
1

SUPLEMENTUM 1/2010 � SESTRA V DIABETOLOGII

Program

Časopis pro lékaře a zdravotní sestry
příloha časopisu Kazuistiky v diabetologii

Ročník 6, suplementum 1

ISSN 1801-2809

Evidenční číslo MK ČR: 
MK ČR E 1606

Vydává:
Nakladatelství GEUM, s. r. o.

Partneři časopisu:

Sekce sester České diabetologické společnosti

Diabetologická sekce České asociace sester

Vydavatel – poštovní kontakt:
Nakladatelství GEUM, s. r. o.
redakce Sestra v diabetologii
Nádražní 66, 513 01 Semily

e-mail: geum@geum.org

Inzertní oddělení:
Dagmar Kaprálová
tel.: 00420 604 935 365
e-mail: kapr@geum.org

Zástupce vydavatele:
Mgr. Kamila Víznerová
e-mail: geum@geum.org

Redakce:
Mgr. Karel Vízner (šéfredaktor)
tel.: 00420 721 639 079
e-mail: karelvizner@geum.org

Gabriela Bjalkovská
tel.: 00420 739 414 473
e-mail: bjalkovska@geum.org

Grafické zpracování a sazba:
Mgr. Christo Bjalkovski
e-mail: chb@geum.org

Tisk:
Tiskárna Glos Semily, s. r. o.
e-mail: tiskarna@glos.cz

Internet:
http://www.geum.org

Předplatné:
Sestra v diabetologii je aktuálně přílohou časo-
pisu Kazuistiky v diabetologii. Samostatné před-
platné není možné.

Program Pracovního dne Sekce sester ČDS
při 46. Diabetologických dnech v Luhačovicích
23. dubna 2010, Luhačovice

7.30 – 8.30 registrace
8.15 – 8.30 informační blok
 Animovaný výukový film pro malé děti s cukrovkou
 Konverzační mapy
8.30 – 8.35 zahájení pracovního dne
 Jitka Andrášková

1. BLOK
Koordinátor:  Jitka Andrášková

8.35–8.55 Projekt EUNIO – edukace diabetiků jako součást komplexního vzdě-
lávání sester

 A. Jirkovská (Centrum diabetologie, IKEM, Praha) 
 

8.55–9.05 Projekt EUNIO – praktické fungování
 Karel Klodner (Pears Health Cyber, s. r. o.)

9.05–9.25 Pacient s diabetes mellitus 2. typu a obezitou
 Jana Pecová (FN u sv. Anny, Brno)

9.25–9.45 Možnosti chirurgické léčby pacienta s diabetes mellitus 2. typu a obe-
zitou

 Dalibor Zeman

9.45–10.00 diskuse

10.00 – 10.30 přestávka

2. BLOK
Koordinátor:  Jaroslava Kreuzbergová

10.30–11.00 řízená diskuse u posterů

 Certifikovaný kurz pro zdravotnické pracovníky v diabetologii
 Pavla Kudlová1, Rudolf Chlup2 (1Ústav ošetřovatelství Fakulty zdra-

votnických věd Univerzity Palackého v Olomouci; 2Ústav fyziologie 
LF UP Olomouc a II. Interní klinika FN Olomouc)

 Vliv kortikoidů na metabolismus cukrů a edukace pacientů léčených 
substitucí kortikoidů s přihlédnutím k diabetes mellitus

 Lenka Vokurková, Michal Krčma, Eva Dvořáková (I. Interní klinika, 
FN Plzeň)

 Těhotenství u pacientky s transplantovanou ledvinou a slinivkou, 
ano či ne? 

 Vlasta Folířová, Petra Petříková, Michal Dubský (Centrum diabetolo-
gie, IKEM, Praha)
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 Moderní přístup k edukaci o stavě 
 Vladimíra Havlová, Jana Mašková, Kateřina Čechová, Alexandra Jir-

kovská (Centrum diabetologie, IKEM, Praha)

 Transplantace ledviny a Langerhansových ostrůvků pankreatu
 Ivana Rubešová, Václava Škvařilová, Peter Girman (Klinika diabeto-

logie, IKEM, Praha)

 Autonomní neuropatie – tichá voda břehy mele 
 Ivana Kobrová, Marcela Kokošková, Silvie Lacigová (Diabetologické 

centrum, I. Interní klinika, FN Plzeň)

 Edukace v léčbě pomocí inzulínové pumpy a CGMS u osob s diabetem 
– naše zkušenosti

 Helena Přibylová1,3, Pavla Kudlová3, Rudolf Chlup1,2 (1Ústav fyziologie, 
LF UP Olomouc; 2II. Interní klinika, FN Olomouc; 3Ústav ošetřovatel-
ství, Fakulta zdravotnických věd, UP Olomouc)

 Úroveň znalosti pacientů z diabetem 1. typu sledovaných v diabeto-
logickém centru 

 Romana Soukupová, Petra Urbanová, Zdeněk Rušavý (I. Interní kli-
nika, FN Plzeň-Lochotín)

 Možnosti kontinuální monitorace glykémie – edukace z pohledu 
sestry 

 Renáta Říhánková, Marie Jandová (Diabetologické centrum, I. interní 
klinika, FN Plzeň)

 Konverzační mapy jako součást edukačních kurzů 
 Jana Mašková, Vladimíra Havlová, Alexandra Jirkovská (Centrum 

diabetologie, IKEM, Praha)

 Vliv rodinné anamnézy u pacienta se syndromem diebetické nohy 
– kazuistika

 Ludmila Řezaninová, Alexandra Jirkovská, Robert Bém (Centrum dia-
betologie, IKEM, Praha)

 Možnosti zdokonalení edukace diabetika a dostupnost edukačních 
materiálů pro klienta s diabetes mellitus

 Jaroslava Kreuzbergová1, Renata Říhánková2 (1Oddělení klinické die-
tologie, FN Plzeň; 2Diabetologické centrum, I. interní klinika, LF UK 
a FN Plzeň)

 Vyšetření pacienta se syndromem diabetické nohy pomocí radionukli-
dem značených leukocytů 

 Ivana Kuníková, Otto Lang (Klinika nukleární medicíny, 3. LF UK a FN 
Královské Vinohrady, Praha)

 Léčebná výživa pacienta po bariatrii žaludku v nemocničním zaří-
zení 

 Libuše Maleňáková, Veronika Hladíková (FN u sv. Anny, Brno) 

 Zkušenosti s dvouletým kontinuálním self-monitoringem DM 1. 
typu 

 Marta Vtípilová, Lea Voráčová, Gabriela Knížková, Š. Chmelíková 
(Diabetologické centrum, FN Hradec Králové)

 Kazuistika nemocného s DM 2. typu 
 Lea Voráčová, Gabriela Knížková, Marta Vtípilová (Diabetologické 

centrum, FN Hradec Králové)
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Fotografie na obálce:

Lilium monadelphum Bieberstein
(Jardin botanique, Col du Lautaret, Alpy, 
Francie; 2007)

Rostlina Kavkazu dorůstající až 1,5 m výš-
ky s nádhernými, až 20 cm velkými pře-
vislými květy. Ještě v 16. a 17. století byla 
užívána jako léčivka, ostatně jako mnoho 
jiných druhů lilií.

Foto: Mgr. Karel Vízner – GEUM

3. BLOK
Koordinátor: Marie Jouklová

13.00–13.15 Nutriční postupy v bariatrii
 Alena Mottlová (Obezitologické centrum při II. interní klinice, FN 

u sv. Anny v Brně)

13.15–13.30 Ošetřovatelská péče u bariatrických pacientů na chirurgickém od-
dělení v Břeclavi

 Jana Maršálková (Chirurgické oddělení, Nemocnice Břeclav)

13.30–13.45 Inzulín – technika aplikace
 Milada Koukalová (Diabetologické centrum, FN u sv. Anny, Brno)

13.45–13.55 Možnosti uplatnění osob s diagnózou diabetes mellitus v zaměst-
nání

 Pavla Jaklová (Diabetologická ordinace, Brno)

13.55–14.10 Zdravý životní styl u diabetes mellitus 2. typu
 Eva Fialová (Rezidence Ambra, Luhačovice)

14.10–14.25 Kardiodiabetes
 Radomíra Pektorová, Robert Náplava (Centrum pro choroby srdce 

a cév, Kroměříž)

14.25–14.45 diskuse 

14.45–15.00 závěr

Program

ABSTRAKTA
Publikovaná abstrakta neprošla odbornou recenzí, pouze redakční úpravou. Práce 

jsou řazeny dle pořadí přednášek v programu. Abstrakta čtyř prací, která nejsou otiš-
těna, nebyla do redakční uzávěrky redakci k dispozici.
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Jana Pecová
FN u sv. Anny v Brně

Diabetes mellitus 2. typu a obezita jsou onemocnění vzájem-
ně související a život zkracující. Diabetes je klasicky považován 
za komplikaci obezity. Obě onemocnění jsou způsobena jednak 
vlivem zevního prostředí, ale i vlivem určité genetické dispozice. 
Jde o onemocnění aterogenní. Počet obézních za poslední 2 roky 
stoupl o 5 %, tj. asi 400 000 obyvatel, což nutně povede k další-
mu nárůstu počtu diabetiků 2. typu. 

Intervence životního stylu vedoucí k redukci hmotnosti dosud 
představovala základ léčby obezity a způsob, jak lze DM 2. typu 
léčit a oddálit. U již diagnostikovaných obézních diabetiků 2. typu 
efekt na redukci hmotnosti, hyperglykémii a příznivé ovlivnění 
dalších složek metabolického syndromu přináší nová skupina 
antidiabetik – tzv.inkretinová léčba.

Možnosti chirurgické léčby pacienta 
s diabetes mellitus 2. typu a obezitou 
Dalibor Zeman
Obezitologické centrum, II. interní klinika, FN U sv. Anny a LF MU, Brno

Chirurgická léčba obezity má v rámci léčby diabetes mellitus 
2. typu s obezitou přesně definované místo a bez pochybností 
patří k standardním, velmi efektivním a bezpečným léčebným 
postupům. Sdělení uvádí indikační kritéria bariatrických opera-
cí, popis jednotlivých typů nejčastěji prováděných bariatrických 
výkonů a jejich specifika včetně základních principů péče o pa-
cienty po bariatrických výkonech.

Nutriční postupy v bariatrii

Alena Mottlová
Obezitologické centrum při II. interní klinice, FN u sv. Anny v Brně

Výživa pacientů, podstupujících chirurgickou terapii obezity 
není jednoduchá. U jednotlivých výkonu se mírně liší a i vznik 
případných nutričních deficitů je individuální. Vše se odvíjí od 
nutričního stavu pacienta před výkonem. Pacienti jsou většinou 
vedeni k tomu, aby před operací ještě redukovali váhu. Pokud 
redukce hmotnosti nebyla odborně vedena již před operací, mo-
hou se nutriční deficity objevit časně po operaci a zhoršovat 
období rekonvalescence. Je velmi vhodné, aby byl pacient po-
učen již před operací jak se bude postupovat z hlediska výživy 
po operaci. Aby se předešlo vzniku nutričních deficitů, zejména 
v delším časovém odstupu od operace je nutné pečlivé a pravi-
delné sledování těchto pacientů po stránce výživy.

Ošetřovatelská péče u bariatrických 
pacientů na chirurgickém oddělení 
v Břeclavi
Jana Maršálková
Chirurgické oddělení, Nemocnice Břeclav

Cílem přednášky je přiblížit problematiku a možnosti chi-
rurgické léčby obezity, která je prováděna u klientů kde selha-
la konzervativní léčba a dochází k recidivám obezity. V těchto 
případech může chirurgický zákrok pomoci zhubnout a nastar-
tovat tak novou etapu klientova života. Zároveň může elimi-
novat přidružená onemocnění, kterým je například diabetes 
mellitus, hypertenze…

Zaměřuje se na operační metody sleeve resekce žaludku 
a adjustabilní bandáž žaludku. Popisuje specifika zmíněných 
operačních metod, možné pooperační komplikace.

Přináší standardní ošetřovatelské postupy předoperační 
a pooperační péče, možné komplikace při těchto procesech. 
Popisuje nutné edukační procesy, kdy specifikou u těchto kli-
entů je klást zvláštní důraz na jejich psychický stav. 

Podělí se o naše dosavadní zkušenosti s těmito klienty, kte-
ré máme i ze zahraniční. Ve spolupráci s agenturou Cosmetic 
Bliss provádíme tyto zákroky i pro klienty převážně z anglic-
ky mluvících zemí.

Inzulín – technika aplikace

Milada Koukalová
Diabetologické centrum, FN u sv. Anny v Brně

V roce 2011 si připomeneme, že od objevu inzulínu uplynu-
lo již 90 let. Během celého období se aplikace inzulínu i taktika 
léčby stále zdokonalovala. Pro nemocné s diabetem to znamená, 
že při správném využití těchto pomůcek a možnosti spoluprá-
ce s diabetologickým týmem lze dosáhnout dobré kompenzace 
diabetu a zlepšit kvalitu svého života.

Možnosti uplatnění osob s diagnózou 
diabetes mellitus v zaměstnání
Pavla Jaklová
Diabetologická ordinace, Brno

Dotazníkové šetření s názvem „Možnosti uplatnění osob 
s diag nózou diabetes mellitus v zaměstnání“. ZjišSování bylo 
provedeno pomocí anonymních dotazníků v Brně a okolí. Oslo-
veno bylo 104 respondentů. Cílem výzkumu bylo zjistit názory 
respondentů na jejich uplatnění v pracovním procesu, problémy 
a omezení, které souvisejí s jejich onemocněním.

Dílčí cíle výzkumu:
• Zjištění hlavních překážek subjektivně pociSovaných dia-

betiky v zaměstnání
• Zjištění požadavků k pracovním podmínkám (prostředí)
• Zjištění rizik vyplývajících z dosavadního zaměstnání z po-

hledu osob s diagnózou DM

Přednášky

Pacient s diabetes mellitus 2. typu 
a obezitou
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• Posouzení sociálně zdravotních handicapů
• Posouzení zdravotní diskriminace

Zdravý životní styl u diabetes mellitus 
2. typu
Eva Fialová
nutriční terapeutka, Rezidence Ambra, Luhačovice

Každý z nás má mnoho kamarádů a přátel, ale někteří z nich 
se v průběhu života změní na protivníky. Tak bychom mohly 
nazvat i naše zdraví, pro někoho je to kamarád a pro jiného ne 
zrovna vítaný host. Je na každém z nás, jakým způsobem se 
o sebe staráme a co vlastně pro své zdraví děláme. Podle toho 
se nám tělo odvděčí. Přesto všechno chceme i navzdory někte-
rým omezením, která s sebou přináší cukrovka, žít plnohod-
notný život. Mezi takové okamžiky patří i dovolená. Trávíme 
ji v různých zařízeních, hotelech, wellness centrech, lázních. 
Tam očekáváme, že se můžeme stravovat podle našich poža-
davků, potřeb a finančních možností. 

Svým krátkým sdělením bych chtěla představit několik hos-
tů, kteří navštívili náš hotel a co jsme jim nabídli a jak našich 
služeb využili.

Abstrakta

Certifikovaný kurz pro zdravotnické 
pracovníky v diabetologii
Pavla Kudlová1, Rudolf Chlup2 
1Ústav ošetřovatelství Fakulty zdravotnických věd Univerzity Pa-
lackého v Olomouci

2Ústav fyziologie LF UP Olomouc a II. Interní klinika FN Olomouc

Úvod
Kurz pro zdravotnické pracovníky, kteří se zabývají diabe-

tem, připravuje LF UP a FN Olomouc již 9 let. V letošním roce 
byly absolventům certifikovaného kurzu rozdány první certi-
fikáty Ministerstva zdravotnictví ČR s přiznanými činnostmi, 
ke kterým jsou absolventi certifikovaného kurzu (CK) zvláštně 
odborně způsobilí.

Výsledky
LF UP v Olomouci, FN Olomouc, ve spolupráci s FZV UP v Olo-

mouci připravily CK na téma: „Základy moderní diagnostiky 
a léčby diabetu. Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatel-
ská péče“. Délka kurzu: 70 vyučovacích hodin (8 dnů). Kurz je 
určen pro zdravotnické pracovníky, kteří se zabývají péčí o oso-
by s dia betem. Akreditace CK byla MZ CR udělena pod reg. čís-
lem 57 pro teoretickou část LF UP v Olomouci a pod reg. číslem 
58 pro praktickou část FN Olomouc do 31. srpna 2013. Udělený 
počet kreditních bodů: 42 bodů.

Kardiodiabetes

Radomíra Pektorová, Robert Náplava
Centrum pro choroby srdce a cév, Kroměříž

Makrovaskulární komplikace diabetu jsou zodpovědné za vy-
sokou mortalitu diabetiků, která je až 4krát vyšší oproti běžné 
populaci a má vzrůstající tendenci. Komplikace jsou způsobeny 
aterosklerotickým postižením tepen. Histologická stavba atero-
mu a klinické projevy ischemické choroby srdeční u diabetiků 
mají svá specifika, kterými tuto skupinu pacientů, oproti nedi-
abetikům, znevýhodňují. První projevy ischemické choroby sr-
deční se manifestují v nižších věkových kategoriích, časté jsou 
„němé ischemie“, kdy pacient se dostává do nemocnice až ve 
stadiu akutního levostranného selhání a intervenční a revasku-
larizační výkony mají vyšší procento komplikací. 

Kromě těchto léčebných metod je nedílnou součástí terapie 
těsná kompenzace diabetu, léčba dyslipidémie a hypertenze. 
Na vzniku aterosklerózy má kromě genetické predispozice nej-
větší podíl konzumní způsob života, proto prevence je nejúčin-
nějším opatřením. 

Naše pracoviště organizuje pro pacienty edukační program 
formou skupinových edukací, v jehož průběhu jsou postupně se-
známeni s patofyziologií diabetu 2. typu, akutními a chronický-
mi komplikacemi diabetu a komplexem režimových opatření.

Postery

Garanti kurzu: doc. MUDr. Rudolf Chlup, CSc. a Mgr. Bc. Pavla 
Kudlová, PhD., odb. as.

Kurz je rozdělen do 8 modulů – 8 dnů (7 sobot a 1 úterý). Kaž-
dý modul má 10 vyučovacích hodin. Počet účastníků: 25. 

Náplň kurzu: definice a klasifikace, etiopatogeneze a výskyt 
diabetu. DM 1. typu. Substituční léčba inzulínem. DM 2. typu. 
Komplementární léčba inzulínem. Perorální antidiabetika. Léčba 
diabetu v souvislosti s chirurgickým výkonem. Akutní a pozd-
ní komplikace diabetu. Těhotenství a diabetes. Profesionální 
edukace pacienta. Programová léčba diabetu. Moderní princi-
py ošetřovatelské péče. Nové technologie v diabetologii: dáv-
kovače inzulínu, inzulínové pumpy, glukometry, kontinuální 
monitoring, počítačový hardware a software. Strava diabetika, 
fyzická zátěž a diabetes. 

Výuka obsahuje přednášky, cvičení, exkurze na odborných 
pracovištích, demonstrace pacientů, individuální cvičení, kva-
litní výukové materiály – supplementum – Racionální přístupy 
k léčbě osob s diabetem. 

Absolvent CK získává zvláštní odbornou způsobilost v těchto 
činnostech: zácvik osob s diabetem a jejich blízkých v obsluze 
dávkovačů inzulínu, v samostatném měření glykémie glukome-
trem, v základní obsluze inzulínové pumpy; sestavování a edu-
kace osob s diabetem v jednoduchém jídelníčku se zaměřením 
na rozdělení sacharidů, úprava a edukování prandiálních dávek 
inzulínu, úprava a edukování akutní hypoglykémie a hypergly-
kémie; příprava pomůcek k péči o diabetickou nohu a edukace 
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osob s diabetem a jejich blízkých v ošetřovatelské péči; prová-
dění orientačního neurologického vyšetření dolních končetin 
graduovanou ladičkou a monofilamenty.

Závěr
Certifikovaný kurz rozšiřuje vědomosti, zlepšuje dovednosti 

absolventů a přispívá k úpravě jejich postojů k problematice 
osob s diabetem. 

Kontaktní adresa
Mgr. Bc. Pavla Kudlová, PhD., odb. as.
e-mail: Pavla.Kudlova@seznam.cz
Informace o novém běhu kurzu budou zveřejněny na interne-

tu: http://serverl.upol.cz/utpo/ pod záložkou Aktuality

Vliv kortikoidů na metabolismus cukrů 
a edukace pacientů léčených substitucí 
kortikoidů s přihlédnutím k diabetes 
mellitus
Lenka Vokurková, Michal Krčma, Eva Dvořáková
I. Interní klinika, FN Plzeň

Choroby endokrinního systému patří u diabetiků ke klinicky 
významným. Výskyt jiných endokrinopatií je u pacientů s dia-
betes mellitus 1. typu odhadován na 25 %. Negativně ovlivňují 
kompenzaci diabetu a tím i rozvoj orgánových komplikací. 

Metabolismus cukrů ovlivňuje celá řada hormonů a svůj vel-
ký význam mají i kortikoidy. Jejich zvýšená hladina (hyperkor-
tikalismus) zvyšuje inzulinorezistenci a tím může spolupůso-
bit na vznik diabetu, snížená (hypokortikalismus) vede naopak 
k hypoglykémiím. 

S hypokortikalismem, jehož původ je často autoimunitní, se 
setkáváme mimo jiné také u diabetiků 1. typu. Hypokortikalis-
mus se zde může manifestovat opakovanými hypoglykémie-
mi a snižující se potřebou inzulínu. Proto je nezbytné poruchy 
funkce nadledvin včas diagnostikovat. Nejčastější diagnostickou 
metodou, která odhalí i subklinické formy je v tomto případě 
ACTH stimulační test. 

Po dobré kompenzaci hypokortikalismu se obvykle stabilizuje 
také diabetes. Stejně jako diabetes je i hypokortikalismus celo-
životní onemocnění, proto je zde velmi důležitá kvalitní edu-
kace. Pro naše pacienty jsme vytvořili edukační kartičky, které 
by měl pacient nosit vždy při sobě a předkládat je všem ošetřu-
jícím lékařům. Substituční léčba kortikoidy nesmí být přeruše-
na bez závažného důvodu, jinak je zde riziko vážného ohrože-
ní života. Kartička obsahuje jak informace pro pacienta týkající 
se samostatné úpravy léčby v akutních i běžných situacích, tak 
informace pro ošetřující lékaře. Tyto informační kartičky a kva-
litní edukace mohou v řadě případů předejít rozvoji tzv. akutní 
adrenální nedostatečnosti, pro kterou je ročně hospitalizováno 
přibližně 6 % nemocných s hypokortikalismem. 

příloha časopisu Kazuistiky v diabetologii

Závěr
Endokrinologie a diabetologie jsou obory, které mají mnoho 

společných a vzájemně se ovlivňujících vazeb. Často dochází ke 
kombinaci postižení většího počtu endokrinních systémů. Léč-
ba je mnohdy komplikovaná a vyžaduje buY úzkou spolupráci 
endokrinologa a diabetologa, nebo sledování pacienta v ambu-
lanci, která si poradí s oběma specializacemi, čemuž by mohlo 
napomoci i nedávné sloučení obou atestačních oborů.

Těhotenství u pacientky 
s transplantovanou ledvinou a slinivkou, 
ano či ne?
Vlasta Folířová, Petra Petříková, Michal Dubský
Centrum diabetologie, IKEM, Praha

Úvod
Kandidáty transplantace pankreatu a ledviny jsou nemocní 

s diabetes mellitus (DM) 1. typu, u kterých v důsledku dlouho-
dobého trvání diabetu došlo ke vzniku postižení ledvin s vý-
znamným snížením, případně již selháním, jejich funkce. Funk-
ce ledvin musí být snížena do té míry, kdy bude jisté, že další 
zhoršování není žádným způsobem léčby odvratitelné a ke ko-
nečnému selhání ledvin dojde v relativně krátké době.

Kazuistika
Prezentujeme kazuistiku 26leté pacientky s DM 1. typu od roku 

1992, léčenou inzulínovou pumpou, s rozvinutými orgánovými 
komplikacemi, včetně diabetické nefropatie ve stadiu selhání led-
vin, v pravidelném hemodialyzačním programu. V roce 2005 byla 
pacientka předána do sledování Kliniky diabetologie (KD) k násled-
nému zařazení na čekací listinu, ke kombinované transplantaci 
ledviny a pankreatu, která se uskutečnila 23. července 2007.

Po úspěšné transplantaci přeložena 25. července 2007 na 
naši kliniku, s postupným rozvojem funkce obou štěpů. Hojení 
operačních ran bez komplikací, při propuštění byla minimální 
sekrece z otvoru po drénu nad štěpem pankreatu. Pacientka 
edukována o po transplantačním léčebném režimu. V uspoko-
jivém stavu jsme ji propustili do ambulantní péče dne 6. srp-
na 2007. V srpnu téhož roku byla opětovně přijata pro zhor-
šení funkce štěpu ledviny. Provedena biopsie, kde se prokázala 
akutní rejekce II.A, nasadili jsme léčbu metylprednisolonem 
(Solu-Medrol), v celkové dávce 875 mg. Vzhledem k septickému 
stavu bylo během hospitalizace nutné provést extrakci perm-
cathu. Po propuštění byla sledována ambulantně, neměla té-
měř žádné obtíže.

V období od dubna 2008 do května 2009 proběhly opakované 
hospitalizace, vždy pro zhoršení horního dyspeptického syn-
dromu se zvracením nebo pro močovou infekci. Pacientka vždy 
ve špatném psychickém stavu (porucha přizpůsobení vedoucí 
k úzkostně depresivnímu stavu).

V prosinci 2009 zjištěna gravidita gemini. Během poslední am-
bulantní kontroly upravena medikace, snížena imunosuprese, 
vysazena antidepresiva. Další hospitalizace na KD IKEM od 14. 
prosince 2009, pro zvracení. Po stabilizaci stavu byla pacient-
ka přeložena na gynekologické oddělení VFN Karlovo náměstí 
k další observaci. Zde glykémie výrazně kolísaly, trvalo zvracení 
během celého dne. Proto přeložena zpět na KD IKEM ke stabili-
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zaci stavu. Přechodně byla zavedena centrální žilní kanyla pro 
parenterální výživu. Komplikací se stala kanylová sepse (Staphy-
lococcus aureus). Přeléčena šest dnů ATB i. v. (cefuroxim; Zinnat). 
Symptomatická léčba (thiethylperazin – Torecan; omeprazol – 
Helicid; chlorpromazin – Plegomazin; rehydratace). Vzhledem 
k přetrvávajícím dyspeptickým obtížím zavedena nasojejunál-
ní sonda k domácí enterální výživě (14. ledna 2010). Výměna 
20. ledna pro obturaci. U gastroskopie se prokázal normální 
nález. Centrální příčina zvracení je krajně nepravděpodobná 
(růst mikroprolaktinomu v těhotenství je velmi vzácný). Opa-
kovaně vyšetřena gynekologem, dle ultrazvukového vyšetření 
(UZ) jeden živý plod, druhé plodové vejce bez embryonálních 
struktur. Funkce obou štěpů trvale dobrá, pacientka bez potře-
by inzulínu. Pro kolísání tlaku podáván intermitentně parente-
rálně beta-blokátor, tč. bez potřeby antihypertenziv. Zajištěna 
psychoterapie. Pacientka propuštěna, afebrilní a oběhově kom-
penzována do ambulantní péče. Opakovaně poučena o rizicích 
v oblasti těhotenství u žen po transplantaci.

Závěr
Těhotenství u pacientky po transplantaci je velkým rizikem 

pro matku i plod, vzhledem k imunosupresivní terapii a dal-
ším komplikacím.

Moderní přístup k edukaci o stravě

Vladimíra Havlová, Jana Mašková, Kateřina Čechová, Alexandra 
Jirkovská
Centrum diabetologie, IKEM, Praha

Úvod
Dobrá kompenzace diabetu úzce souvisí s obsahem sacharidů 

ve stravě. Přesto velká část pacientů s diabetem obsah sacharidů 
ve stravě nepočítá a nezná ani doporučené diabetické diety. Sta-
novit potřebné množství sacharidů ve stravě před aplikací inzulí-
nu a zjištění aktuální glykémie je nezbytné pro určení správného 
množství inzulínu, aby nedocházelo k výkyvům glykémií.

Cílem práce bylo ověřit, zda pacienti znají obsah sacharidů 
v potravinách a upozornit na možnosti jak obsah sacharidů 
jednoduše zjistit.

Metody
Pomocí anonymního dotazníku o znalostech obsahu sacha-

ridů a výměnných jednotkách ve stravě u pacientů s DM jsme 
zjišSovali, zda pacienti počítají obsah sacharidů. Pacienti byli 
dotazováni, zda počítají sacharidy nebo zda správně určí po-
čet výměnných jednotek v potravinách. Dále jsme posuzovali 
možnosti jednoduchého určení sacharidů v potravinách za po-
užití moderní techniky.

Výsledky
Zjistili jsme, že z 53 dotazovaných pacientů s průměrným vě-

kem 44,7 let, mělo 49 pacientů DM 1. typu a 4 pacienti měli DM 
2. typu. Průměrné trváním diabetu z dotazovaných bylo17,4 let. 
47 % pacientů sacharidy nepočítá a 74 % nepočítá ani výměn-
né sacharidové jednotky. Z 21 pacientů léčených inzulínovou 
pumpou 53 % nepočítá sacharidy v potravinách ani výměnné 
sacharidové jednotky.

Některé inzulínové pumpy nabízejí používání kalkulované-
ho bolusu, což umožňuje přesnější dávkování inzulínu a lepší 
kompenzaci diabetu. Je však nutné nejdříve zadat do inzulíno-
vé pumpy obsah konzumovaných sacharidů. Pacienti však ten-
to program nevyužívají. 

Dnešní moderní způsoby počítání obsahu sacharidů v potra-
vinách jsou dostupné veřejnosti a mohou zlepšit kompenzaci 
diabetu. DiaTron je elektronická databáze potravin pro mobil-
ní telefony, umí počítat obsah sacharidů a ostatních nutričních 
hodnot v jídle. Může pomoci lépe odhadnout množství sacha-
ridů v jídle i kalorickou hodnotu a pomoci lépe dodržovat stra-
vovací režim. Lze ho využít i pro redukční dietu, protože obsa-
huje informaci i o množství tuků a energie. Instalace programu 
je jednoduchá, program je zdarma nebo za malý poplatek. Pro 
možnost instalace aplikace DiaTron je třeba mít aktivované da-
tové služby (JAVA a WAP) v mobilním telefonu.

Závěr
Lékaři, zdravotní sestry, nutriční terapeuti a firmy by měli 

více využívat nových moderních přístupů k edukaci o stravě 
a lépe informovat pacienty o dietních programech. Edukač-
ní sestry a nutriční terapeutky by měly informovat pacienty 
o těchto programech a naučit je používat.

Transplantace ledviny a Langerhansových 
ostrůvků pankreatu
Ivana Rubešová, Václava Škvařilová, Peter Girman
Klinika diabetologie, IKEM, Praha

Úvod
Program kombinované transplantace (Tx) ostrůvků pankrea-

tu a ledviny byl zahájen v roce 2007, jako alternativní způsob 
léčby pro pacienty, kteří nebyli schopni podstoupit kombino-
vanou transplantaci ledviny a pankreatu.

Metodika
Ke kombinované transplantaci zařazujeme příjemce s diabetes 

mellitus l. typu ve stadiu chronického renálního selhání. Operač-
ní výkon probíhá v celkové anestezii, kdy se nejdříve implantují 
ostrůvky přes kanylu zavedenou do v. mesenterica inferior a poté 
se transplantuje ledvina standardním způsobem.

Výsledky
V IKEM byly dosud provedeny 3 transplantace a my zde pre-

zentujeme dvě kazuistiky.

Kazuistika 1
43letá pacientka s diabetem l. typu od roku 1985, s pokro-

čilými orgánovými komplikacemi. Na naší klinice poprvé 
hospitalizována v lednu 2005 na předtransplantační vyšet-
ření a zvážení zařazení do čekací listiny na Tx L+P. O měsíc 
později v únoru 2005 byla zařazena. Samotná transplantace 
byla provedena až v únoru 2008. Výkon proběhl bez kompli-
kací, 2 roky po transplantaci má pacientka dobrou funkci 
ledviny (kreatinin 58 µmol/ l). Hodnota HbA1c je 5,0 % (IFCC), 
lačná koncentrace C-peptidu je 0,07 pmol/l a denní dávka in-
zulínu je 15 IU.
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Kazuistika 2
62letý pacient s diabetem l. typu od roku 1975 s pokročilý-

mi orgánovými komplikacemi. Na naší klinice poprvé hospita-
lizován v březnu 2009. Tx uskutečněna téhož roku – v prosinci 
2009. Výkon proběhl bez komplikací, podání ostrůvků bez re-
akce. Po dvou měsících od transplantace má pacient kreatinin 
160 µmol/ l, MORD 0,66 ml/s, hodnota HbA1c je 4,9 % (IFCC), den-
ní dávka inzulínu poklesla ze 60 IU na 1 IU za den.

Závěr
Tato metoda představuje nově zavedenou léčbu pro pacienty, 

pro které by orgánová transplantace pankreatu a ledviny byla 
příliš riziková, zejména z kardiovaskulárního hlediska. I když 
samotná transplantace nezbaví pacienta nutnosti aplikace exo-
genního inzulínu, předběžné výsledky svědčí pro výrazné zlep-
šení kompenzace a snížení celkové denní dávky inzulínu.

Autonomní neuropatie – tichá voda břehy 
mele
Ivana Kobrová, Marcela Kokošková, Silvie Lacigová
Diabetologické centrum, I. Interní klinika, FN Plzeň

Úvod
Autonomní neuropatie (AN) je definována jako zhoršení funk-

ce periferního autonomního nervového systému. Je častou 
komplikací diabetu, která zůstává dlouhou dobu bez klinických 
příznaků a proto je zřídka diagnostikována a léčena. Pokročilá 
forma zvyšuje nemocnost a úmrtnost pacientů. AN postihuje 
všechny tkáně s autonomní inervací. S projevy postižení se nej-
častěji setkáváme na kardiovaskulárním (KV), gastrointestinál-
ním a urogenitálním systému. 

Cílem prezentace je ukázat možnost diagnostiky AN kardio-
vaskulárního systému, která je nejvíce vypracována. Celé vy-
šetření provádí zaškolená sestra. 

K vyšetření se používá přístroj, který zaznamenává a časově 
a frekvenčně analyzuje variabilitu srdeční frekvence (VSF). Stan-
dardní testy odhalí i počáteční formy postižení. Naše pracoviš-
tě používá přístroj KardioVaria TF3, který byl vyvinut v labora-

toři Fakulty tělesné kultury Palackého Univerzity v Olomouci. 
Naměřená data je nutné vztahovat k věku nemocného. Popis 
metodiky měření je uveden v posteru. Měření probíhá za stan-
dardních podmínek.

Hodnocení měřených dat provádí lékař. 3D graf spektrální 
analýzy umožní hodnotit stupeň KAN. Při průkazu KAN lze před-
pokládat i postižení ostatních orgánů autonomní neuropatií. 

Závěr
Účelem práce je upozornit, že spolu s obecně známou so-

matickou neuropatií existuje i autonomní neuropatie s řadou 
podob. Pomocí speciálního přístroje lze jednoduše prokázat 
přítomnost KAN. Úloha vyškolené diabetologické sestry je při 
vyšetření nezastupitelná. 

Po domluvě se zdravotní pojišSovnou lze vyšetření a hodnoce-
ní KAN vykázat jako „test na nakloněné rovině“ (634 bodů). 

Podporováno výzkumným záměrem MSM 00216 208 14.

Edukace v léčbě pomocí inzulínové 
pumpy a CGMS u osob s diabetem – naše 
zkušenosti
Helena Přibylová1,3, Pavla Kudlová3, Rudolf Chlup1,2

1Ústav fyziologie, LF UP Olomouc
2II. Interní klinika, FN Olomouc
3Ústav ošetřovatelství, Fakulta zdravotnických věd, UP Olomouc

Úvod
Edukace osob s diabetem je zaměřena na získávání znalos-

tí, zdokonalení dovedností a vytváření postojů. Při plánování 
edukace k léčbě pomocí inzulínové pumpy (IP) a kontinuálního 
monitoringu glykémie (CGM) řešíme řadu specifických didak-
tických otázek: Jaká je časová náročnost? Preferovat individu-
ální či skupinovou edukaci? Nasazovat IP ambulantně nebo při 
hospitalizaci? Jsou slabinou osob s diabetem vědomosti, doved-
nosti nebo postoje? Cílem práce je poukázat na některé vlastní 
zkušenosti a demonstrovat 4 specifické kazuistiky. 

Metodika
Retrospektivně jsme hodnotili osoby edukované v letech 2008–

2009 v léčbě pomocí IP Paradigm X22 (n=33, věk 20–65 let, tab. č. 3)
a osoby edukované v používání CGMS (n=35, věk 21–68 let). 

Výsledky
Pro léčbu IP bylo 14 osob edukováno individuálně a 19 osob 

ve 2–4 členných skupinách. U 35 vybraných osob byla prová-
děna edukace v obsluze CGMS (skupinově i individuálně). Na 
edukaci se vedle lékaře jako dobrovolníci podíleli především 
3 profesio nální zdravotníci s pedagogickým vzděláním (2 ba-
kalářky a 1 magistra). Časová náročnost základní edukace 
a reedukace zaměřená na monitoring glykémie, obsluhu CGMS 
a pumpy byla u jednotlivých osob s diabetem velmi proměnli-
vá (5– 40 hodin). Edukaci nelze nikdy považovat za skončenou. 
Účinnost edukace jsme posuzovali podle změn klinického ob-
razu (subjektivní stav, znalosti dovednosti, postoje, objektiv-
ní nálezy), podle vývoje laboratorních ukazatelů (glykemický 
profil, HbA1c) a podle změn compliance edukované osoby. 

Tab. č. 1

systém příznaky

kardiovaskulární
klidová tachykardie, zhoršení tolerance zátěže a veno-
-arteriolárního reflexu (otoky), ortostatická hypotenze

gastrointestinální
atonie žaludku a žlučníku, změna střevní motility 
(průjmy, zácpa), dysfunkce svěrače konečníku (inkon-
tinence)

urogenitální
dysfunkce močového měchýře (retence, inkontinence), 
sexuální dysfunkce

sudomotorický změněná potivost (dolní/horní poloviny těla, po jídle)

Tab. č. 2: Kardiovaskulární testy autonomní neuropatie

VSF při klidném dýchání

VSF při hlubokém dýchání

VSF při ortostáze

změna systolického krevního tlaku po postavení

spektrální analýza srdeční frekvence (leh-stoj-leh)
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ČASOPIS, KTERÝ SPOJUJE

Uvádíme 4 různě kazuistiky s různou náročností, účinností 
a slabinami edukace.

Nenáročná edukace – žena, 22 let, studentka lékařské fakulty
Náročná edukace zaměřená zejména na změnu postojů – 

muž, 59 let, DM 2. typu, lékař
Náročná edukace zaměřená na překonání úzkostlivosti – 

žena, 55 let, DM 2. typu, úřednice
Náročná edukace zaměřená na nácvik dovedností – muž, 

59 let, DM 1. typu, důchodce

Závěr
Individuální přístup je základem edukace, což ale nevylučuje 

skupinovou práci. Skupina by ale měla být stejnorodá, přede-
vším co se týče schopnosti se soustředit a učit se. Také by ne-
měla přesahovat počet 4 osob, zejména při nácviku praktických 
dovedností (které jsou u IP i CGMS nezbytné). Hospitalizace je 
vhodná u diabetiků s velkými exkurzemi glykémie a s tenden-
cí k hypoglykémii, u starších osob a u pacientů, kteří hospita-
lizaci vyžadují. Je nutno brát v úvahu potenciál a limity každé 
osoby. U některých se soustřeYujeme pouze na základní funk-
ce IP (plnění zásobníku, výměnu kanyly, aplikaci bolusových 
dávek inzulínu).

Podporováno grantem IGA MZ ČR 7825-3.

Úroveň znalostí pacientů s diabetem 
1. typu sledovaných v diabetologickém 
centru
Romana Soukupová, Petra Urbanová, Zdeněk Rušavý
I. Interní klinika, FN Plzeň-Lochotín

Úvod
Edukace je základní metodou moderní diabetologie. Důleži-

tou součástí edukace je testování dosažených znalostí a trvalá 
motivace pacientů.

Cíl
Posoudit úroveň znalostí pacientů s diabetem 1. typu dlou-

hodobě sledovaných v diabetologickém centru. 

Metodika
V dubnu 2009 byl rozeslán 477 pacientům s diabetem 1. typu 

dotazník za účelem anonymního posouzení jejich znalostí. Hod-
noceno bylo 220 dotazníků – 46 %. Jednalo se o pacienty s dia-
betes mellitus 1. typu, kteří byli sledováni v diabetologickém 
centru I. Interní kliniky FN Plzeň. Sledované ukazatele: četnost 
měření glykémií, doba nástupu účinku krátkodobě působících 

inzulínů, hypoglykémie, četnost lehkých hypoglykémií, zna-
lost pojmu ketoacidóza, užívání proužků na sledování ketolá-
tek a glukózy v moči, vliv alkoholu na glykémii, použití gluka-
gonu, používání výměnných sacharidových jednotek, význam 
glykemického indexu. 

Výsledky
Nástup účinku krátce působícího inzulínu? Správně (15–

30 min) odpovědělo 60 %.
Jak často si měříte glykémie? 0–2krát denně 37 %, 2–4krát 

denně 30 %, 4–6krát denně 12 %.
Víte co je hypoglykémie? Správně odpovědělo 92 %.
Prodělal/a jste těžkou hypoglykémii v roce 2008? Ano 17 %.
Víte, co je to ketoacidóza? Ano 93 %.
Víte, k čemu slouží proužky na moč (např. Diaphan)? Ano 

odpovědělo 98,64 % pacientů, ale pouze 71,82 % odpovědí bylo 
skutečně správných.

Používáte proužky na moč ke sledování ketolátek? Nikdy 
nepoužívám odpovědělo 38,18 %.

Jak působí alkohol na glykémii? Správně odpovědělo 
84,09 %.

K čemu slouží glukagon? Správně odpovědělo 92,27 %.
Co je to výměnná jednotka sacharidová? Správně odpově-

dělo 93,64 %.
Používáte výměnné jednotky? Ano 54 %, ne 30 %, neumí 

vypočítat 15 %.
K čemu slouží glykemický index? 54,09 % správných od-

povědí.

Závěr
Nedostatečná úroveň znalostí našich pacientů ukazuje na 

nutnost pravidelné reedukace s kontrolou dosažených znalos-
tí. Z výsledků je patrná nejen nedostatečná úroveň znalostí, ale 
především nízká motivace pacientů.

Možnosti kontinuální monitorace 
glykémie – edukace z pohledu sestry
Renáta Říhánková, Marie Jandová
Diabetologické centrum, I. interní klinika, FN Plzeň

Úvod
Správnost kompenzace diabetu, zejména při léčbě inzulínem, 

je založena na pravidelných kontrolách glykémie.
Kontinuální monitorace glykémie pomocí senzoru je přelo-

movou technologií, která nám umožňuje průběžnou kontrolu 
glykémie během celého dne. Dokáže odhalit skryté problémy, 
nejčastěji noční hypoglykémie. Díky této metodě může pacient 
snáze pochopit účinky sacharidů, inzulínu, pohybu a dalších 
faktorů ovlivňujících hladinu cukru v krvi.

Tab. č. 3: Způsob edukace a počet osob edukovaných v léčbě IP v roce 
2008–2009 (n=33)

ambulantně při hospitalizaci

individuálně 14 osob 10 4

dvojice 6 skupin 6 6

trojice 1 skupina 0 3

čtveřice 1 skupina 4 0

celkem osob n=20 n=13
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Souhrn
V rámci našeho centra využíváme dva různé způsoby konti-

nuální monitorace: prvním je tzv. uzavřený způsob (CGMS iPro), 
pacient aktuální glykémie nevidí, data se ukládají a po týdnu 
vyhodnocují. Druhým je tzv. otevřený způsob (CGMS Guardian 
RealTime). Pacient může glykémie sledovat na zařízení. Alarm 
vysoké či nízké glykémie pacienta včas varuje zejména před 
blížící se hypoglykémií.

Odhalení příčin špatné kompenzace a nastavení optimál-
ní léčby je založeno především na kvalitní a důkladné eduka-
ci pacienta. Edukace je individuální, ale musí splňovat určitá 
kritéria. Pacient musí být seznámen s metodou, poučen o pra-
vidlech správné kalibrace a dalších režimových opatřeních, 
která jsou nezbytná a ovlivňují kvalitu měření. Velké nároky 
jsou kladeny na technické zvládnutí obsluhy zařízení. Součástí 
edukace je i vyhodnocení výsledků měření, kterého se pacient 
přímo účastní.

Závěr
Stále se vyvíjející moderní technologie pomáhají lépe na-

stavit léčebný program a umožňují pacientům s diabetem 
vést kvalitní život a lépe zvládat svou celoživotní nemoc. 
Nové technologie jsou však více časově náročné a v běžném 
ambulantním provozu i mnohdy obtížně zvládnutelné. Proto 
by byla profese samostatného edukátora v tomto oboru vel-
kým přínosem.

Konverzační mapy jako součást 
edukačních kurzů
Jana Mašková, Vladimíra Havlová, Alexandra Jirkovská
Centrum diabetologie, IKEM, Praha

Úvod
Systematické edukaci diabetiků se v IKEM věnujeme již řadu 

let. Jedná se o edukaci individuální i skupinovou. Pro pacienty 
s diabetes mellitus (DM) léčených inzulínem pořádáme skupi-
nové edukační kurzy a také rekondice ve spolupráci se Svazem 
diabetiků ČR. V posledním roce jsme do propracovaného týden-
ního plánu zařadili lekci s konverzačními mapami. 

Cílem nové formy edukce je pomocí vizuálních obrázkových 
konverzačních map předávat informace o diabetu, podnítit 
účastníky setkání k obsáhlejší diskusi o společném problému, 
vyvolat v nich zájem o trvalou změnu v chování, v životních 
postojích a v nastavení jejich dalších osobních cílů. 

Metody
Konverzační mapy jsou používány k edukaci skupiny 7–10 

účastníků, diabetiků 1. i 2. typu léčených inzulínovým reži-
mem. Mapy jsou rozděleny na 4 základní typy – 1. Jak fungu-
je diabetes, 2. Zahájení léčby inzulínem, 3. Zdravé stravování 
a pohybová aktivita, 4. Život s diabetem. Na závěr lekce každý 
vyplní kartu „Moje cíle“ – vypíše si zde své poznatky z učení, 
zamyslí se nad otázkou co dále dělat jinak, aby lépe zvládl DM. 
Další velice důležitá otázka je, kdy s těmito změnami začnou 
a kdo jim z jejich okolí s tím může pomoci. Pro následující ob-
dobí života a zvládání diabetu je pro ně takto postavený cíl ve-
lice důležitý.

Výsledky
Naše zkušenosti ukazují, že větší počet účastníků by spíše 

negativně ovlivnil edukaci, znemožnil jejich aktivní účast při 
diskusi a plnění jednotlivých úkolů. Zvláštní roli zde sehrává ve-
doucí lekce – moderátor. Není již pouhým přednášejícím předá-
vajícím znalosti, ale zároveň musí být i dobrým koordinátorem, 
který používá ke své práci další materiály, hlavně karty „Témata 
konverzace“, podle nichž provádí účastníky konverzační.ma-
pou. Důležitým úkolem moderátora je skupinu zaujmout tak, 
aby pro ně lekce byla nejen poučná a oni mohli nabýt nových 
znalostí a zkušeností, ale i zábavná. Všichni by se měli aktivně 
zapojit, moderátor může klást doplňující pomocné otázky, zda 
účastníci vše správně pochopili. Řešení samotných úloh, pře-
mýšlení nad problémy však ponechat na zúčastněných, též zá-
věry by si měli udělat sami své vlastní. 

Závěr
S konverzačními mapami je forma učení i opakování mnohem 

efektivnější, než pouhé poslouchání přednášek a často ostýchavé 
odpovědi na kladené otázky. Pacienty je tato forma velmi oceňo-
vána. Učí se hrou, jsou daleko zvídavější a otevřenější ve svých 
projevech a odpovědích. Moderátoři však musí získat opakované 
vlastní zkušenosti, než mohou lekci bez problémů vést.

Vliv rodinné anamnézy u pacienta se 
syndromem diabetické nohy – kazuistika
Ludmila Řezaninová, Alexandra Jirkovská, Robert Bém
Centrum diabetologie, IKEM, Praha

O hospitalizované pacienty na Klinice diabetologie Centra 
diabetologie (KD CD) IKEM se syndromem diabetické nohy pe-
čuje také podiatrická sestra. Do její náplně práce patří (mimo 
jiné činnosti) každodenní ošetřování a převazy ulcerací, operač-
ních ran a také edukace pacientů. Rodinnou anamnézu zpra-
vidla zdravotní sestry podrobně neznají, což může mít vliv na 
další průběh léčby.

Při denních převazech si většinou všímáme, zda pacient spo-
lupracuje nebo nespolupracuje, jak se vyrovnává s pobytem 
v nemocnici, když se obává operačního zákroku a toho co bude 
následovat po něm. Pacienti mají různé nálady a ty se zpravidla 
mění podle toho, jak se daří zdravotníkům zvládat jejich one-
mocnění. Někdy se potkáme i s pacientem, který působí laxně, 
ale přitom spolupracuje.

Kazuistika
Muž, 59 let s DM 2. typu, hospitalizovaný na KD CD IKEM pro 

syndrom diabetické nohy. Na plosce levé dolní končetiny defekty, 
které si způsobil stoupnutím na žhavé uhlíky. V průběhu hos-
pitalizace byla aplikována larvální terapie, provedena chirur-
gická nekrektomie a opět larvální terapie na dočištění defektů. 
Rány dále hojeny přiložením xenogenního acelulárního kožního 
krytu (Xe-Derma) až do úplného zhojení. Za hospitalizace byla 
provedena angiografie a perkutánní transluminální angioplas-
tika (PTA). Pobyt na KD trval 31 dní a další kontroly probíhaly 
na podiatrické ambulanci. Teprve zde, po přečtení propouštěcí 
zprávy, jsme si všimli rodinné anamnézy. Otec i bratr pacienta 
zemřeli, oba trpěli diabetem 2. typu.

Abstrakta
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Zdání někdy klame. Ten, kdo se nám zdá jako laxní pacient, 
může být vystrašený pacient. Má pouze strach z toho, že do-
padne stejně jako otec a bratr. Měli bychom tolerovat podivné 
a někdy i neadekvátní vystupování pacientů, protože možná 
mají prostě jenom strach. Odměnou za trpělivost a laskavost 
nám bude úsměv pacienta. Ten náš se na nás usmál po třech 
měsících.

Možnosti zdokonalení edukace diabetika 
a dostupnost edukačních materiálů pro 
klienta s diabetes mellitus
Jaroslava Kreuzbergová1, Renata Říhánková2

1Oddělení klinické dietologie, FN Plzeň
2Diabetologické centrum, I. interní klinika, LF UK a FN Plzeň

Edukaci diabetika (popřípadě jeho rodinných příslušníků) 
definujeme jako výchovu k samostatnému zvládání diabetu 
a k lepší spolupráci se zdravotníky. Je nezbytnou a nenahradi-
telnou součástí úspěšné léčby nemocného diabetem. Edukace 
začíná prvním stykem pacienta s lékařem či sestrou. Nekončí 
nikdy (ČDS Doporučení k edukaci diabetika).

Edukační role sestry je mnohostranné zaměření na utváření 
a formování uvědomělého a zodpovědného chování a konání 
jedince i skupiny v zájmu podpory zachování a obnovení zdra-
ví. Edukační ovlivnění se realizuje formou získávání nových 
vědomostí, změn postojů, přesvědčení, jako i změn motivace 
prožívání, chování a jednání člověka.

Edukační činnost v širším slova smyslu nebo-li výchova 
a vzdělávání pacientů patří mezi velmi žádoucí aktivity mo-
derního ošetřovatelství. Při edukaci je nutné brát zřetel také na 
etické normy a principy, které udávají směr efektivního přístu-
pu s ohledem na bio-psycho-sociální, ale i spirituální potřeby 
jednotlivce, neboS jedině se správně vedenou edukací se zvýší 
zdravotní osvěta obyvatelstva a tím i zdraví jedinců ve společ-
nosti (Vrublová 2002).

Sestra pracující v diabetologické poradně musí mít dobré 
teoretické znalosti a praktické dovednosti, nesmí ji chybět em-
patie a ochota pacientovi pomoci a výhodou jsou dobré verbál-
ní i nonverbálním komunikační schopnosti.

Sestra při edukaci poskytuje:
• informace o zdravotním stavu, dle svých kompetencí, 

o postupu při vyšetření a seznamuje klienta s organizací 
poradny (způsob péče, frekvence návštěv atd.)

• poučení o rizikových faktorech, správné životosprávě
• zkušenosti od jiných pacientů jak onemocnění zvládali 

a své vlastní zkušenosti
• získání zručnosti naučením se správné techniky self-mo-

nitoringu
• rady, návody+naučné materiály, texty – brožurky, letá-

ky
Výsledky a hodnocení edukace jsou dosud velmi diskutova-

ným problémem. Compliance pacienta je lano, na jehož konci 
je z jedné strany pacient z druhé sestra. Při hodnocení učeb-
ního programu je tedy třeba zaměřit pozornost jak na klienta, 
tak na edukátora. Další otázkou zůstává, kdo je oprávněn hod-
notit. Navrhuji vzájemné hodnocení pacienta sestrou a sestru 
pacientem. Obecná kritéria předkládáme k diskusi. 

Kritéria pro hodnocení edukovaného pacienta:
• jaký je pocit odpovědnosti za léčbu
• jak spolupracuje s lékařem a ostatními zdravotnickými 

pracovníky
• jak oceňuje větší samostatnost
• jaké nachází zázemí v rodině
• jak nemoc ovlivňuje jeho chování a životní styl
• jak upravuje stravu, fyzickou zátěž

Kritéria pro hodnocení edukátora:
• jak vzdělaná/ý je v problematice diabetu a jak důsledně 

využívá těchto znalostí v praxi
• jak aktivuje klienta k diskusi
• jak se shodne s klientem na cílech léčby
• jakého učebního programu a jakých metod využije
• jak dovede hodnotit výchovný proces – využívá zpětných 

vazeb?
• jakých změn dosáhne ve vědomostech, dovednostech, po-

stojích a v chování klienta

Záměrem našeho sdělení je prezentovat možnosti hodnocení 
a úskalí edukace diabetika včetně jeho stravy se zaměřením na 
přehled edukačních materiálů a jejich dostupnost.

Vyšetření pacienta se syndromem 
diabetické nohy pomocí radionuklidem 
značených leukocytů
Ivana Kuníková, Otto Lang
Klinika nukleární medicíny, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, 
Praha

Úvod
Častou komplikací diabetu je syndrom diabetické nohy. K ur-

čení rozsahu zánětu, stupně postižení tkání (měkké tkáně vs 
osteomyelitida) a odlišení od Charcotovy osteoartropatie lze 
použít zobrazení pomocí radionuklidem značených leukocytů. 
Cílem sdělení je vysvětlit princip metody a ukázat její praktické 
provedení na hybridním SPECT/CT (nízkodávkovém) přístroji. 

Metodika
Vyšetření nevyžaduje žádnou přípravu a provádíme ho který-

koli den. Nemocný si vezme s sebou jídlo a léky na 6 hodin.
Pacientovi označíme leukocyty (aplikujeme i. v. preparát ob-

sahující monoklonální protilátku nebo její fragment obsahující 
radioizotop 99mTc, která se v krevním oběhu naváže na příslušný 
antigen na povrchu leukocytů nebo označíme leukocyty přímo 
po jejich separaci z krve). 

Za 4–6 hodin provedeme zobrazení distribuce označených 
leukocytů – zvýšené množství se bude nacházet v místě bakte-
riálního zánětu. Do zorného pole gamakamery nastavíme dis-
tální části bérců, kotníky a celá chodidla. Pacient leží na zádech, 
nohy má pokrčené v kolenou a opřené chodidly o vyšetřovací 
stůl. Snímání trvá 10 minut. Následuje SPECT – tomografický 
záznam, kdy každý ze dvou detektorů gamakamery, rotujících 
kolem vyšetřované části dolních končetin, zaznamená postupně 
30 obrazů. Nemocný leží na zádech, nohy má natažené a cho-
didla opřená o speciální podložku zajišSující jejich standardní 
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polohu. Bezprostředně poté, aniž by došlo ke změně polohy 
nohou, navazuje CT záznam stejné oblasti. Tato část vyšetření 
trvá asi 25 minut. 

Výsledky
Následným počítačovým zpracováním jsou z obou záznamů 

vytvořeny řezy danou oblastí ve třech na sebe kolmých rovinách 
a trojrozměrný obraz. Díky snímání na hybridním SPECT/CT pří-
stroji je možná také fúze scintigrafických obrazů s CT obrazy. 
Výrazně se tak zpřesní anatomická lokalizace akumulace leuko-
cytů a vyšetření má větší přínos pro klinickou praxi.

Závěr
Scintigrafické vyšetření je neinvazivní, pro pacienta nenároč-

né. Výhodou je možnost zobrazení již počátečních fází vývoje 
zánětu, kdy ještě chybí anatomické změny viditelné na CT. Bez 
významného zvýšení radiační zátěže (v průměru 8 mSv při po-
dání 800 MBq vyšetřovací látky a použití nízkodávkového CT) 
lze odlišit rozsah zánětu a stupeň postižení tkání.

Léčebná výživa pacienta po bariatrii 
žaludku v nemocničním zařízení
Libuše Maleňáková, Veronika Hladíková
FN u sv. Anny, Brno

Při bariatrii žaludku jde o chirurgický zákrok, kde následná 
strava pacienta je podřízena určitým zásadám, které je nutné 
dodržet. Náš příspěvek seznamuje se zásadami a dietními re-
žimy, složením stravy a výběrem potravin po operaci. Cílem je 
přiblížit způsob přípravy a expedice léčebné výživy v nemoc-
ničním zařízení a správné rozdělení nutričního plánu při reali-
mentaci po chirurgickém zákroku. Funkce nutričního terapeuta 
je nedílnou součástí v komplexní péči o pacienta po bariatrii. 
Snahou je docílit trvalé změny jídelních návyků a udržení správ-
né tělesné hmotnosti v ambulantní péči.


