro rok 2008. Odesláním posledního čísla loňského ročníku jsme dostáli všem 
předplatitelským závazkům. Vážíme si zájmu našich dosavadních předplatitelů a dou-
fáme, že naši situaci pochopíte.

Sestra v diabetologii přinesla za tři roky své existence 12 čísel a v nich desítky článků 
určených pro vaše postgraduální vzdělávání. Od čísla 1/2008 bude vycházet v redukova-
ném 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 porozuměním 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 ča-
sopisu této podoby a rozsahu bohužel nestačí jako zdroj financování pouze předplat-
né, ale je nezbytná 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 sponzorům, 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
721 639 079
karelvizner@geum.org
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(ISBN 978-80-86256-49-8 )
Přehledová monografie shrnující všechny aktuální poznatky o diabetes mellitus 1. typu, včetně jeho komplikací
a základních přidružených chorob; jednotlivé části knihy se postupně věnují epidemiologii, patofyziologii, diagnostice
a léčbě diabetu i prevenci a léčbě jeho komplikací.

(ISBN 978-80-86256-53-5 – 1. vydání)
Aktuální, logicky uspořádaný a praktický přehled problematiky poruch štítné žlázy u dětí. Klasifikace, diagnostika, terapie,
kazuistiky dětských pacientů.

(ISBN 978-80-86256-55-9)
Publikace shrnuje závěry pěti poděbradských workshopů věnovaných inzulínové léčbě obou typů diabetu.
Autory připojených komentářů jsou prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA a doc. MUDr. Zdeněk
Rušavý, Ph.D.

(ISBN 80-86256-48-0)
Sborník prací předních českých kardiologů a diabetologů věnovaný problematice metabolického syndromu, především
obezitě, dyslipidémii, diabetes mellitus a hypertenzi. Autoři zpracovávají jak odborný základ problematiky v podobě
genetiky a epidemilogie onemocnění, tak aktuální výsledky a závěry klinických studií a praktické výstupy pro denní
lékařskou praxi. Kniha je určena jak praktickým lékařům, tak specialistům oborů diabetologie, vnitřní lékařství a dalších,
kterým tato problematika může být užitečná v jejich praxi.

(ISBN 978-80-86256-59-7 – 2 )
Výpravná publikace o příčinách, diagnostice a léčbě asthma bronchiale určená jak odborným lékařům (pneumologům
a alergologům), tak praktickým a dětským lékařům. Obsahuje řadu kazuistik a rozsáhlou obrazovou dokumentaci.

D připravujeme na červen 2008.

(ISBN 80-86256-36-7 – 1. vydání)
Kniha o epidemiologii, prevenci a léčbě hypertenze se samostatnými kapitolami věnovanými léčbě hypertenze u diabetu
a ve vyšším věku.

(ISBN 80-86256-30-8 – 1. vydání)
Kniha určená neurologům, interním a praktickým lékařům, diabetologům a ostatním odborníkům se zájmem o tuto
problematiku. Neurologické projevy všech základních endokrinních onemocnění (včetně rozsáhlé kapitoly o diabetes
mellitus) jsou v publikaci probrány velmi fundovaně a se znalostí nejnovějších trendů diagnostiky a léčby.

(ISBN 80-86256-26-X – 1. vydání)
Názorná publikace užitečná jak dětským diabetologům a endokrinologům, tak praktickým dětským lékařům. Věnováno
diagnostice a terapii všech typů diabetu u dětí. Grafy, schémata, obrázky, kazuistiky.

Knihy Nakladatelství GEUM můžete objednat na níže uvedené adrese nebo také zakoupit v pražské prodejně zdravotnické
literatury Miroslava Wimmera v Lípové ulici č. 6, Praha 2.

Diabetes mellitus 1. typu
prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc. et al.

Dítě s poruchou štítné žlázy v ambulanci praktického dětského lékaře
MUDr. Helena Vávrová

Léčba inzulínem. Závěry pracovních workshopů, 12. postgraduální diabetologický seminář, Poděbrady, 2006

Co je nového na cestě od diabezity po kardiabetes

Asthma bronchiale v příčinách a klinických obrazech
doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D., doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D.

Novinky v léčbě hypertenze
prof. MUDr. Jaroslav Šimon, DrSc., MUDr. Ivana Šípová

Neurologické projevy endokrinních onemocnění
MUDr. Helena Vondrová

Dítě s diabetes mellitus v ambulanci praktického dětského lékaře
MUDr. Helena Vávrová

Formát 190×270 mm, vázaná, čb a barevné obrázky, schémata a grafy, 616 stran, 1500 Kč

A5, čb schémata, 159 stran, 330 Kč

Formát 144×195 mm, brožovaná, 61 stran, 100 Kč

A5, vázaná, čb schémata a grafy, 186 stran, 220 Kč

Formát 232×216 mm, vázaná, barevné obrázky, 312 stran, 400 Kč

A5, vázaná, čb schémata, 88 stran, 220 Kč

A5, váz., čb schémata a obrázky, 144 stran, 320 Kč

A5, 127 stran, 220 Kč

– 1. vydání

Formát

Formát

Formát

Formát

Formát

. vydání

ruhé vydání

Nabídka knih z nakladatelství GEUM

Nakladatelství GEUM
P. O. Box 436
111 21 Praha 1
tel.: 721 639 079
e-mail: geum@geum.org
internet: www.geum.org

KONTAKT:
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44. Diabetologické dny v Luhačovicích

Pracovní den Sekce sester ČDS
18. dubna 2008

ABSTRAKTA
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6 Abstrakta

Motivace pacientů a edukátorů

Olga Zbořilová 
Lázně Luhačovice, a. s.

S nástupem technologií a možností léčit a kontrolovat si dia-
betes mellitus zároveň klesá snaha samotných klientů se léčit. 
Naučili se spoléhat na přístroje a na proškolený personál. Což 
zajisté zvyšuje profesionální kredit nás, profesionálů, nicméně 
pokud nepřijmou zodpovědnost sami za své zdraví, klesá jejich 
možnost na úspěšnou léčbu.

Cílem naší studie bylo motivovat klienty k přijetí zodpověd-
nosti za své vlastní zdraví a přeměna z pasivní role pacienta na 
aktivní roli klienta – partnera edukačního týmu. 

Zapojili jsme do edukačního programu psychologické před-
nášky a testy znalostí jak na začátku tak na konci kursu. Moti-
vace edukačních pracovníků také zlepšuje efektivnost edukač-
ních programů.

Prozatím po 2 měsících průzkumu se ukazuje, že klienti na 
inzulínové léčbě mají větší snahu se léčit, zatímco diabetici na 
PAD spíše volí cestu nechat se léčit. Jedním z možných markan-
tů rozdělující tyto skupiny je i jejich věk. 

Závěrem lze říci, že se nemůžeme odvolávat na věk klientů. 
Smysl edukačních kursů je zlepšit kvalitu života. Proto musíme 
najít prostředky a motivaci pro všechny věkové kategorie. 

Diabetici a návykové látky

Vladimíra Jelínková, Jitka Andrlová, Radomíra Kožnarová
Centrum diabetologie, IKEM, Praha

Úvod:
Prezentujeme kazuistiky dvou pacientů, u kterých bylo vyslo-

veno podezření o užívání návykových látek. Poukazujeme zde na 
možné komplikace a zvláštnosti ve způsobu léčby těchto klientů 
vzhledem k preexistujícímu diabetu. V mnoha bodech se jedná 
o podobné problémy, ovšem v jednom zásadním se rozchází.

Kazuistika I:
Třiadvacetiletá pacientka s diabetem I. typu od roku 1995 

léčena intenzifikovaným inzulínovým režimem. Na naší klini-
ce byla poprvé hospitalizována 29. října 2003 pro kompenzaci 
glykémií s neuspokojivými hodnotami HbA1c 13,4 %. Poté ná-
sledovala řada často se opakujících krátkodobých hospitalizací 
pro nedodržování léčebného režimu. Jednalo se o ketoacidózu 
s výraznou GIT symptomatologií.

V roce 2006 poprvé udává abusus pervitinu. V roce 2007 je 
pro kardiologické komplikace indikována k náhradám aortální 
a mitrální chlopně. V současné době je hospitalizována znovu 
pro infekci chlopenní náhrady.

Kazuistika II:
Sedmadvacetiletý pacient, diabetik I. typu, od roku 1992 lé-

čen intenzifikovaným inzulínovým režimem. Na naší klinice byl 
poprvé hospitalizován 15. ledna 2001 pro dekompenzaci diabe-
tu a k edukačnímu kurzu, HbA1c 13,2 %. Od tohoto data násle-
dovaly krátkodobé (ovšem opakované) hospitalizace stejného 
rázu, ketoacióza, horní dyspeptický syndrom. 

Pacient popírá abusus návykových látek i přes pozitivní to-
xikologické vyšetření ze dne 8. září 2006 na kanabinoidy, met-
amfetaminy (pervitin vs extázi). Klient netrpí závažnějšími 
komplikacemi, kromě hepatomegalie s hapatopatií, která mu 
nezpůsobuje žádné potíže.

Závěr:
Chceme poukázat na problém, který se může týkat kterého-

koliv mladého diabetika, jenž se špatně vyrovnává se svojí cho-
robou, s níž bude muset prožít zbytek života. Prezentované pa-
cientce, která užívání návykové látky přiznává, byla nabídnuta 
ústavní léčba ze závislosti na pervitinu. Tu odmítla. U druhého 
pacienta se nám nepodařilo docílit spolupráce ani v tom, že by 
svoji závislost přiznal. 

Kontakt i léčba u obou pacientů jsou komplikované, protože 
z frekvencí hospitalizací jde vypozorovat nedodržování reži-
mu, který se po infuzní a inzulínové terapii velmi rychle lepší, 
a pacienti jsou propouštěni do ambulantního léčení. Jejich dal-
ší osud z hlediska užívání omamných látek je závislý na pří-
stupu jejich okolí.

Jaký postoj má společnost zaujmout k těmto klientům? Ne-
jsme stejní jako oni? Taky si ničíme zdraví, jenže nikdo nám 
neřekne, že přejídání, stres, nadváha a všeobecně nezdravý 
způsob života nám poškozuje orgány sice pomaleji, ale za to 
se 100% účinností.

Vlastní zkušenosti s měřením 
transkutánní tenze kyslíku u syndromu 
diabetické nohy
Petra Fexová, Ludmila Řezaninová, Jana Janebová, Alexandra Jir-
kovská, Robert Bém
Centrum diabetologie, IKEM, Praha

 
Úvod: 
Klinické příznaky ischemické choroby dolních končetin 

(ICHDK) se nemusí projevovat typickými příznaky u pacientů 
s neuropatií. ICHDK lze diagnostikovat anamnesticky, fyzikálním 
vyšetřením a neinvazivními (Doppler, TcpO2), nebo invazivní-
mi (angiografie, CT, MR) metodami. Měření transkutánní tenze 
kyslíku (TcpO2) využíváme především u pacientů s mediokalci-
nózou, kde je doppler nespolehlivý. 

Metodika: 
Pacient se uloží na lůžko v teplé, dobře větratelné místnosti. 

Optimální místa měření TcpO2 se získají v oblasti velké husto-
ty kapilár, tenkou vrstvou epidermis a v místě, kde lze dobře 
upevnit elektrodu na tělo bez možnosti jejího posunu a vzniku 
netěsností mezi pokožkou a fixačním kroužkem. Na dobře od-
maštěné místo přilepíme fixační kroužek na dorzum nohy (nej-
blíže k defektu), nebo i 10 cm zevně pod kolenem (jedná-li se 
o vyšší amputaci). Po kalibraci elektrody nakapeme do kroužku 
kontaktní roztok (elektrolyt) a upevníme elektrodu. Měříme při 
teplotě elektrody 44 °C. Ustálení hodnoty trvá 3–7 minut, při niž-
ší teplotě elektrody je čas delší. Celkové měření by nemělo trvat 
déle než 20 minut. Výsledná hodnota se zobrazuje v čísle nebo 
v grafu. Fyziologický rozsah hladiny pcO2 je 30–80 mmHg. Tato 
hodnota může být zkreslena nesprávně připevněnou elektro-
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dou (netěsnosti, únik elektrolytu z kroužku), špatným výběrem 
místa měření (otok, zarudnutí), vadnou membránou na elektro-
dě (prasklina, škrábnutí). Pokud výsledná hodnota je nižší než 
30 mmHg, jedná se nejspíše o kritickou ischémii. Celková doba 
vyšetření i s přípravou pacienta trvá 30–40 minut.

Výsledky: 
Kazuistika: 65letá pacientka po vysoké amputaci levé dolní 

končetiny (LDK), s ischemickými defekty PDK a klidovou bolestí. 
Hodnota TcpO2 byla 3 mmHg. Po cévní intervenci (PTA) a s od-
stupem tří týdnů hodnota stoupla na 27 mmHg a zlepšil se lo-
kální nález. Po dvou měsících došlo k progresi rány a hodnota 
TcpO2 klesla na 9 mmHg. Do pěti dnů podstoupila další cévní 
zákrok (re PTA) s dobrým výsledkem. Hodnota z kontrolního 
měření stoupla na 39 mmHg a došlo k výraznému zlepšení lo-
kálního nálezu. Pacientku nadále sledujeme.

Závěr: 
Na základě uvedené kazuistiky můžeme shrnout, že nein-

vazivní měření TcpO2 lze využít ke včasné diagnostice ICHDK 
a následné cévní revaskularizaci a tím urychlit hojení defektů 
u syndromu diabetické nohy.

Vlastní zkušenosti s V. A. C. terapií 
u syndromu diabetické nohy
Ludmila Řezaninová, Petra Fexová, Robert Bém 
Centrum diabetologie, IKEM, Praha

Úvod: 
Léčba syndromu diabetické nohy je často komplikovaná 

a zdlouhavá. Stále se hledají nové metody, které by zlepšily 
a urychlily hojení ulcerací. Jednou z těchto metod je aplikace 
řízeného podtlaku (V. A. C. = Vacuum Assisted Closure). Tato me-
toda podporuje čištění rány, nárůst granulací a výrazně zkra-
cuje dobu hojení ulcerace.

Cíl:
V. A. C. systém je bezpečnou a účinnou terapií v komplexní 

léčbě syndromu diabetické nohy (SDN). Prezentací zkušeností 
z naší praxe se pokusíme tuto metodu a její aplikaci přiblížit 
formou kazuistického sdělení.

Metodika: 
Celá ulcerace je překryta speciální polyuretanovou pěnou 

a přelepena průhlednou neprodyšnou fólií, tou se zároveň fixuje 
k okolí rány. Do pěny se zavede odsávací drénová hadička, která 
se speciálním zámkem spojí s hadičkou kanystru, který se zasu-
ne do přístroje. Kanystr obsahuje filtr s hydrofobní vrstvou a ak-
tivním uhlím, zajiš\uje tak ochranu proti bakteriím a významně 
snižuje zápach ze shromaž]ovaného exsudátu. Na přístroji se 
zvolí terapie, kontinuální nebo intermitentní, a intenzita pod-
tlaku. Zpravidla volíme kontinuální podtlak s intenzitou mezi 
125–175 mmHg. Ideální aplikace trvá 2–3 týdny, minimálně 16 
hodin denně. Krytí se mění jednou za 5 až 7 dní. Pacient je dů-
kladně poučen o obsluze přístroje, která není složitá a sám se 
může kdykoli na krátkou dobu odpojit. Během terapie kontro-
lujeme pěnu, zda je stejnoměrným způsobem komprimovaná. 

Abstrakta

Monitorujeme každý den okolí rány a exsudát, zda se neobjeví 
známky infekce, jako například bolestivost při tlaku, zarudnu-
tí, otok, svědění, zvýšená teplota v okolí rány. 

Výsledky: 
Kazuistika č. 1: léčba chronické rány pomocí V. A. C. systé-

mu. Zde jsme se hlavně zaměřili na porovnání vývoje rány od 
vzniku po aplikaci V. A. C. a na období od ukončení po součas-
ný stav rány.

Kazuistika č. 2: léčba akutní ulcerace na obou dolních konče-
tinách po rozsáhlé nekrektomii. V tomto případě jsme poprvé 
zkusili napojit obě končetiny současně na jeden přístroj.

Kazuistika č. 3: použití V. A. C. terapie mezi dvěma operačními 
výkony. V tomto případě se nám potvrdilo, jak důležitá je spolu-
práce pacienta i po ukončeni terapie řízeným podtlakem. 

Závěr:
Na podkladě vlastních zkušeností, můžeme uzavřít, že vhod-

nou indikací k V. A. C. terapii jsou pacient se SDN s rozsáhlým 
defektem, zvláště pak po chirurgických výkonech jako je ne-
krektomie, otevřené amputace a plantární aponeurektomie. 
Také léčba chronického, nehojícího se defektu může být pro 
pacienta velkým přínosem, po dvou letech došlo po aplikaci 
V. A. C. ke zhojení defektu. 

Sekundární prevence syndromu diabetické 
nohy terapeutickou obuví
Petr Hlaváček, Jitka BaFurová, Jana Vašková, Günter Sokol, Mar-
kus Schulmeister 

Studie byla realizována pod záštitou Univerzity T. Bati ve Zlíně 
ve spolupráci s vídeňským pracovištěm interní kliniky speciali-
zovaným na diabetickou nohu a protetickým pracovištěm. 

Pro experiment byly vybrány 2 skupiny diabetiků s historií 
neuropatické ulcerace, přičemž jedna skupina byla vybavena 
individuálně zhotovenou obuví rakouské výroby, druhá skupi-
na testovala sériově vyráběnou obuv české výroby. 

Experiment byl zaměřen na porovnání nášlapných sil u obou 
skupin probandů jak při chůzi naboso, tak v příslušném typu 
testované obuvi. Cílem měření bylo zjistit, zda testovaná obuv 
probandům pomáhá kompenzovat jejich vady na nohou a to 
především ve smyslu rozložení lokálních tlaků na plosce nohy. 
Obě skupiny probandů byly pravidelně sledovány po dobu 1 ro-
ku, po kterou nosily testovanou obuv. 

Po ukončení experimentu byly vyhodnoceny změny na no-
hou, ke kterým v průběhu nošení testované obuvi došlo a zjiš-
těné výsledky byly porovnány mezi oběma skupinami proban-
dů. Následně byl posouzen profylaktický a terapeutický účinek 
obou typů obuvi. 

Výsledky experimentu prokázaly, že profylaktická sériově vy-
ráběná obuv vybavená sériově vyráběnými vkládacími stélkami 
poskytuje spolehlivou ochranu nohou diabetikům bez závaž-
nějších poškození nohou. Z analýzy nášlapných sil mezi plos-
kou nohy a stélkou v obuvi je patrné, že použitá individuální 
obuv díky individuálně zhotoveným vkládacím stélkám dobře 
koriguje i závažnější poškození nohou. U diabetiků prokazují-
cích známky syndromu diabetické nohy je evidentní rozdílné 
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rozložení tlaků na plosce nohy, které nelze sériově vyráběnou 
stélkou spolehlivě kompenzovat. Řešením u diabetiků, jejichž 
stav nohou nevyžaduje použití individuálně zhotovené obuvi 
by tedy bylo použití sériově vyrobené obuvi v kombinaci s indi-
viduálně vyrobenými vkládacími stélkami. Tuto teorii potvrzuje 
rovněž kazuistický příklad probanda, nosícího oba typy obuvi. 
Ze subjektivního hodnocení obou typů testované obuvi daným 
probandem vyplývá, že sériově vyrobená obuv mu vyhovovala 
lépe než obuv individuální, a to pro její pohodlnost, měkkost 
svršku, dostatečný prostor v obuvi, komfort při nošení a lepší 
vzhled. Důležitým kriteriem je rovněž několikanásobně nižší 
cena sériově vyrobené obuvi než obuvi vyrobené na míru.

Dietní postupy – diabetes mellitus 
a chronické komplikace
Jaroslava Kreuzbergová
Oddělení klinické dietologie, FN Plzeň 

Pozdní komplikace diabetes mellitus (DM) 1. i 2. typu, jako je 
diabetická makroangiopatie, retinopatie, neuropatie, ale přede-
vším diabetická nefropatie, vyžadují stravovací přístupy odlišné 
od základní diabetické diety. 

S diabetes mellitus jsou též často u pacienta přítomny další 
komorbidity jako je dna, osteoporóza, obezita, hypertenze, ce-
liakie ad., které také vyžadují speciální stravovací postupy, jenž 
jsou pak důležitou součástí léčby. 

Tyto speciální postupy tvořící kompilaci požadavků individu-
álního typu diety často působí problémy nejen diabetikovi, ale 
často jsou ne dobře známé i pro ošetřující personál.

Obsahem přednášky je stručná charakteristika těchto kom-
binací diet – stravovacích postupů, především nejčastějších 
pozdních komplikací DM.

Diabetická makroangiopatie je komplikace v níž základní pra-
vidla kvalitní výživy nabývají důležitosti a je to též období, kdy 
je pacient zvýšeně motivován vzhledem k problémům, kterým 
musí nově čelit, je tedy zpravidla nejochotnější je dodržovat – 
vhodná doba pro intenzivní edukaci. U diabetické retinopatie 
a neuropatie zůstává dietní intervence otazníkem, lze zde však 
použít podpůrnou terapii vitamíny a antioxidanty. Diabetická 
nefropatie klade důraz na definovaný příjem bílkovin, fosforu, 
vápníku, vhodný výběr tuků a odpovídající rozložení sacharidů 
během dne a rozdílný dietní přístup, především v příjmu bílko-
vin ve smyslu sníženého množství v předdialyzačním období 
a naopak zvýšeného v období probíhající dialyzace.

Využití softwarového programu
Nutridan v diabetologii
Romana Fatková¹, Dana Müllerová²
¹Oddělení klinické dietologie, FN Plzeň-Lochotín
²Ústav hygieny, LF UK Plzeň

Cíle: 
Energetický i biologický rozbor denního příjmu pacienta 

a možnost porovnání změn ve výživových zvyklostech v prů-

běhu delšího časového období. Poučení pacienta pomocí gra-
fické ukázky o nedostatku některých živin ve stravě a úprava 
jídelníčku.

Metody: 
Zadání základních osobních údajů pacienta (jméno, příjmení, 

rodné číslo), antropometrické údaje (hmotnost, výška, fyzická 
aktivita), zadání jednotlivých složek potravy (v gramech nebo 
porcích), vyhodnocení denního příjmu a porovnání s výživo-
vým doporučením.

Závěr: 
Tento program usnadňuje práci nutričních terapeutů při 

propočtu perorálního příjmu pacientů. Je zde ucelený přehled 
všech živin v dané potravině. Vzhledem k nedostupnosti vý-
živových tabulek s obsahem jednotlivých živin (cholesterol, 
MUFA, PUFA, SFA, různé druhy vitamínů, minerálů a stopových 
prvků) napomáhá podrobnému rozboru a umožňuje předejít 
karenci živin.

Inzulinom, jedna z příčin hypoglykémií

Jana Pacnerová
3. interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

Inzulinom (nezidiom) je nádor vycházející z B buněk pankre-
atu, vyznačuje se nadprodukcí inzulínu, která nepodléhá zpět-
novazebné regulaci. Inzulinom bývá většinou benigní, maligní 
velmi zřídka. Může být uložen, v kterékoli části pankreatu, též 
vzácně v duodenu, žaludku, tenkém střevě. Inzulinom se mani-
festuje hypoglykémií a morfologickou změnou ostrůvku pankre-
atu, zvýší se aktivita B buněk, vzroste produkce glukagonu.

Inzulinom může tvořit jedno i více ložisek, může dorůstat 
a měnit hormonální aktivitu. Aktivita B buněk je zvýšena, re-
gulace sekrece glukagonu je porušena.

Klinický obraz hypoglykémií je z 80 % tvořen neuroglykopenic-
kými příznaky (zmatenost, změny osobnosti, bolest hlavy, roz-
mazané vidění, závratě, amnézie, křeče, paréza, koma), z 15 % 
autonomními příznaky (pocení, třes, palpitace, krátký dech).

Hodnoty glykémií 3,5–2,9 mmol/l nemusí signalizovat zvlášt-
ní poruchy, hodnoty nižší než 2,8 mmol/l spíše ano. Příznaky 
se většinou objevují po několikahodinovém lačnění, nejčas-
těji ráno. Nemocný se nemůže probudit a je dezorientován. 
Hypoglykémie se může též objevit po větší fyzické zátěži, ale 
i po jídle.

Stanovení diagnózy je založeno na klinickém obraze a bio-
chemickém průkazu vzniklých hypoglykémií. Nejčastěji se pro-
vádí test s hladověním po dobu 24 hodin za hospitalizace (ně-
kdy se musí ukončit dříve). V šestihodinových intervalech se 
odebírá venózní krev na stanovení glykémie, inzulínu, C-pep-
tidu a proinzulínu. Glykémie klesá a ostatní hodnoty se zvyšují 
(není tomu tak vždy).

Pokud je diagnóza potvrzena, provádí se topografické vyšet-
ření. A to endoskopická ultrasonografie; CT vyšetření ani mag-
netická rezonance nepřispěje větší měrou k diagnóze.

Ani po tomto vyšetření nemusí být lokalizace nádoru potvr-
zena. Dále následuje chirurgický výkon. Pokud je inzulinom od-
straněn, pacient je vyléčen. Jestliže se inzulinom nenajde, po-

Diasestra_2008_sup1.indd   8Diasestra_2008_sup1.indd   8 7.4.2008   2:08:167.4.2008   2:08:16



SUPLEMENTUM 1/2008 � SESTRA V DIABETOLOGII

9

kračuje se konzervativní léčbou (není vždy účinná), v případě 
zhoršení je nutná reoperace.

Konzervativní léčba spočívá v režimovém opatření a to v die-
tě s omezením jednoduchých sacharidů, více porcí jídla, jídlo 
na noc, vyloučit nadměrnou fyzickou aktivitu. Doplněna je spe-
cifická farmakoterapie.

Základem diagnostiky inzulinomu je důsledná analýza klinic-
kého stavu pacienta a především rozbor glykemických příhod. 
Často se stává, že v důsledku neuroglykopenických příznaků je 
pacient léčen na neurologickém nebo psychiatrickém pracovišti. 
Hypoglykémie je stav, který může bezprostředně ohrozit život.

Autoimunitní polyglandulární syndrom 
a diabetes mellitus 1. typu – kazuistika
Lenka Plodrová, Jana Brunová, Eva Kadlčíková 
Centrum diabetologie – ambulantní část, IKEM, Praha

Cílem sdělení je poukázat na změnu kvality života u onemoc-
nění diabetes mellitus (DM) 1. typu spojeného s autoimunitním 
polyglandulárním syndromem (APS).

Autoimunitní polyglandulární syndrom postihuje většinou 
osoby mladšího věku a ženy v reprodukčním období. Klinické 
projevy jsou často pestré a nespecifické jako je únava, deprese, 
zimomřivost, kloubní potíže, nauzea, hyperpigmentace, průjmy 
apod. Někdy může pozvolna se rozvíjející APS zasahovat nega-
tivně do kvality života a není-li včas rozpoznán, může vyústit 
v život ohrožující stav. 

Léčba těchto pacientů bývá celoživotní. Může ztěžovat pra-
covní a sociální postavení pacienta. 

Prezentována je kazuistika pacientky, která má diabetes od 
roku 1999, ke kterému se v roce 2006 přidal autoimunitní po-
lyglandulární syndrom, což vedlo ke významné změně kvality 
jejího života.

V případě kombinací chronických chorob je zapotřebí vzájem-
ná spolupráce lékařů a sester z různých oborů, ale i psychologů, 
sociální pracovnice. Na prvním místě však je spolupráce a po-
rozumění rodiny a přátel.

Možnost inzulínové terapie v průběhu 
gravidity diabetiček 1. typu
Gabriela Knížková, Marta Vtípilová, Lea Voráčková
Diabetologické centrum, FN Hradec Králové 

Úvod:
Příprava pacientky s diabetes mellitus (DM) 1. typu na gravi-

ditu začíná v době dospívání. Edukační program vede pa cientky 
k zodpovědnosti s cílem graviditu naplánovat tak, aby početí 
a období organogeneze bylo umístěno do období těsné a ustá-
lené kompenzace DM.

V období gravidity je náročné najít vhodný inzulínový režim, 
který by zajiš\oval optimální kompenzaci.

Metodika:
Po dobu 5 let jsme dispenzarizovaly 256 těhotných diabetiček 

1. typu. Sledovaly jsme kompenzaci DM při léčbě intenzifikova-
ným inzulínovým režimem (IIT) a inzulínovou pumpou (CSII). 
Ukazatelem byla hodnota glykovaného hemoglobinu a zdárný 
průběh těhotenství.

Výsledky:
Pacientky s CSII, 103 žen s průměrnou hodnotou glykované-

ho hemoglobinu na začátku těhotenství 5,6 %, na konci těho-
tenství pak 4,2 %. 

Pacientky s IIT, 153 žen s průměrnou hodnotou glykovaného 
hemoglobinu na začátku těhotenství 5,9 %, na konci těhoten-
ství pak 4,8 %.

Hmotnostní přírůstek se v obou skupinách nelišil. Počet mír-
ných symptomatických i závažných hypoglykémií byl výrazně 
nižší u těhotných s CSII než u budoucích matek v režimu IIT.

Závěr:
Naše sledování potvrdilo, že CSII je vhodným inzulínovým 

režimem u těhotných diabetiček 1. typu. 

Léčba inzulínovou pumpou – účinná, ale 
s určitými riziky
Jana Mašková, Vladimíra Havlová, Alexandra Jirkovská
Centrum diabetologie, IKEM, Praha

 
Úvod: 
Léčba inzulínovou pumpou patří v současné době k nejmo-

dernějším způsobům léčby diabetu. Využívá kontinuálního po-
dávání mikrodávek inzulínu v celodenním (bazálním) režimu 
a přídavných (bolusových) dávek inzulínu k pokrytí hlavních 
jídel. Výsledným efektem této léčby by měly být vyrovnané 
hladiny glykémií bez jejich výrazných výkyvů, snížení rizika 
vzniku hypoglykémií a dobré ukazatele dlouhodobé kompen-
zace diabetu.

Cílem práce bylo zhodnotit možná rizika léčby inzulínovou 
pumpou.

Metody:
Zhodnotili jsme vlastní zkušenosti s léčbou a edukací pacientů 

s inzulínovou pumpou v Diabetologickém centru za posledních 
10 let a vybrali modelovou kazuistiku. 

Výsledky a diskuse:
Léčba inzulínovou pumpou vyžaduje zejména dodržování 

určitých pravidel – pečlivé plnění zásobníku a setu inzulínem 
bez vzduchových bublin, včasné přepichování kanyl, střídání 
míst vpichu, pravidelné měření glykémií 2–3krát denně, zna-
lost upravování glykémií dle jejich naměřených hodnot, ucho-
vávání zásobního inzulínu při správné teplotě doma i na ces-
tách, při delších cestách vozit s sebou inzulínové pero, zásobu 
spotřebního materiálu, atd.

Abstrakta
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Stává se však stále častěji, že pacienti navyklí na tuto léčbu, 
nejsou již zdaleka tak pečliví a bdělí, jako na jejím počátku. 
Dané zásady opomíjejí či vůbec nedodržují a léčba pumpou se 
pro ně stává velmi nebezpečnou a rizikovou. Přerušení dodávky 
inzulínu (ucpání kanyly, její aplikace do zarudlého či zbytnělé-
ho místa, vzduchové bubliny v setu…) vždy vede k rychlému 
vzestupu glykémie a rozvoji ketoacidózy. Vzestup je mnohem 
rychlejší než při aplikaci inzulínu inzulínovými pery.

Pakliže si diabetik pravidelně nekontroluje hladinu cukru 
v krvi, tento stav včas neodhalí a patřičně na něj nezareaguje, 
situace se pro něj stane velmi kritickou. Včas nepřepíchnuté ka-
nyly s sebou přinášejí i riziko infekce, event. vytvoření abscesu 
s nutností následného chirurgického řešení.

Závěr:
Z dlouholetých zkušeností s tímto druhem léčby víme, že nej-

vhodnější prevencí těchto komplikací je opětovná reedukace pa-
cientů při jejich ambulantní kontrole a jejich zařazení po 2–3 le-
tech od nasazení do edukačních kursů. V nich si mohou oživit své 
znalosti v práci s pumpou (mnozí zapomínají způsob nastavení 
např. bazálních dávek), dávkování inzulínu v běžném provozu 
i za výjimečných situací – sport, cestování, nemoc, apod.

Ketoacidóza u pacientů s inzulínovou 
pumpou
Lenka Forejtová, Veronika Vamberská, Jan Kopecký
Centrum diabetologie, IKEM, Praha

Úvod:
Ketoacidóza je akutní metabolickou komplikací diabetu. Je 

vyvolána nedostatkem inzulínu s následnou hyperglykémií, de-
hydratací a rozvratem vnitřního prostředí. Může dojít ke koma-
tu, oběhovému kolapsu, nebo k selhání renálních funkcí, čímž 
tato komplikace ohrožuje život klienta.

V minulém roce bylo na naší klinice hospitalizováno 14 klien-
tů s diabetickou ketoacidózou a z toho čtyři byli léčeni inzulí-
novou pumpou.

Kazuistika I:
Osmadvacetiletá klientka s diabetem 1. typu od roku 1990, 

od roku 2000 léčená inzulínovou pumpou. Byla přijata na naše 
oddělení 29. ledna 2007 pro diabetickou ketoacidózu při akutní 
rinofaryngitidě. Klientce v té době docházel inzulín, což řešila 
snížením jeho dávky.

Kazuistika II:
Čtyřiapadesátiletý klient s diabetem 1. typu od roku 1968, od 

roku 1986 léčen inzulínovou pumpou. Byl přijat na naše praco-
viště 8. ledna 2007 s diabetickou ketoacidózou. U tohoto klienta 
byla při vstupním vyšetření zjištěna porucha inzulínové pumpy 
(selhání baterií) a předchozí respirační infekt.

Závěr:
Tyto kazuistiky ukazují, že ani moderní způsob léčby nezabrá-

ní, aby se klienti dopouštěli zásadních režimových chyb. Proto 
jsou jejich laboratorní výsledky stále neuspokojivé a dochází 
k rozvoji akutních komplikací a pozdních následků diabetu. 

Václava Škvařilová, Dagmar Köveslygetyová
Centrum diabetologie, IKEM, Praha

Úvod: 
Diabetes mellitus je onemocnění, které mnohdy vyžaduje 

déle trvající pobyt v lůžkovém zařízení. Ten bývá často spo-
jen s projevy hospitalismu. Naším cílem proto bylo zpříjem-
nit pobyt trávený na lůžku a poskytnout nemocným psychic-
kou podporu.

Metodika: 
Využili jsme zkušeností, které nabízí Dobrovolnické cen-

 trum Lékořice. Toto centrum realizuje program „Dobrovolníci 
v nemocnici“ od září roku 2005 na základě akreditace MV ČR 
a od října 2007 je členem mezinárodní dobrovolnické organi-
zace CEV se sídlem v Bruselu. Dobrovolníci, kteří jsou vybíráni 
na základě vstupních pohovorů, jsou vyškoleni, pojištěni pro 
odpovědnost za škodu a úraz, a je s nimi uzavřena smlouva 
o spolupráci. Jsou vázáni mlčenlivostí a jejich činnost je pod-
řízena kodexu dobrovolníka. Na oddělení chodí v jednotném 
oblečení (bílá trička s logem Lékořice) s visačkou a označením 
„Dobrovolník“.

Výsledky: 
Od května 2007 docházejí na lůžkové oddělení Kliniky diabe-

tologie 3 dobrovolnice, podle možností až 3krát týdně. Spojení 
s dobrovolníky zajiš\uje kontaktní osoba (vrchní sestra), která 
vytipuje vhodného pacienta, domluví s ním návštěvu a seznámí 
se schůzkou personál oddělení. Po příchodu na kliniku se dob-
rovolník zapisuje do docházkového listu a sestry mu předávají 
informaci o nemocném. V uplynulém období strávili dobrovol-
níci na oddělení asi 30 hodin a navštívili 16 různých pacientů. 
Dělali nemocným společnost, povídali si s nimi, předčítali kni-
hy, doprovázeli je na procházce, bu] v prostorách nemocnice, 
nebo v blízkém okolí. 

Kazuistika: 
Nemocný s diagnózou diabetes mellitus (DM) 1. typu ležel 

na klinice se syndromem diabetické nohy a proto byl upou-
tán na lůžko. Bydlel 150 km od Prahy a návštěvy za ním jezdi-
ly výjimečně. Byl depresivní a špatně komunikoval s personá-
lem i s ostatními pacienty. Byl vybrán jako vhodný pacient pro 
schůzky s dobrovolníky, kteří ho navštěvovali 3–4krát týdně. 
Při návštěvách jej brali na vycházky po areálu nemocnice na 
pojízdné sedačce a povídali si s ním. Psychický stav pacienta se 
výrazně zlepšil a začal lépe spolupracovat. Jeho celkový pobyt 
na Klinice diabetologie trval 25 dnů.

Závěr: 
Spolupráce s dobrovolníky se na našem oddělení osvědčila. 

Dobrovolnický program významně prospívá ke zlepšení péče 
o nemocného s diabetem. Příznivě ovlivňuje psychický stav 
hospitalizovaných nemocných a zlepšuje tak jejich spolupráci 
s ošetřujícím personálem. Tento program doporučujeme všem 
zdravotnickým zařízením. 

Abstrakta

Zlepšení kvality péče
v lůžkových zařízeních
spoluprací s dobrovolnickým centrem 
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Kazuistiky dětských diabetiků 
zaznamenávající adaptaci na týdenní 
sportovní tábor
Markéta Hojná
Klinika diabetologie, IKEM, Praha

V únoru 2008 jsem se jako zdravotní sestra zúčastnila týden-
ního lyžařského zájezdu pro dětské diabetiky pořádaného Ob-
čanským sdružením Diacel. Na táboře bylo 10 dětí ve věku 9–15 
let. Pokusila jsem se zachytit průběh a vliv takového pobytu na 
diabetes u dvou dětí v různé věkové kategorii. 

Jedná se o 11letou dívku, léčenou intenzifikovaným inzulíno-
vým režimem, délkou trvání diabetu 5 let a 15letého chlapce, 
též léčeného intenzifikovaným inzulínovým režimem s délkou 
trvání diabetu 7 let. 

Předpokládala jsem, že vlivem zvýšené pohybové aktivity, 
změnou stravování, pobytem mimo dohled rodičů, ale i vyšší 
psychickou zátěží dojde k rozkolísání jejich diabetu. Cílem mé 
práce bylo tyto výkyvy zachytit a uvést do souvislostí.  

Zaznamenávala jsem všechny hodnoty naměřených glyké-
mií, podané dávky inzulínu, konzumované potraviny a spor-
tovní aktivity. 

Během pobytu došlo u obou dětí k opakovaným výkyvům hla-
diny glykémie s návazností na sportovní výkony, náročný večer-
ní program a porušení diety. Starší chlapec reagoval většinou 
samostatně a včas, proto jeho odchylky nebyly tak výrazné jako 
u mladší dívky, která potřebovala častější kontrolu a radu.

Transplantace Langerhansových ostrůvků
Indikace a základní informace
Šárka Eisenreichová
Centrum diabetologie, IKEM, Praha

Jaký přínos pro pacienta má transplantace Langerhansových 
ostrůvků? Především zlepšení kontroly diabetu a následně dob-
rou kompenzaci. Před zařazením musí být pacient vyšetřen na 
Klinice diabetologie IKEM. Do čekací listiny na transplantaci 
Langerhansových ostrůvků (LO) mohou být zařazeni pacienti, 
kteří splňují určitá kritéria. 

Hlavní indikací je diabetes mellitus (DM) 1. typu léčený in-
tenzivním inzulínovým režimem s dlouhodobou intenzivní edu-
kací a přesto dlouhodobě velmi špatně kompenzovaný. Dalším 
důvodem pro transplantaci LO může být i porucha vnímání 
hypoglykémií, případně hospitalizace pro hypoglykémii nebo 
hyperglykémii více než 4krát za rok. A také rychlé zhoršování 
angiopatických komplikací diabetu. 

Kandidát transplantace LO nesmí mít nefrotický syndrom. Po-
kud je zařazován pacient po transplantaci ledviny musí mít sta-
bilní funkci štěpu. Kontraindikací je obezita a velká denní potře-
ba inzulínu. V neposlední řadě musí pacient spolupracovat.

Předtransplantační vyšetření je zaměřené na zjištění zdra-
votního stavu, zmapování komplikací diabetu a jejich rozvoje. 
Dalším důležitým úkolem tohoto vyšetření je vyloučit ložiska 
infekcí, která by mohla pacienta po transplantaci ohrozit. Během 
hospitalizace je nutné vyloučit případné chyby v konzervativní 
terapii cukrovky. Dále pacienta informujeme o prevenci syndro-

mu diabetické nohy a prevenci orgánových komplikací. Poučíme 
o systému přivolání k transplantaci (je nutné mít stále aktuální 
kontakt) a o tom, jak probíhá potransplantační péče.

Toto vyšetření se po zařazení pacienta opakuje každý rok 
a zjiš\uje vývoj jeho zdravotního stavu. Každé 4 týdny, během 
čekání na transplantaci, je pacientovi v místě bydliště odebírá-
na krev na cytotoxické protilátky.

V současné době se otevírají nové možnosti pro některé pa-
cienty před plánovanou pankreatektomií. Za normálních okol-
ností vzniká po pankreatektomii diabetes. Autotransplantace 
LO jim může dát možnost lepší kompenzace diabetu, v někte-
rých případech i nezávislost na inzulínu. A to bez nutnosti uží-
vat imunosupresivní léky.

Význam nahrávání dat z glukometrů do PC 
(kazuistika)
Marcela Kokošková, Ivana Kobrová, Zdeněk Jankovec
Diabetologické centrum, I. interní klinika, FN Plzeň

Již více než 10 let máme v Diabetologickém centru Fakultní ne-
mocnice v Plzni možnost stahování dat z glukometrů do PC. Vyu-
žíváme program DIABASS PRO komunikující s převážnou většinou 
přístrojů na českém trhu. Na kontroly pacienti přináší kromě zá-
znamů glykémií i glukometry, které jsou přehrávány do PC a lékař 
může sledovat trendy kolísání glykémií v křivkách a grafech.

Paní M. S. (56 let) je sledována v našem centru od r. 2003. Jed-
ná se o diabetičku 2. typu ve stadiu orgánových komplikací. Pů-
vodně byla odeslána pro dlouhodobě neuspokojivou kompenzaci 
k provedení OGTT a následně dle výsledků přijata k hospitali-
zaci (převedení na IIR, komplexní edukace). Od dimise postup-
né zlepšování kompenzace. V květnu 2005 vysazen krátkodobý 
inzulín a následně i dlouhodobý, pacientka velmi dobře kom-
penzována na kombinaci PAD. V prosinci 2007 náhlé zhoršení 
kompenzace po proběhlé infekci dýchacích cest. Telefonicky 
konzultuje s lékařem a edukační sestrou opakovaně glykémie, 
je navýšena dávka PAD, bez efektu. Počátkem ledna 2008 mi-
mořádná kontrola deníčku lékařem, nasazen inzulín (Humulin 
N 6 IU večer). Probíhají opakované telefonické konzultace a na-
vyšování dávky inzulínu (na 20 IU). Následuje další konzultace 
lékařem s kontrolou dat z glukometru, kdy záznamy v přístroji 
ukazují normální hodnoty, téměř na hranici hypoglykémií. V de-
níčku nemocné jsou však uvedeny hyperglykémie. 

Při kontrole glukometru bylo zjištěno, že došlo ke změně jed-
notek měření z mmo/l na mg/dl (tzn. např. glykémie 5,1 mmo/l 
×18=mg/dl, pacientka zaznamenala glykémie ve formě 92 mg/
dl jako 9,2 mmol/l). Příčinou přenastavení byl pád glukometru.

Díky možnosti kontrolovat naměřené glykémie více způsoby 
jsme zabránili možnému poškození pacientky. Při dalším navy-
šování dávek inzulínu pro domnělé hyperglykémie by byla vel-
ká pravděpodobnost těžkých hypoglykémií, které by pacientka 
nedokázala glukometrem verifikovat.

Tento systém kontroly má své nesporné výhody, ale i mno-
há úskalí. Moderní přístroje umožňují nastavování parametrů 
(datum, rok, čas…) pacientem a při jejich změně jsou získaná 
data mnohdy nepoužitelná. Je důležité pacienty seznamovat 
i s těmito riziky a doporučit zejména při mechanickém nebo 
jiném „traumatu“ glukometru pečlivou kontrolu. 
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Vliv různých hodnot rigidity diabetické 
obuvi na plantární, resp. dorsální tlak
Jana Pavlačková, Miriama Havrilová, Petr Hlaváček
Universita Tomáše Bati, Zlín

Experiment byl zaměřen na problematiku flexibility profy-
laktické obuvi pro diabetiky v souvislosti s výskytem vysokých 
lokálních tlaků nohy na stélku obuvi. Cílem studie bylo zjistit, 
jak flexibilita obuvi ovlivňuje plantární a dorsální tlaky nohy při 
chůzi. Měření bylo prováděno na šesti vzorcích diabetické obuvi, 
opatřené stejnými podešvemi o různé tuhosti. Posuzoval se vliv 
tuhosti obuvi na změny výskytu lokálních tlaků na plantární 
a dorsální části nohou. Dynamické měření nášlapných sil mezi 
nohou a obuví bylo měřeno pomocí přístroje Emed Pedar. 

U plantárního tlaku se hodnoty pohybovaly v rozpětí od 
250 kPa do 320 kPa. Je to hodnota nižší, než je kritický tlak 
350 kPa. Měřením dorzálních tlaků bylo zjištěno, že hodnoty 
dorsálního tlaku se v závislosti na flexibilitě (či tuhosti) obu-
vi prakticky nemění. Oproti očekávání dorzální tlak není flexi-
bilitou ovlivňován. Hodnoty dorsálního tlaku se pohybovaly 
od 55 do 150 kPa, což je třetina až polovina doporučovaných 
hodnot. 

Experimentem bylo zjištěno, že flexibilita obuvi prakticky ne-
ovlivňuje hodnoty lokálních tlaků jak na plantární, tak i dorsál-
ní části plosky nohy. Toto zjištění je velmi významné z praktic-
kého hlediska, protože podle dostupných studií publikovaných 
v zahraničí je diabetikům s rizikem ulcerací doporučováno nosit 
obuv s vysokou tuhostí podešve. Ukazuje se, že tato konstrukč-
ní modifikace neohrožuje nohy diabetiků a zároveň nezvyšuje 
tlakové zatížení nohy do takové míry, aby mohlo dojít ke zra-
nění, popřípadě ulceracím. 

Protetické pomůcky u nemocných 
se syndromem diabetické nohy
Marie Jandová, Hana Winkelhoferová, Sylvie Lacigová, Daniela 
Čechurová
Diabetologické centrum, I. Interní klinika, FN Plzeň

Úvod: 
Syndrom diabetické nohy patří k chronickým komplikacím 

diabetu. Jde o ulcerace a deformity nohy lokalizované pod 
kotníkem u pacienta s diabetem s různým stupněm ischémie 
a neuropatie. Pět tisíc nemocných končí amputací každý rok. 
Ke kauzální léčbě v případě neuropatické ulcerace, osteomye-
litidy a Charcotovy osteoartropatie patří odlehčení a imobili-
zace postižené nohy. 

Cílem práce je představit protetické pomůcky používané v Dia-
betologickém centru v Plzni a vyměnit si zkušenosti s ostatními 
podiatrickými ambulancemi ČR.

Metodika: 
Z informací podiatrické ambulance jsme sestavili orientač-

ní tabulku, která obsahuje všechny druhy používaných prote-
tických pomůcek. K jejich hodnocení jsme vybrali ukazatele, 
podle kterých lze hodnotit jejich kvalitu. Hodnocení škály 1–5 
(1 nejlepší…).

Výsledky: viz tabulka č. 1

Závěr: 
Přestože protetika a obuvnictví jsou zdánlivě vzdálené náplni 

práce zdravotní sestry v interním oboru, problematika syndromu 
diabetické nohy nás nutí orientovat se i v těchto pomůckách.

Tab. č. 1: Protetické pomůcky u nemocných se syndromem diabetické nohy

pomůcky diagnóza
četnost
použití
za rok

obsluha 
zdravotníci 

1–5

obsluha 
pacienti 

1–5

životnost 
v měsících

náklady/doplatek
Kč

adherence 
k léčbě

1–5

efektivnost
léčby
1–5

komplikace naše poznámky

vložka individuální ND 16 1 1 18 1 250/0 2–3 4 0 1 pár/6 měsíců

vložka tvarovatelná ND 9 1 1 12 300/300 2–3 4 0 omezeno šířkou 
boty

polobota Elekta ND, OM 43 1 1 8 800/200 3 3 0 pevnější materiál

polobota
pooperační obuv

ND, OM 50 1 1 12 600/150 2–3 3 0 pouze podpatek

ortéza Walker OM, CH 12 1 2 18 1 700/700 4 3 0

ortéza Walker 
vakuovaná

OM, CH 10 1 2 12 1 700/700 2–3 2 0 lepší fixace

Vaco-diaped OM, CH 10 1 3 18 5 000/0 2–3 2–3 0 krátká životnost, 
� cena

TPC snímatelná OM, CH 4 4 4 2 1 500/0 2–3 2–3 defektu pacienti fixaci 
zatěžují

sádra nesnímatelná ND, OM 2 2 0 1 200/0 1 1–2
defektu

trombóza
riskantní léčba

ortopedická obuv ND, CH 36 – – 18 10 000/100 2–3 3
vznik 

defektu
1 pár/24 měsíců

konfekční obuv N 23 – – 18
1 100/100
1 800/800

2 2
vznik 

defektu
1 pár/24 měsíců

vozík CH 4 – – –
20–90 000
4–18 000

2 1–2 bariéry problémy se ZP

lůžko nemocnice
ND, OM, 

CH
67 – – – 865/0 1–2 1–2

imobili-
zace

tlak na lůžka

Vysvětlivky: N=neuropatie; ND=neuropatický defekt; OM=osteomyelitida; CH=Charcotova artropatie 
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