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O reklamě

Reklama je obvykle placená propagace výrobku, služby, 
společnosti, myšlenky, vlastně prakticky čehokoliv, co zvidi-
telnění potřebuje, a to od rozpoznatelného sponzora. Obec-
ně ji hodnotíme spíše negativně. Asi nejkritičtěji vnímáme, 
že to, co reklamní textař pokládá za „nadsázku“, my by-
chom označili spíše za lež. Reklama je dnes všudypřítomná, 
provází nás (a velmi často i obtěžuje) na každém kroku.

Reklama přináší užitek nejen zadavateli, který ji platí, 
ale měla by být užitečná i nám. I reklama je totiž nositelem 
informace. Stejně jako ve všech našich činnostech a v celém našem životě, je jen na nás, 
jak tuto informaci přijmeme, vyhodnotíme, mentálně zpracujeme a využijeme.

S reklamou se setkáváte také na stránkách Sestry v diabetologii, podobně jako v ji-
ných odborných periodikách v oblasti medicíny. Pro vydavatele je reklama (v přiměřené 
míře) jedním z prostředků financování jeho činnosti a umožňuje udržet – i při vysoké 
specializaci a jí odpovídajícímu nákladu – rozumnou cenu předplatného. V našem ča-
sopise nesmí inzerce překročit jistý maximální rozsah, ale současně ji vítáme, protože 
pomáhá financovat jeho vydávání. Základní zásadou přitom zůstává nezávislost ob-
sahu časopisu na inzerci. Bez reklamy by Sestra v diabetologii zřejmě vycházela v čer-
nobílé kopírované verzi, nemohli bychom platit autorské honoráře a přitom by před-
platné bylo dražší než dnes.

Reklamu na prostředky vázané na lékařský předpis (zjednodušeně léky na předpis) řeší 
u nás Zákon č. 40/1995 o regulaci reklamy. Ten určuje, že tato reklama smí být otištěna 
jen v „… publikacích určených pro zdravotnické pracovníky a veterinární lékaře“. To je 
jistě opatření, o kterém je možné diskutovat, ale dá se pochopit záměrem zákonodárců. 
Nově však Státní ústav pro kontrolu léčiv upravil svůj výklad tohoto zákona tak, že za 
zdravotnické pracovníky jsou nadále považováni jen lékaři a lékárníci.

Oč v tomto případě jde? Jaký je vzkaz SÚKLu zdravotním sestrám? Zdravotní sestra 
může léky vydávat pacientům, může je aplikovat, může o nich edukovat, ale v časopi-
se pro zdravotní sestry na ně nesmí být reklama. Zdálo by se to být jen dobrým vtipem 
o úřadování vyšinutého úřednického šimla, nebýt toho, že tento výklad může kompli-
kovat financování sesterských časopisů.

Druhý vzkaz zdravotním sestrám jsem zaznamenal, nezávisle na předchozím roz-
hodnutí SÚKLu, začátkem letošního roku při jednání s některými (a to i významnými) 
farmaceutickými společnostmi. Řada z nich přijala za svou podporu našich lékařských 
publikací, ale odmítla podpořit Sestru v diabetologii. Důvodem nebylo to, že by se jim 
Sestra v diabetologii nelíbila, že by neměli dostatek prostředků na reklamu, produkt, 
který je možné inzerovat i v sesterském časopise nebo že bychom publikovali témata 
z jiných oborových oblastí, než je zajímají. Opakovaně jsem s odmítnutím slýchal: „zdra-
votní sestry nejsou naší cílovou skupinou“. Oč jde? Pro řadu farmaceutických firem je 
jediným partnerem lékař. Jen on může lék předepsat, tak proč a o čem komunikovat se 
zdravotní sestrou? 

Smutné že? Ale zdá se, že v tomto bodě se naši byznysmeni shodnou s úředníky ze 
SÚKLu. Přiznám se, že mi z toho smutno také bylo, trápilo mne to a svazovalo v mém 
úsilí. Naštěstí k nám do redakce přišel také jiný vzkaz sestrám. Napsala jej paní Olga 
Zbořilová z Lázní Luhačovic a jmenuje se Těžko toho voditi, kdo sám nechce choditi. 
Celý je o motivaci, a to nejen u pacientů, ale i zdravotníků. Je tak úžasný, že i pro mne 
znamenal velkou vzpruhu. Pomohl mi uvědomit si, že časopis společně připravujeme 
především pro sebe (autoři, čtenáři a redaktoři) a že skutečnost, že nemáme podporu 
tam, kde bychom ji snad očekávali, znamená možná technickou a finanční komplikaci, 
ale určitě nic podstatného pro to, proč svůj časopis děláme a proč bychom jej měli dě-
lat. Má to totiž svůj smysl. 

Moc se těším na vaše příspěvky, spolupráci s vámi i vaše ohlasy.

 Karel Vízner
 šéfredaktor
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Léčba diabetes mellitus 2. typu 
perorálními antidiabetiky

Perorální antidiabetika

Oba etiologické faktory – IR a ID – jsou 
podmíněny geneticky a na jejich prohlu-
bování se podílejí různé zevní faktory. 

Geneticky předurčený jedinec nemusí bě-
hem svého života onemocnět cukrovkou, 
pokud se neuplatní zevní rizikové vlivy 
(přejídání se, fyzická inaktivita). V tako-
vém případě B-buňky pankreatických os-
trůvků, byL mají limitovanou schopnost 
zvyšovat svoji sekreci, stačí vyplavovat 
takové množství inzulínu, které kompen-
zuje menší stupeň inzulínové rezistence. 
Geneticky vrozená inzulínová nedosta-
tečnost je vždy v počátku onemocnění 
cukrovkou u obézních jedinců relativní. 
Naměřené hladiny inzulínu v krvi mohou 
být v mezích normy nebo i zvýšené, ale 
stávají se nedostačujícími ve chvílích, 
kdy je potřeba inzulínu díky výrazné IR 
mnohem větší. 

IR spolu se zvýšenými hladinami inzu-
línu a glykémií prohlubují jak přítomnou 
hyperglykémii (glukotoxicita), tak zvý-
šené hladiny volných mastných kyselin 
(lipotoxicita).

V předinzulínové éře měli diabetici 
2. typu jako jedinou možnou terapii 
léčbu nefarmakologickou (dietu a zvý-
šenou fyzickou aktivitu). Od roku 1922, 
po objevení inzulínu, se naskytla i pro 
některé dia betiky 2. typu možnost léč-
by inzulínem. Ale v té době nebyla jed-
noznačně známa etiopatogeneze DM 
2. typu a inzulín byl podáván jen podle 
hladin glykémií, bez objektivních indi-
kací (inzulínové rezistence). Padesátá 
léta přinesla pro nemocné cukrovkou 
2. typu zlom v léčebné strategii díky 
objevu a uvedení na trh perorálních 
antidiabetik. 

V léčbě diabetu 2. typu máme v sou-
časné době širokou nabídku perorálních 
antidiabetik (PAD), které dělíme podle 
mechanismu jejich hypoglykemizující-
ho účinku do 5 základních tříd (tabulka 
č. 1). Škála vzájemných poměrů mezi pří-
tomnou inzulínovou rezistencí (IR) a in-
zulínovou deficiencí (ID) je velice široká. 
Stejně širokou máme možnost vybírat 
mezi PAD preparáty ovlivňujícími pře-
devším nebo výhradně IR a léky zlepšu-
jící především ID. Nicméně v současné 
době nemáme takové perorální antidia-
betikum, které by ovlivňovalo současně 
IR i ID, a které by dokázalo snižovat hla-
diny hyperglykémie i při nedodržování 
nefarmakologické léčby. Úspěšnost léč-
by PAD z hlediska kompenzace diabetu 
závisí na podání vhodného perorálního 
antidiabetika vhodnému dia betikovi ve 
vhodnou dobu. 

Žádné ze stávajících PAD nezajistí ideál-
ní kompenzaci diabetu a jejich účinnost 
limitují rizika a vedlejší účinky podáva-
ných léků. Navíc může být léčba PAD (pře-
devším sulfonylureového typu) prováze-
na sekundárním selháním jejich účinku. 
Zatím také stále nemáme důkaz, že léčba 

Jindřiška Perušičová
Diabetologické centrum FN v Motole
Interní klinika 2. LF UK Praha

Diabetes mellitus (DM) 2. typu je heterogenní, metabolicko-endokrinologické 
onemocnění, na jehož manifestaci se podílejí jak genetické vlivy, tak vlivy vnější-
ho prostředí. DM 2. typu se manifestuje u těch osob, které mají geneticky danou 
sníženou citlivost periferních tkání na vlastní inzulín neboli inzulínovou rezistenci 
(IR) a současně geneticky danou omezenou schopnost B-buněk produkovat takové 
množství inzulínu, které dokáže kompenzovat inzulínovou rezistenci a zajistit nor-
moglykémii – inzulínovou deficienci (ID). 

Podle Světové zdravotnické organizace je diabetes mellitus dělen na podskupinu 
A=DM převážně inzulínorezistentní a podskupinu B=DM převážně inzulínodefi-
cientní.
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Díl I. – Úvod

rok udělení licence

1) deriváty sulfonylurey 1957

2) deriváty biguanidů: metformin 1957

3) inhibitory α-glukosidáz 1990

4) glitazony / deriváty TZD 1997

5) meglitinidy / glinidy 1998

Tab. č. 1: Perorální antidiabetika
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Obr. č. 1: Aterogenní účinek inzulínové rezistence a hyperinzulinémie

PAD dokáže zabránit progresi manifesto-
vaného DM 2. typu. 

Otázkou, která zajímá diabetology, in-
ternisty a kardiology je skutečnost, zda 
mohou PAD snížit riziko kardiovasku-
lárních (KV) chorob u diabetiků 2. typu. 
V současné světové literatuře neexistuje 
jednoznačný důkaz, že některé perorální 
antidiabetikum v porovnáním s jiným 
preparátem je schopné preferenčně a vý-
znamněji ovlivňovat KV riziko u diabe-
tiků 2. typu. I když z pohledu „medicíny 
založené na důkazech“ máme silné dů-
kazy o blahodárném vlivu metforminu 
na rozvoj kardiovaskulárních komplikací 
a to vlivu, který není vázán na současné 
snížení hladin krevního cukru.

Pokud ale vycházíme ze znalostí a pro-
kázaného vlivu chronické hyperglyké-
mie jako nezávislého rizikového faktoru 
cévních komplikací, můžeme považovat 
každé PAD, které sníží hyperglykémii, za 
pozitivně ovlivňující riziko cévních kom-
plikací. Jde ale o snížení KV rizik nepřímo 

snížením glukotoxicity, nikoliv vlastní 
molekulou PAD. 

Jaký vliv mají vysoké hladiny glyké-
mie na další průběh diabetu a jak mo-
hou přispívat zvýšené hladiny inzulínu 
v krvi k rozvoji aterosklerotických kom-
plikací diabetu, ukazuje tabulka č. 2 a ob-
rázek č. 1.

V naprosté většině vyspělých států je 
80  –  90 % všech diabetiků 2. typu obéz-
ních. Z nich kolem dalších 80  –  90 % má 
kromě diabetu přítomny i další sym-
ptomy syndromu inzulínové rezistence. 
Proto je důležité při léčbě perorálními 
antidiabetiky mít na paměti, jak mohou 
jednotlivé třídy PAD ovlivnit pozitivně či 
negativně hmotnost nemocného. Zvýše-
ní BMI provázející léčbu zaměřenou na 
hyperglykémii, může současně zvyšovat 
inzulínovou rezistenci a původně (pře-
chodně) zlepšenou kompenzaci diabetu 
opět zhoršovat.

Jestliže víme, že podmínky, které způ-
sobí zhoršení metabolismu glukózy jsou 

inzulínová
rezistence

dyslipidémie

ateroskleróza

retence Na+

proliferace
buněk hladkého

svalstva

zvýšení lipidů
ve stěně cév

zvýšení syntézy
matrix

hypertenze

hyperinzulinémie

dvě (současně působící): IR a ID, pak se 
můžeme ptát, kterou z těchto poruch se 
v léčebné strategii u diabetiků 2. typu 
máme snažit ovlivnit nejdříve? 

Perorální antidiabetika dělíme do dvou 
skupin právě podle mechanismu jejich 
účinku na:

a) inzulínová sekretagoga – léky, kte-
ré zvyšují sekreci inzulínu a ovlivňují 
především inzulínovou deficienci 

b) inzulínové senzitizéry – léky, kte-
ré zvyšují citlivost periferních tká-
ní k působení endogenního inzulínu 
neboli snižují přítomnou inzulíno-
vou rezistenci.

Glykémie / glukóza – není jen fyziologickým podnětem pro inzulínovou sekreci

• moduluje odpově\ B-buněk na neglukózové podněty
• reguluje syntézu proinzulínu
• ovlivňuje růst B-buněk

Hyperglykémie – není jen laboratorní známka diabetes mellitus

• hraje důležitou roli v exacerbaci a udržování obou etiologických podmínek dia-
betického defektu:

- inzulínové rezistence
- inzulínové deficience

Tab. č. 2: Glukotoxicita

Perorální antidiabetika
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Zkušenosti z praxe

Nová možnost pro obézní diabetiky
– vysazení inzulínu

Mnoho pacientů je postiženo diabetes mellitus 2. typu a obezitou zároveň. Cuk-
rovku léčíme různými způsoby – nejčastěji inzulínem. Máme však také k dispozi-
ci jiné moderní léky k terapii diabetu, které se užívají perorálně. Za nejdůležitější 
v léčbě cukrovky u obézního diabetika je nutno nadále považovat režimová opat-
ření – redukční diabetickou dietu a pohybovou aktivitu. 

Marcela Szabó
Interní klinika – diabetologické centrum
2. LF UK a FN v Praze-Motole

Představení projektu

Už tři roky jsou k hospitalizaci do dia-
betologického centra Fakultní nemoc-
nice v Praze-Motole z důvodu špatné 
kompenzace diabetes mellitus (hypergly-
kémie) odesíláni obézní diabetici 2. ty-
pu léčení inzulínem. U řady z těchto pa-
cientů se nám podařilo inzulín vysadit, 
nahradit ho perorálními antidiabetiky 
a touto léčbou dosáhnout výrazného 
poklesu až úplné normalizace hodnot 
krevního cukru, zejména pokud byla 
tato změna farmakoterapie spojena se 
změnou léčby nefarmakologické – re-
dukční dietou a pohybovou aktivitou. 
Tato změna léčby je pro pacienta nato-
lik významná, že v roce 2006 byl Minis-
terstvem zdravotnictví České republiky 
schválen grantový projekt ke sledování 
většího množství takovýchto pacientů. 
V naší nemocnici probíhá již několik mě-
síců. K dnešnímu dni jsme již vysadili 
inzulín celkem 39 pacientům. U první-
ho pacienta, který do projektu vstoupil, 
máme k dispozici výsledky po jeho deví-
timěsíčním sledování a rádi bychom vás 
s nimi seznámili.

 Popis případu

44letému muži s indexem tělesné hmot-
nosti (BMI) 45,7 (hmotnost 140 kg, výška 
175 cm – tedy s velmi závažnou obezitou) 
jsme vysadili inzulín poté, co jím byl léčen 
pět let. Léčba inzulínem byla neefektivní, 
jelikož při terapii jeho vysokou dávkou 
– 120 jednotek inzulínu/den v intenzi-
fikovaném inzulínovém režimu (Huma-
log 26-24-22 IU + Humulin N 24-0-24 IU) 
byla glykémie nalačno 20,0 mmol/l a po 
jídle 21,5 mmol/l. Také hodnota HBA1c 9,8 
procenta (při normě do 4,0 % podle IFCC) 
svědčila o velmi špatné kompenzaci za 
poslední tři měsíce. 

Inzulín jsme nahradili perorálními an-
tidiabetiky v trojkombinaci: Avandamet 
2/500 mg (tj. kombinovaný preparát ob-
sahující 2 mg rosiglitazonu a 500 mg 
metforminu) v kombinaci s Glimepiridem 
2 mg 1-0-0. Pacient dodržoval diabetickou 
redukční dietu a také provozoval pravidel-
ně v motolské nemocnici pod dozorem vy-
školených fyzioterapeutů třikrát týdně 60 
minut pohybovou terapii na bicyklovém 
ergometru a veslařském trenažéru. Po 
třech měsících od vysazení inzulínu při 

nezměněné dávce perorálních antidiabe-
tik (Avandamet 2/500 mg 1-0-1 + Glimepi-
rid 2 mg 1-0-0) zhubl 10 kg – tj. na 130 kg, 
BMI poklesl z původních 45,7 na 42,5. Gly-
kémie nalačno byla 4,9 mmol/l, po jídle 
6,8 mmol/l, HBA1c 4,8 procenta. Pacient 
neměl klinickou ani laboratorní hypogly-
kémii či výraznější hyperglykémii. 

Nadále pokračoval v dodržování redukč-
ní diabetické diety a pravidelně cvičil. Pro 
trvání výborných hodnot glykémií bylo 
možno postupně vysadit glimepirid a po 
něm i rosiglitazon. Po dalších šesti měsí-
cích (celkem 9 měsíců od vysazení inzulí-
nu) je pacient léčen již pouze metformi-
nem v dávce l g/den. Při této terapii je jeho 
hmotnost 116 kg, BMI 37,8, lačná glyké-
mie 4,5 mmol/l, postprandiální glykémie 
4,8 mmol/l, glykémie po cvičení 4,2 mmol/l.
Došlo k dalšímu poklesu glykovaného he-
moglobinu – na 4,0 procenta. 

Popsaný případ pacienta svědčí o mož-
nosti vysadit u obézního pacienta inzu-
lín a nahradit jej jinými léky a také o vel-
mi důležité úloze, kterou v léčbě diabetu 
hraje pravidelná pohybová aktivita. Paci-
ent při výše popsaných opatřeních zhu-
bl za devět měsíců o 24 kg (ze 140 kg na 
116 kg) a tím snížil svůj BMI ze 45,7 (zá-
važná patologická obezita) na 37,8 (obe-
zita středně závažná). Velmi důležitým 
sledovaným parametrem je extrémní 
pokles glykovaného hemoglobinu HBA1c 
z původních 9,8 procenta na nynějších 
4,0 procenta. Tento výsledek představuje 
výrazné snížení rizika vzniku komplikací 
diabetes mellitus.

Prezentovaná práce je podpořena grantem 
č. NR/8975-3/2006 Interní grantové agentury 
Ministerstva zdravotnictví České republiky.
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Fytoterapie

Rastlinné hypoglykemiká

Andrea Bukovská
farmaceutický laborant – špecialista
Nemocničná lekáreň MFN Martin
Diabetologické edukačné centrum I. Internej kliniky 
Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského 
a Martinskej fakultnej nemocnice v Martine

Koniec 20. a začiatok 21. storočia bol sprevádzaný častým používaním liečivých 
rastlín a fytofarmák na samoliečbu mnohých ochorení. Spôsobil to hlavne fakt, že 
liečivé rastliny a fytofarmaká patria vo väčšej miere medzi vobnopredajné lieky 
(OTC). Okrem liekov je však na trhu aj mnoho prípravkov s biologicky aktívnymi 
látkami, ktoré nie sú lieky a sú označované ako výživové doplnky (neregistrované 
OTC, parafarmaceutiká). Výživové doplnky sa zarađujú medzi potraviny určené na 
osobitné výživové účely, ktoré sa od ostatných potravín odlišujú spôsobom výroby 
a zložením. Odporúčajú sa len na ochranu a podporu zdravia.

2. časP – Liečivé rastliny

Čo sú to fytofarmaká

Ako fytofarmaká (synonymum fyto-
farmaceutiká, liečivé čaje, prírodné pro-
dukty, rastlinné liečivá, tradičné liečivé 
prostriedky, zdravotné potraviny at\.) 
z gréckeho fyton – rastlina a farmakon 
– liek, sa označujú lieky a výživové do-
plnky, ktoré sú získané z liečivých rastlín. 
Sú to však chemicky vebmi zložité zme-
si, ktoré tvorí niekobko zložiek a ktoré sú 
zodpovedné za farmakologické účinky. 
V niektorých prípadoch sú aktívne zlož-

ky chemicky presne definované, je zná-
my ich mechanizmus účinku a chemická 
štruktúra, ale častejšie nie sú chemicky 
presne definované a tiež nositeb účinku 
nie je vždy presne definovaný. Medzi fy-
tofarmaká sa nezara\ujú izolované che-
micky definované látky z liečivých rast-
lín (napr. alkaloidy at\.). Fytofarmaká sú 
zaradené do ATC skupiny V11. 

Európska únia článkom 1 CD 65/65 
EEC presne definuje fytofarmaká ako fi-
nálne označený liečivý výrobok, ktorý 
obsahuje ako účinné zložky nadzemné 

alebo podzemné časti rastlín alebo iné 
látky rastlinného pôvodu (gumy, oleje, 
silice, šLavy at\.) alebo ich kombinácie 
v surovom stave alebo vo forme rastlin-
ných prípravkov. Táto definícia je plne 
v súlade s definíciou CPMP (Committee 
on Proprietary Medicinal Products), ESCOP 
(European Scientific Cooperative on Phato-
therapy) a WHO (World Health Organiza-
tion Guidelines for the Assesment of Herbal 
Medicinal Products). 

Liečivé rastliny a fytofarmaká býva-
jú v očiach laickej i odbornej verejnos-
ti vebmi často podceňované z hbadiska 
nežiaducich účinkov a interakcií. Veb-
mi negatívnu úlohu tu zohrávajú mé-
diá a presvedčenie spoločnosti o tom, 
že liečivé rastliny a fytoterapeutiká sú 
neškodné. Je pravda, že v porovnaní so 
syntetickými liekmi majú menej nežia-
ducich účinkov, ale klinické skúšky ich 
možný výskyt potvrdzujú. Samoliečba 
môže maL vážne následky vzhbadom na 
možné interakcie, alebo pri nesprávnej 
kombinácii viacerých liečivých rastlín. 
A práve v diabetológii nemožno na ten-
to fakt zabúdaL. 

Možné riziká
V súčasnosti sa najčastejšie vyskytu-

jú farmakokinetické interakcie, najmä 
ovplyvnenie produktov metabolizmu 
s enzýmami CYP 450 (fubovník bodkova-
ný, Třezalka tečkovaná, Hypericum perfo-
ratum). Ginko dvojlaločné (Jinan dvoula-
ločný, Ginko biloba) zvyšuje pri súčasnom 
podávaní s kyselinou acetylosalicylovou 
(Acylpyrin, Anopyrin, Aspirin, Aspro at\.) 
riziko krvácania. Riziká každej interakcie 
sa zvyšujú kúpou rôznych výživových do-
plnkov, ktoré sú pridávané k farmakolo-
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český názov latinský názov slovenský názov čas? na použitie

Řepík lékařský Agrimonia eupatoria Repík lekársky folium

Lopuch větší Arctium lappa Lopúch väčší folium, radix

Lopuch menší Arctium minus Lopúch menší folium, radix

Lopuch plstnatý Arctium tomentosum Lopúch plstnatý folium, radix

Pelyněk kozalec (estragon) Artemisia dracunculus Palina dračia folium

Sedmikráska obecná Bellis perennis Sedmokráska obyčajná flos

Paprika křovitá Capsicum fructescens Paprika cayenská semen

Čekanka obecná Cichorium intybus Čakanka obyčajná herba, radix

Koriandr setý Coriandrum sativum Koriander siaty fructus

Artyčok kardový Cynara cardunculus Artičoka kardová folium, radix

Artyčok zelinný Cynara scolymus Artičoka zeleninová folium, radix

Jestřabina lékařská Galega officinalis Jastrabina lekárska herba

Lékořice lysá Glycyrrhiza glabra Sladovka hladkoplodá radix

Oman pravý Inula helenium Oman pravý radix

Bazalka pravá Ocimum basilicum Bazalka pravá herba

Všehoj pravý (ženšen) Panax ginseng Všehoj ázijský (ženšen) radix

Šalvěj lékařská Salvia officinalis Šalvia lekárska folium, herba

Pampeliška lékařská Taraxacum officinale Púpava lekárska flos, herba, radix

Tymián obecný Thymus vulgaris Materina dúška obyčajná folium

Pískavice řecké seno Trigonella foenum-graecum Senovka grécka herba

Kopřiva dvoudomá Urtica dioica Pŕhbava dvojdomá folium, herba

Jmelí bílé Viscum album Imelo biele folium

Zázvor obecný Zingiber officinale Ďumbier lekársky radix

Tab.: Liečivé drogy – liečivé rastliny – koreniny

gickej liečbe. K ve:kým rizikám samolieč-
by patrí aj nesprávna kombinácia liečivých 
rastlín pri príprave čajovej zmesi. 

Čaj je vodný výluh z rastlinných drog 
rozdrobených na predpísaný stupeň, čas-
to v zmesi viacerých rastlinných drog. 
Spôsob jeho prípravy je vebmi dôležitý 
na to, aby sa získal výluh s čo najväčším 
množstvom účinných látok a s čo najniž-
ším množstvom nežiaducich látok. 

Základným spôsobom prípravy čaju je 
zápar, pri ktorom sa rastlinná droga za-
leje vriacou vodou a nechá sa lúhovaL 15 
minút. Čím hrubšie a tvrdšie sú časti ras-
tlinnej drogy, tým je lúhovanie dlhšie. 

Príprava čaju maceráciou za studena je 

zložitejšia, lebo rastlinnú drogu treba pre-
liaL studenou vodou 15 ºC až 20 ºC, nechaL 
stáL 30 minút až 12 hodín, precediL cez na-
vlhčenú vatu a až potom vznikne macerát 
(slizovité drogy, antraglykozidy). 

Na vylúhovanie tvrdých častí rastlin-
ných drog je vhodná extrakcia, ke\ je 
potrebné namočené časti liečivej rastliny 
variL 30 minút (tvrdé drogy, kôra). Ke\že 
varením sa časL vody odparila, potrebné 
je nahradiL ju doliatím do požadované-
ho množstva. Takto vzniknutý extrakt sa 
nazýva odvar. 

Počas lúhovania by mal byL čaj vždy 
prikrytý, aby sa neznížil obsah prchavých 
účinných látok (najmä silice). 

Čaj sa pije vlažný, iba pri chorobách 
z prechladnutia horúci. Vždy je potreb-
né pripraviL dávku čaju najviac na jeden 
deň. Takto pripravený čaj sa skladuje 
v chladničke a časL na pitie sa zohre-
je. Pri pití čaju v malých dávkach počas 
celého dňa je vhodnejšie uchovávaL ho 
v termoske. Vebmi dôležité je vedieL, či 
sa má čaj piL ráno alebo večer, či je mož-
né opabovaL sa a aké \alšie interakcie sa 
môžu objaviL. Len pri vhodnom a správ-
nom používaní liečivých rastlín a fyto-
farmák sa môže očakávaL efekt takejto 
podpornej liečby.

Fytoterapie
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V několika následujících článcích se 
budeme snažit seznámit čtenáře s naši-
mi zkušenostmi a různými pohledy na 
problematiku edukací, včetně speciálních 
edukačních a rekondičních pobytů, v Dia-
betologickém centru ve Fakultní nemoc-
nici v Plzni. Prostor bude věnován eduka-
cím, rekondičním pobytům pro diabetiky, 
problematice diabetické diety a její edukace, 
rehabilitaci a fyzické aktivitě, psychologic-
ké problematice vzdělávání našich pacientů 
– vždy z pohledu zainteresovaného člena 
našeho diabetologického týmu (eduká-
torky diabetu, diabetologické zdravotní 
sestry, nutriční terapeutky, fyzioterapeu-
tky a psychiatra).

Edukaci neboli výchovu můžeme de-
finovat jako cílevědomé, záměrné půso-
bení na člověka. Původ slova leží v latině 
– educare – a pochází z kořenů znamena-
jících „vedení ven“ nebo „vedení vpřed“ 
s možnými implikacemi vývoje vrozených 
schopností a rozšíření horizontů. Budu-li 
dále citovat encyklopedii Wikipedia, vzdě-

lání zahrnuje vyučování a studium speci-
fických vědomostí a též něčeho méně pa-
trného, ale více důležitého – odevzdání 
poznání, dobrého odhadu a moudrosti. 
Zjednodušeně řečeno, edukace je vyučo-
vání myšlenek, dovedností, principů atd. 
Cílem edukace je přenos znalostí a myš-
lenek z jedné osoby na další. Současný 
vzdělávací systém zahrnuje způsob zjiš-
tění, jaké vědomosti vyučovat, metodu 
doručení informací, použití a důležitost 
poskytovaných vědomostí a zpětné kon-
troly získaných znalostí.

Motivace pacienta – základní 
předpoklad úspěchu

V naší péči o nemocné s diabetes melli-
tus všech typů dominuje snaha o dosažení 
optimální (většinou co nejlepší) kompen-
zace, o prevenci akutních i chronických 
komplikací diabetu a dosažení co nejlepší 
kvality života. Ne vždy plně dosáhneme 
stanovených cílů a často je naše snaha 

o co nejlepší kompenzaci v příkrém roz-
poru s představami nemocných o dobré 
kvalitě života.

Přestože máme k dispozici veškerá do-
poručení pro dietní a režimová opatření, 
stále modernější léky ovlivňující patoge-
nezi diabetu na řadě úrovní, novější typy 
inzulínu, pokročilejší technické pomůcky 
k aplikaci inzulínu nebo selfmonitoringu 
atd., nedaří se nám dosáhnout plné meta-
bolické kontroly diabetu. U diabetu (stejně 
jako u řady dalších chronických onemoc-
nění) je důležitá spolupráce a zaintereso-
vanost jednotlivých pacientů. Bez nich 
nemůžeme efektivně využít dostupný lé-
čebný potenciál. Abychom mohli správ-
ně léčit, musíme nejdříve o problematice 
diabetu, jeho podstatě, základech terapie 
i sebekontroly poučit naše nemocné. Dů-
ležitost přijetí nemoci pacientem a jeho 
motivace je základem úspěchu terapie 
a prochází od záchytu onemocnění celým 
dalším životem pacienta. Zvláště u dia-
betu, který nemocné dlouho (často až do 
vzniku pozdních komplikací) ani výrazněji 
neomezuje, je motivování pacienta velmi 
těžkým úkolem. I ten nejmodernější léčeb-
ný prostředek nebo technická pomůcka 
selhává, pokud správně pacient nezvládá 
nebo nechce zvládat jeho aplikaci nebo 
způsob ovládání. 

Edukace
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Edukace v diabetologii 

Zdeněk Jankovec
Diabetologické centrum, I. interní klinika, FN Plzeň

1. část

V terapii nemocných s diabetes mellitus hraje významnou a nezastupitelnou roli 
edukace. Vzdělávání pacientů a rozšiřování jejich znalostí o podstatě nemoci, zá-
kladech terapie, komplikacích, o možnostech aplikace získaných poznatků a dalších 
a dalších souvislostech umožňuje v konečném důsledku nejen zvládnutí kompen-
zace diabetes mellitus, ale i dosažení plnohodnotného života našich pacientů.

Obr. č. 1: Rehabilitace během rekondičního po-
bytu v Žinkovech

Obr. č. 2: Individuální edukace (edukátorka 
Bc. Hana Kůsová)
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Role rodiny je nezastupitelná 
v mnoha ohledech

Na začátku diabetu (někdy ale až v jeho 
průběhu) podstoupí každý pacient základ-
ní edukaci. Měl by se seznámit s podsta-
tou onemocnění, základy terapie (dietou, 
perorálními antidiabetiky – PAD, nebo in-
zulínoterapií), zvládnout potřebné způso-
by selfmonitoringu (kontrola glykosurie, 
ketonurie, práce s glukometrem…), měl 
by se naučit reagovat na možné akutní 
komplikace (hypoglykémie, hyperglyké-
mie, ketoacidóza…). Model základní edu-
kace je většinou přizpůsoben na základě 
stanoveného léčebného plánu, který zo-
hledňuje nejen naše představy o optimál-
ní kompenzaci, ale i zdravotní stav a mož-
nosti pacienta (vzdělání, sociální stav…). 
Pro úspěch edukace je důležitý individu-
ální přístup a zaměření na problematic-
ké oblasti. Vhodné je zpočátku edukovat 
nejen pacienta, ale i osoby z jeho okolí, 
které mohou v dalším průběhu onemoc-
nění hrát významnou roli. Zejména u dětí 
a starších osob je role rodiny nezastupi-
telná nejen z pohledu přímého dohledu 
nad terapií a selfmonitoringem, ale i z dů -
vodu psychické podpory a pochopení sta-
vu nemocného.

Ne vždy je možné efektivně „vyeduko-
vat“ nemocného během jednoho pohovo-
ru tak, aby zvládl a zapamatoval si většinu 
potřebných znalostí a dovedností. Proto 
je vhodné základní edukaci rozdělit do 
několika navazujících bloků a soustředit 
se i na zpětnou vazbu a praktickou kont-
rolu (např. způsob měření glykémie glu-
kometrem, aplikace inzulínu…). Úspěch 
edukace mohou podpořit i předané tištěné 
materiály se základními údaji. Je třeba po-
čítat s tím, že pacient (zvláště po sdělení 
diagnózy diabetu) nám nemusí správně 
naslouchat ani správně porozumět. Edu-
kace v této fázi vyžaduje spoustu trpěli-
vosti a schopností komunikovat.

Diabetes je nemoc, která se 
vyvíjí, je třeba respektovat 
její jednotlivá stadia 

Po zvládnutí základních informací ná-
sleduje specializovaná (komplexní) eduka-
ce, která navazuje na základní vědomosti 
a rozšiřuje pacientovy znalosti o proble-
matice diabetu i další terapie. Pacienta se-
znamujeme s možnostmi dalšího vývoje 
onemocnění, léčby, s riziky a případnými 
způsoby terapie pozdních komplikací, za-
měřujeme se na další konkrétní problémy 

Edukace

spojené s diabetem (např. zvládání fyzické 
aktivity, sportovních činností, individuál-
ní problémy s denním režimem, zaměst-
náním…). S postupem onemocnění může 
docházet ke změnám ve způsobu terapie, 
využití jiných aplikačním pomůcek, in-
zulínové pumpy, kontinuálního senzoru 
glykémií atd., které vyžadují opět novou 
edukaci. Často se znovu a podrobněji vě-
nujeme základním problémům diabetu 
(např. hypoglykémii nebo ketoacidóze).

Diabetes je chronické onemocnění, kte-
ré postupně prochází řadou stadií, a tomu 
je třeba adekvátně přizpůsobit terapii 
i znalosti pacientů. Přestože seznamuje-
me nemocné zpočátku s celým spektrem 
informací, ty nemusejí být po určité době 
ani aktuální (pro daného pacienta), ani ve 
shodě s posledními poznatky a doporuče-
nými postupy. Stejně tak řada informací, 
které nejsou v běžném životě častěji vyu-
žity, je postupně zapomenuta, pokud ne-
jsou využívány nebo obnovovány (např. 
informace o terapii ketoacidózy, dietní 
zásady, informace o pozdních komplika-
cích…). Proto je nezbytné provádět cíle-
ně reedukaci základních okruhů. Důležitá 
je vždy zpětná vazba, reakce na aktuální 
potíže nemocných a aktivní vyhledávání 
„slabin“ ve znalostech (např. během am-
bulantních kontrol, pomocí testů…). Ree-
dukace by měla být prováděna pravidelně, 
alespoň v intervalech jednoho roku až tří 
let, podle potřeby i častěji (např. při změ-
ně terapie, způsobu selfmonitoringu…). 
Pravidelné konzultace jsou důležité též 
pro vytvoření pozitivního vztahu pacient 

– diabetologický tým a výrazně mohou 
napomoci vytvoření a udržení dostateč-
né motivace nemocných.

Edukační tým
Podle doporučení České diabetologické 

společnosti by měl edukační tým zajišLo-
vat péči pro spádové území cca 200 000 
obyvatel. Doporučené složení týmu je 
uvedeno v tabulce č. 1. Tohoto ideálního 
stavu je v praxi možné dosáhnout ve vět-
ších specializovaných diabetologických 
centrech. V běžné ambulantní praxi se 
setkáváme nejčastěji s diabetologickou 
sestrou, která současně s běžnou prací 
v ambulanci spolu s lékařem provádí edu-
kace pacientů, ve větších městech může 
být v dosahu ještě specializovaná diet-
ní sestra. Důležité je zajistit mezi členy 
týmu dostatečnou koordinaci a výměnu 
informací, přehledné vedení zdravot-
ní dokumentace včetně společné účasti 
všech na léčbě.

Tab. č. 1: Personální předpoklady edukačního 
centra

1 lékař – diabetolog

2 specializované diabetologické 
sestry

1 edukační nutriční terapeutka

1 podiatrická sestra

1 psycholog / psychiatr

1 sociální pracovnice
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Pojetí edukací záleží na 
podmínkách a možnostech 
konkrétního pracoviště 

Základem je vždy edukace individuální, 
která umožňuje flexibilně reagovat na 
případné nejasnosti a problémy, navazuje 
těsnější kontakt s pacientem a umožňuje 
přizpůsobení edukace danému nemocné-
mu (zohlednění zdravotního stavu, vzdě-
lání, sociální situace…). Je možné se vě-
novat některým choulostivým tématům 
(sexuální život, psychické nebo rodinné 
potíže…), které bychom při skupinové 
edukaci nemohli v zájmu diskrétnosti 
a ochrany soukromí pacienta probírat. 
Během individuálních edukací může být 
přítomen i další člen rodiny, který se pak 
stává naším prostředníkem a pomocní-
kem v pokračující reedukaci v domácích 
podmínkách, ale může i zajistit dostateč-
nou compliance k terapii.

Další formou je edukace skupinová, kte-
rá je běžně využívána během edukačních 
kursů. Tato edukace může mít formu před-
nášky s diskusí nebo lépe – řízené diskuse 
s aktivním zapojením všech zúčastněných. 
Umožňuje časovou úsporu při edukaci kon-
krétní problematiky, výhodou může být 
i vzájemná výměna zkušeností a komuni-
kace mezi pacienty. Ne vždy si však nemoc-
ní navzájem sdělují správné a nezavádějící 
informace a významně záleží na zkušenos-
tech a dovednostech edukátora, jakým smě-
rem se bude diskuse ubírat. Nevýhodou je 
možnost projednání určitých témat často 
jen v obecné, informativní rovině (vždy zá-
leží na složení skupiny, osobě edukátora) 
bez větší možnosti zpětné vazby.

Prostředky edukace mohou 
být velmi rozmanité

Základem však zůstává osobní kontakt 
s nemocným. Dalšími možnostmi jsou 
různé edukační tiskové materiály, brožu-
ry nebo knihy, v poslední době se dostá-
vají do popředí datová média (VHS, CD 
a DVD). Výrazně roste význam počítačů 
a spolu s počítačovou gramotností na-
šich pa cientů i využití internetu. Dostup-
né jsou nejen zahraniční, ale čím dál více 
i české internetové stránky zaměřené na 
diabetes mellitus, k dispozici jsou i hojně 
využívaná diskusní fóra (tzv. chaty). Pa-
cienti si tak mohou vyhledat informace 
o cukrovce a o léčbě, dozvědět se o po-
sledních novinkách, ale též si vyměňovat 
informace a zkušenosti. Tyto prostředky 

mají většinou doplňkový význam, který 
podpoří nebo rozvine základní edukaci, 
případně umožní individuální reedukaci. 
V posledních letech se setkáváme i s apli-
kacemi určenými pro mobilní telefony 
(např. k odhadu složení potravin, výpočtu 
dávky inzulínu…).

Edukace může být prováděna ambu-
lantně, za hospitalizace na lůžkovém 
oddělení, pomocí telefonických nebo 
e-mailových konzultací, během speciali-
zovaných rekondičních nebo lázeňských 
pobytů. Můžeme se setkat i s edukacemi 
v domácím prostředí (např. prostřednic-
tvím služeb domácí péče), což může být 
v některých aspektech pro úspěch eduka-
ce příznivější (klidné prostředí domova, 
podpora rodiny…). 

Další způsobem edukace jsou speciální 
edukační nebo rekondiční kursy. Edukač-
ní kursy využívají kombinaci individuální 
a skupinové edukace podle předem dané-
ho programu. Mohou probíhat ambulant-
ně nebo za hospitalizace (nejčastěji v rám-
ci diabetologických center). Tyto kursy 
bývají zaměřené vždy na určitou skupinu 
pacientů (diabetici 1. ev. 2. typu, těhotné 
diabetičky, dialyzovaní pacienti…) a pro-
gram je možné více specializovat a věno-
vat se podrobněji celé problematice té kte-
ré skupiny. U hospitalizovaných pacientů 
je možné doplnit i další potřebná vyšetře-
ní a eventuálně i cíleně upravit terapii dia-
betu. Hospitalizace je často významným 
nástrojem k ověření skutečné compliance 
a adherence nemocných k zavedené tera-
pii (např. nedodržování dietních opatření, 

vynechávání léků…).
Rekondiční pobyty spojují náplň edu-

kačních kursů spolu s několikadenním 
pobytem mimo zdravotnické zařízení, 
nejčastěji v některém sportovním nebo 
rekreačním středisku. V České republice 
jsou rekondiční pobyty významně podpo-
rovány Svazem diabetiků. Během rekon-
dic jsou teoretické znalosti propojovány 
s praktickým zvládnutím řady dovedností 
a zejména s pravidelnou fyzickou aktivi-
tou a kvalitní diabetickou dietou. Na na-
šem pracovišti sahá tradice rekondic da-
leko do minulosti, velkou měrou se o ně 
zasloužil prim. Piroch. Od té doby se po-
stupně přesunul důraz z fyzické kondice 
a tréninku na edukaci a motivaci pacien-
tů, v žádném případě ale pravidelný po-
hyb neztratil na významu. 

Podrobněji bude problematice rekondic 
věnován jeden z příštích článků.

Cíl edukace
Cílem edukace je primárně dosáhnout 

co nejlepších znalostí pacientů. To umož-
ňuje optimální zvládnutí léčby, využití 
technických prostředků pro aplikaci inzu-
línu i selfmonitoring. Současně následné 
zlepšení motivace a spolupráce pacientů 
spolu se zlepšenou metabolickou kontro-
lou má výrazný vliv i na zlepšení kvality 
života, snížení výskytu pozdních kom-
plikací, morbidity i mortality pacientů, 
nesporný je i celospolečenský ekonomic-
ký přínos.

Edukace

Rekondice se liší spektrem pacientů, pro které jsou určeny: 
1.  Pro mladší pacienty s diabetem 1. typu, kteří se věnují zvládnutí různých typů 

fyzické zátěže, životosprávě, neobvyklým situacím, selfmonitoringu.
2.  Pro pacienty s diabetes mellitus 2. typu s obezitou, kde se klade důraz na změ-

nu životního stylu, redukci obezity a inzulínové rezistence. Prakticky zde 
dokládáme význam a efekt pravidelné fyzické aktivity. Navíc se věnujeme 
problematice pozdních komplikací diabetu a dalším kardiovaskulárním one-
mocněním. 

3.  Od roku 1991 pořádáme na našem pracovišti rekondiční pobyty pro pacienty 
s diabetem ve stadiu pozdních komplikací. Jde často o pacienty s pokročilý-
mi komplikacemi (těžká retinopatie, nefropatie, syndrom diabetické nohy, 
ICHS…), pro které máme speciální program edukace a fyzické aktivity. Větší 
pozornost je věnována problematice pozdních komplikací, speciálních diet 
(s omezením proteinů, draslíku, redukční dieta…), pravidelnou součástí je 
nácvik prostorové orientace a spolupráce s Tyfloservisem. Tento typ rekon-
dic je výrazně personálně i finančně náročnější.

Rekondice

Diasestra_2007_1.indd   11 20.3.2007   23:14:39
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Závažnými následky syndromu diabe-
tické nohy jsou gangrény, které se u dia-
betiků vyvíjejí 20krát častěji než u osob 
bez diabetu. Nehojící se gangréna pacien-
ta dlouhodobě invalidizuje, ohrožuje ho 
na životě a často končí amputací některé 
části dolní končetiny. Amputaci prstů, čás-
ti nohy či celé nohy, případně větší části 
dolní končetiny podstupuje 0,5 až 1 pro-
cento diabetiků. Bylo prokázáno, že vět-
šina defektů na nohou diabetiků vzniká 
následkem používání nevhodné obuvi, 
zejména v důsledku působení vysokých 
lokálních tlaků. Nejúčinnější metodou pre-
vence, která předchází vzniku syndromu 
diabetické nohy, je nošení profylaktické 
zdravotní obuvi, která je vyráběna speci-
álně pro diabetiky.

Požadavky, které je
třeba akceptovat

Obouvání diabetiků není doposud vě-
nována dostatečná pozornost i přesto, že 
je to především obuv, která vznik a vývoj 

syndromu diabetické nohy může ovlivnit 
jak pozitivně, tak negativně. Profylaktická 
obuv pro diabetiky je konstruována tak, 
aby nohy diabetika chránila. Široký tvar 
použitého obuvnického kopyta a pod-
dajné materiály (měkké tvárné usně, tj. 
opracované přírodní kůže) umožňují vý-
robu obuvi zajišLující dostatečný prostor 
zejména pro přední část nohy, která je 
u diabetiků v průměru širší než u osob 
bez cukrovky. Dostatečný vnitřní prostor 
v obuvi je nutný také pro časté používání 
individuálně zhotovovaných vkládacích 
stélek. Vhodně volená podešev, podpatek 
optimální výšky (2–2,5 cm) spolu s vkláda-
cí ortopedickou stélkou zajišLuje rozložení 
lokálních tlaků na celou plosku nohy, čímž 
dochází ke snížení maximálních nášlap-
ných tlaků. Minimalizace množství švů 
svršku obuvi chrání nohu před vznikem 
ragád (praskliny kůže, které mohou být 
místem vstupu infekce), deformit a ulce-
rací. Polštářovaný límeček zajišLuje měkké 
bandážování kolem paty a kotníku a brání 
také vniknutí cizího tělesa do obuvi. Pod-

Obuv pro diabetiky

Profylaktická zdravotní obuv pro diabetiky
Nejúčinnější způsob prevence vzniku syndromu diabetické nohy

Mezi nejzávažnější komplikace diabetu patří syndrom diabetické nohy. Pod tím-
to názvem rozumíme postižení nohy distálně od kotníku, nejčastěji ulceracemi 
nebo těžšími deformitami. 

Marcela Szabó
Interní klinika – diabetologické centrum
2. LF UK a FN v Praze-Motole

šívka a vkládací stélka má antimykoticky 
upravený povrch, čímž zabraňuje vzniku 
a šíření plísní na kůži nohou. 

Preference českých výrobků 
má svou logiku

K dnešnímu dni je již na českém trhu 
dostatečný výběr profylaktické obuvi pro 
diabetiky, a to jak dámských, tak pánských 
modelů. K dispozici jsou polobotky, které 
lze s výjimkou mrazů používat celoročně, 
nebo teplá zimní obuv. Pocházejí od něko-
lika českých výrobců, stejně tak je obuv 
dovážena ze zahraničí. Rozdíl spočívá ze-
jména v násobně vyšší ceně zahraničních 
výrobků, kvalita je obdobná, proto máme 
největší zkušenosti s použitím bot čes-
kých. Jejich cena je dnes již srovnatelná 
s cenou kvalitní kožené obuvi nezdravot-
ní, není tedy důvod, aby ji diabetici nepo-
užívali i v případě, že nesplňují kritéria 
zdravotní pojišLovny na finanční příspě-
vek a obuv si hradí plně. Prevence vzniku 
syndromu diabetické nohy má mnohem 
větší naději na úspěch než jeho následná, 
byL komplexní léčba. Pacient se syndro-
mem diabetické nohy a zejména pacient 
po amputaci je svou nemocí často invali-
dizován. Léčba plně rozvinutého syndro-
mu diabetické nohy a jeho následků tedy 
představuje nemalou finanční zátěž pro 
zdravotnický systém. Prevence jeho vzni-
ku je ve srovnání s těmito náklady nesrov-
natelně levnější.
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Obuv pro diabetiky

Přehled diabetické obuvi

Tabulka Přehled diabetické obuvi byla zpracována s použitím publikace Pomocník diabetologa 2006 a všechny 
údaje (včetně kontaktů na výrobce a distributory) jsou aktualizovány ke dni 7. února 2007.

Poznámka: k úhradě některých modelů je třeba souhlasu revizního lékaře

Výrobci a distributoři
diabetické obuvi:

Elekta, s. r. o.
Karlštejnská 9, 252 25 Jinočany
tel.: 800 244 555
http://www.elekta.cz

Ba�a, a. s.
Dlouhá 130, 762 22 Zlín
http://www.medi-shoes.cz

ORCO Zlín – technická ortopedie, s. r. o.
Okružní 4730, P. O. Box 456, 760 05 Zlín
http://www.orcozlin.cz

SANOMED, spol. s r. o. technická ortopedie
Palackého 75, 612 00 Brno-Královo Pole
http://www.sanomed.cz

MTE Brno, spol. s r. o.
Štefánikova 44, 612 00 Brno
http://www.mte.cz

kód
VZP

typ vel. sort.
cena
(Kč)

úhrada 
(Kč)

výrobce

distribuce ORCO Zlín

22682 pánská polobotka celoroční 40 – 48 1 199,60 1 000 ORCO Zlín

23551 pánská kotníčková zimní 40 – 48 1 341,40 1 000 ORCO Zlín

23552 dámská polobotka celoroční 37 – 42 1 110,40 1 000 ORCO Zlín

– dámská kotníčková zimní 37 – 42 1 335 – ORCO Zlín

19982 polobota pro odlehčení přední části nohy 1 – 3 589,50 442,10 ORCO Zlín

distribuce Elekta

62946 obuv zdravotní pooperační typ 2046 34 – 48 894 670 F. W. Kraemer

62947 obuv zdravotní pooperační typ 2047 34 – 48 894 670 F. W. Kraemer

62948 obuv zdravotní pooperační typ 2048 34 – 48 894 670 F. W. Kraemer

– krycí vršek pro pooperační obuv 2046, 2047, 2048 – 162,70 – F. W. Kraemer

11788 obuv zdravotní pooperační typ OPS 202 XS – XL 333 250 Darco

11789 obuv zdravotní pooperační typ OPS 203 S – XL 184 138 Darco

11790 obuv zdravotní pooperační typ OPS 204 S – XL 207 155 Darco

63686 obuv zdravotní pro odlehčení přední části nohy 205 XS – XL 802 602 Darco

63687 obuv zdravotní pooperační typ OPS 2100 XS – XL 878 658 Darco

63685 obuv zdravotní pooperační typ Medical Surgical 34 – 48 493 370 Darco

63688 obuv zdravotní pooperační typ APB XS – XL 757 568 Darco

63689 dlaha korekční elastická univerzální (TAS) univerzální 380 100 Darco

63690 podložka antidekubitní patní (Heelift) univerzální 950 350 Darco

63691 ortéza fixační Walker FXPRO XS – XL 1 700 1 000 Darco

distribuce Sanomed

62994 obuv pánská celoroční 39 – 47 1 804,80 1 000 Bauerfeind

62995 obuv dámská celoroční 36 – 43 1 887,40 1 000 Bauerfeind

distribuce MTE Brno

11451 obuv dámská celoroční 36 – 43 max. 1 400 1 000 BaIa – Medi

11452 obuv dámská zimní 35 – 42 max. 1 800 1 000 BaIa – Medi

11453 obuv pánská celoroční 39 – 48 max. 1 500 1 000 BaIa – Medi

11454 obuv pánská zimní 39 – 48 max. 1 900 1 000 BaIa – Medi
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Význam specializované zdravotní obuvi 
u  pacientů  se  syndromem  diabetické  nohy

Diabetická ulcerace vzniká důsledkem interakce specifických patologických posti-
žení dolních končetin diabetiků a rizik ze zevního prostředí1. Hlavními patogenetic-
kými faktory, které vedou k syndromu diabetické nohy jsou diabetická neuropatie 
(senzorická, motorická a autonomní), ischemická choroba dolních končetin a infek-
ce2. Obecné schéma patogeneze diabetických ulcerací ukazuje schéma č. 1. 

Emil Záhumenský
Diabetologická a podiatrická ordinace, Zlín 
Pavel Rádl, ORCO Zlín – technická ortopedie, spol. s r. o.

Podle Mezinárodního konsenzu3 byly 
s ulceracemi na nohou spojeny následu-
jící rizikové faktory:

• předchozí ulcerace/amputace
• neuropatie senzo-motorická
• trauma:

– nevhodná obuv
– chůze naboso
– pády/úrazy
– předměty uvnitř obuvi

• biomechanické faktory:
– snížená pohyblivost kloubů
– deformity nohou/osteoartropatie
– hyperkeratózy

• ischemická choroba dolních končetin
• sociální a ekonomické faktory:

– nízká sociální úroveň
– špatná dostupnost zdravotní 

péče
– non compliance/popření nemoci

Hlavní patogenetické faktory vedou 
buO ke zvýšení plantárního tlaku a třecích 
sil, nebo k poruše nutritivního kapilárního 
průtoku a snížení tkáňové oxygenace. Ná-
sledné drobné poranění, například špatně 
padnoucí obuv, vede k rozvoji ulcerace4. 
Právě nevhodná obuv patří u rizikových 
diabetiků k nejdůležitějším bezprostřed-
ním příčinám vzniku traumatu a následně 
i ulcerace nohy4 – 8.

alterace
propriocepce

a vnímání tepla
a bolesti

somatická
motorická
neuropatie

atrofie malých
svalů nohy

somatická
senzorická
neuropatie

autonomní
neuropatie

diabetes mellitus

snížená
potivost

suchá
kůže

rozšíření
žil nohy

„teplá noha“

deformity
nohy

zvýšený
plantární tlak otlaky

ulcerace nohy

opakovaná traumatizace
(špatně padnoucí obuv)

riziko
ulcerace nohy

onemocnění
periferních cév

porucha
distribuce
prokrvení

Schéma č. 1: Patogeneze diabetické ulcerace

Obr. č. 1: Nevhodná obuv je nejčastější příčinou 
vzniku ulcerace nohy u diabetiků

Na základě rizikovosti vzniku diabetic-
ké ulcerace lze diabetiky klasifikovat do 
následujících rizikových kategorií9 (pa-
cienti s aktivní ulcerací nejsou do klasifi-
kace zahrnuti). 
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Riziková kategorie 0

Zachovaná citlivost a dobré cévní záso-
bení dolních končetin.

Není nutná speciální obuv, nejdůleži-
tější je edukace, aby vybírali pohodlnou, 
dobře padnoucí obuv (obr. č. 2). 

Ochranné vlastnosti obuvi se výrazně 
zvýší, vybavíme-li ji vhodnými tlumivý-
mi stélkami (vložkami), které však nesmí 
příliš zmenšit vnitřní prostor v obuvi. Op-
timální je, pokud je vložka k dispozici již 
při zkoušení obuvi (obr. č. 3a, 3b). 

Vhodná je sportovní obuv se silnější po-
dešví a měkkou tlumivou vložkou, která 
redukuje vrcholový plantární tlak až o 50 
procent ve srovnání s chůzí naboso. Nao-
pak v obuvi s koženou podešví se lokální 
tlaky od chůze naboso příliš neliší. Rovněž 
kožené vložky nejsou pro rizikové pacien-
ty vhodné (obr. č. 4). 

Riziková kategorie 1
Snížení či ztráta protektivní citlivosti. 
V kategorii 1 až 3 je nezbytná znalost 

správné péče o nohy, pravidelné kontroly 
nohou a obuvi pacientů. Při ztrátě ochran-
né senzorické citlivosti je riziko rozvoje 
ulcerace proti kategorii 0 dle recentních 
studií až sedminásobné2, 10, 11. Tito pacien-
ti mají tendenci nakupovat příliš malou 
obuv. Nevhodná je rovněž i příliš volná 
obuv. Pacienti s deformitami prstů musí 
mít obuv s dostatkem prostoru v před-
ní části svršku, aby nedošlo k poškození 
dorza prstů tlakem a třením. Nežádoucí 
jsou vysoké podpatky, protože váha těla 
je přenášena na přednoží a neúměrně se 
zvyšuje plantární tlak v oblasti hlaviček 
metatarzů.

Zásady výběru obuvi 
pro rizikovou kategorii 1

Boty je vhodné nakupovat pozdě od-
poledne či večer. Obuv je třeba hodnotit 
vstoje při zatížené noze. Délka obuvi má 
být o 1–  2 cm větší než nejdelší prst nohy 
(prstní nadměrek). Pro šířku obuvi je ur-
čující šířka nohy v oblasti metatarzofa-
langeálního skloubení. Všichni pacienti se 
ztrátou citlivosti musí mít v každé obuvi 
měkkou, tlumivou vkládací stélku. V zá-
vislosti na použitém materiálu stélky do-
chází k redukci vrcholového plantárního 
tlaku o 5 až 40 procent. Pří vkládání stélky 
nutno zvážit zmenšení prostoru v oblasti 
špice, možnost vzniku defektu na dorzu 
prstů. Proto je třeba vybírat dostatečně 

Obr. č. 2: Pohodlná, dobře padnoucí obuv pro ri-
zikovou kategorii 0

Obr. č. 3a: Profylaktické vložky Formthotics (jed-
novrstevné), které výrazně zlepší profylaktické 
vlastnosti standardní obuvi

Obr. č. 3b: Individuální otisk nohy ve dvojvrstev-
né vložce Formthotics

Obr. č. 4: Kožené vložky, které jsou nevhodné pro 
vysoce rizikovou neuropatickou nohu

Obr. č. 5a: Profylaktická obuv pro diabetiky, 
zimní vzor

Obr. č. 5b: Profylaktická obuv pro diabetiky

prostornou obuv, při výrazných deformi-
tách prstů je lépe aplikovat vkládací stélky 
do tzv. hluboké obuvi (viz níže).

Tvar a rozměry podpatku mají vztah 
ke stabilitě obuvi. Výška podpatku má 
být nejvíce 20 mm pro muže a 25 mm pro 
ženy (vztaženo na střední velikost nohy, 
tj 28/8/42 pro muže a 24/4/37 pro ženy). 
Výškou podpatku se v tomto případě ro-
zumí vzdálenost mezi nejvyšším bodem 
na zadní části podpatku a podložkou po 
odečtení tloušIky podešve v oblasti prst-
ních kloubů. 

Pro tuto kategorii pacientů je určena 
i profylaktická obuv pro diabetiky, která 

zohledňuje základní požadavky na pre-
ventivní obuv (obr. č. 5a, 5b). 

Při výrazných deformitách, stavech po 
zhojených ulceracích či parciálních ampu-
tacích v oblasti nohy je však i tato sériově 
vyráběná profylaktická obuv nedostačují-
cí a může nohu poškodit. Jedná se hlav-
ně o obuv s napínaným svrškem, která je 
navíc z estetických důvodů v oblasti prs-
tů vyztužena a nemůže se již prominují-
cím deformitám nohy přizpůsobit. Právě 
v technologii zhotovení svršku v oblasti 
prostoru pro prsty jsou mezi jednotlivými 
výrobci profylaktické obuvi pro diabetiky 
rozdíly. Napínaná kůže a použití tzv. tuži-
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nek (zabudovaná výztuha v přední části 
svršku udržující požadovaný tvar obuvi) 
může způsobit pacientům v rizikové ka-
tegorii 2 a 3 tlakový defekt. Objevuje se 
zvláště na vnitřní či zevní straně nohy 
v oblasti prvního metatarzofalangeální-
ho skloubení. 

 Naopak sešití nenapínané kůže, pokud 
je vhodně umístěno do horní obvodové 
části svršku, dobře vypodloženo pošívkou, 
žádné podobné problémy nedělá, neboI 
do těchto oblastí svršku žádné prominen-
ce nohy nedosáhnou. 

Toto řešení používají i výrobci tzv. mi-
mořádně hluboké obuvi, která je určena 
pro velmi rizikové pacienty z hlediska 

ulcerace12. V rámci požadavku na co nej-
větší prostor pro deformované prsty je 
tímto řešením docíleno optimálního tva-
ru obuvi v nártní části svršku, především 
v oblasti prstů.

Zásady výběru obuvi 
pro rizikovou kategorii 2

Ztráta protektivní citlivosti a vysoký 
plantární tlak, nebo otlaky či anamnéza 
ulcerace.

Pro tuto kategorii je zvláště vhodná 
tzv. hluboká bota a použití vhodných 
vkládacích stélek, které redukují vrcho-
lový tlak pod rizikovými oblastmi nohy  
(obr. č. 6a – c). 

Jedná se o obuv většinou sériově vy-
ráběnou, která má zvětšenou hloubku.
Umožňuje aplikaci dostatečně silné vklá-
dací stélky a její konstrukce zohledňuje 
hlavní biomechanické abnormality této ri-
zikové skupiny. Dále je nezbytné, aby tito 
pacienti měli obdobně upravenu i domácí 
obuv a v žádném případě venku ani doma 
nechodili naboso (obr. č. 7a, 7b).

Obdobný požadavek s ještě větší nalé-
havostí platí pro kategorii 3. 

Pacienti v této kategorii obvykle ješ-
tě nepotřebují individuální obuv, ale po-
kud není sériově vyrobená hluboká obuv 
k dispozici, alternativou je použití indi-
viduální obuvi. 

Zásady výběru obuvi 
pro rizikovou kategorii 3 

Ztráta protektivní citlivosti a anamnéza 
ulcerace, závažné deformity nohy či prstů 
nebo omezená pohyblivost kloubů. Klinic-
ky významné, symptomatické postižení 
periferních tepen.

Pacienti potřebují maximální péči, aby 
se vyhnuli ulceraci. Jsou 12 až 36krát více 
ohroženi rozvojem ulcerace, než pacien-
ti v kategorii 0. Těžké deformity a ome-
zená pohyblivost kloubů nohy jsou pří-
činou vysokých vrcholových plantárních 
tlaků.

Neadekvátní cévní zásobení dělá kůži 
vulnerabilnější k ulceraci. Nezbytností 
jsou individuální vkládací stélky apliko-
vané do obuvi zhotovované na míru (in-
dividuální obuv – obr. č. 8a, 8b).

Méně často lze použít aplikaci individu-
ální stélky do mimořádně hluboké obuvi 
sériově vyráběné. Pacienti s rekurentními 
ulceracemi a pacienti s aktivním životním 
stylem, kteří spadají do této rizikové ka-
tegorie, potřebují speciálně navrženou 

Obr. č. 6a: Hluboká obuv

Obr. č. 6c: Hluboká obuv (ORCO Zlín)

Obr. č. 6b: Hluboká obuv

Obr. č. 7a: Profylaktická obuv s textilním svrš-
kem, lze vybavit vkládací stélkou a použít jako 
domácí obuv pro rizikové pacienty

Obr. č. 7b Obr. č. 8a: Individuální obuv (ORCO Zlín)

Obr. č. 8b: Individuální obuv s úpravou svršku 
pro zvýšení prodyšnosti (ORCO Zlín)
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konstrukci podešve. Nezbytná je obdobná 
úprava domácí obuvi (viz výše). 

Zhotovit vyhovující individuální obuv 
je velmi náročné a vyžaduje pracoviště, 
které má s výrobou takto složité obuvi 
dlouholeté zkušenosti a odpovídající tech-
nické i kvalifikační předpoklady. Obuv je 
během výroby nutno několikrát vyzkou-
šet. Pa cientovi by individuální obuv mělo 
předávat to pracoviště, které ji skutečně 
vyrobilo.

Při hojení ulcerací se poměrně často se-
tkáváme i s nevhodně zhotovenou indivi-
duální obuví. Nejčastější chybou protetic-
kých pracovišI je pouhé přizpůsobení se 
tvaru nohy, bez zohlednění abnormální 
biomechaniky nohy při chůzi. Někdy je 
konstrukce obuvi zcela špatná a jedno-
značně poškozuje nohu pacienta. 

V jiných případech nejsou respektovány 
odlišnosti, kterými se neuropatická diabe-
tická noha liší od běžného ortopedického 
pacienta bez neuropatického postižení  
(obr. č. 9a – f).

Zvláštní skupinou je tzv. odlehčova-
cí obuv, která má charakter odlehčovací 
nožní ortézy. 

Nosí se dočasně po dobu hojení ulcera-
ce a slouží k tlakovému odlehčení oblas-
ti defektu při zachování mobility a sobě-
stačnosti pacienta. Je klíčovou součástí 
úspěšné léčby defektu. Pokud nedojde 
k tlakovému odlehčení, může vzniknout 
infekce hlubokých tkání nohy a z původně 
povrchní léze často vzniká rozsáhlé posti-
žení ohrožující končetinu.

Odlehčovací obuv (obvazová či po-
loviční bota) má hlavní výhodu v níz-
ké ceně a možnosti okamžitého použití 
(obr. č. 10).

Používá se ve dvou základních modifika-
cích – pro defekty přední části nohy a de-
fekty paty. Jedná se o sériově vyráběnou 
pomůcku ve třech základních velikostech, 
která je stejná pro pravou i levou nohu. 
Při její aplikaci je nutno pečlivě vyzkou-
šet, zda je ulcerace u daného pacienta sku-
tečně mimo převážně zatěžovanou oblast 
a k odlehčení oblasti nohy s ulcerací sku-
tečně dochází. Pokud máme pochybnosti, 
je lépe tuto pomůcku nechat individuálně 
upravit. Pokud to není proveditelné, ne-
chat ji vyrobit individuálně, nebo použít 
jiný typ odlehčení. Tyto odlehčovací po-
můcky je vhodné používat v kombinaci 
s berlemi či kolečkovým křeslem. Tyto 
odlehčovací pomůcky jsou určeny jen pro 
nejzákladnější životní aktivity. Noha se 
nikdy nesmí dotknout podlahy, nebo ne-
smí být obuta do běžné obuvi, dokud se 

defekt nezahojí. Compliance s režimem 
odlehčení je pravděpodobně primární de-
terminantou úspěšného hojení. 

Standardem odlehčení v léčbě ulcerace 
je kontaktní sádrová fixace, která v nesní-
matelné variantě vyhojí 90 procent plan-
tárních neuropatických ulcerací při prů-
měrné době používání 6 až 8 týdnů13. Její 
použití však vyžaduje značnou zkušenost 
při jejím zhotovení. Další možností jsou 
snímatelné dlahy typu Walker či pneuma-
tická dlaha Aircast. Mají dvě skořepinové 
součásti spojené suchým zipem, uvnitř 
čtyři nafukovací komory, které umožňují 

Obr. č. 9a: Ulcerace v oblasti paty, pro kterou 
byla navržena a zhotovena zcela nevyhovující 
obuv (obr. 9b, 9c)

Obr. č. 9b: Nevhodná individuální obuv přetěžu-
jící oblast paty s ulcerací

Obr. č. 9c: Nevhodná individuální obuv; přetěžuje 
oblast paty s ulcerací – pohled shora

Obr. č. 9d: Individuální obuv rozdílných výrobců 
pro stejnou rizikovou nohu; vpravo obuv nevyho-
vující, došlo v ní k recidivě ulcerace; vlevo vhodná 
obuv, pacient je více než 2 roky bez recidivy

Obr. č. 9e: Neuropatická noha s ulceracemi přední 
i zadní části nohy, u které byla zavedena nevhod-
ná individuální obuv (obr. 9f)

Obr. č. 9f: Nevhodná individuální obuv pro rizi-
kovou nohu (obr. 9e) – málo tlumivá stélka, ne-
vhodný tvar podešve

Obr. č. 10: Odlehčovací obuv pro léčbu defektů 
v přední části nohy
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přesnou fixaci nohy. Dále VACOPED či VA-
COdiabetic, které mají rovněž dvě plasto-
vé skořepiny a využívá se zde podtlaku 
k zafixování individuálního vytvarování 
vnitřní výplně dlahy přiléhající k noze 
a bérci (obr. č. 11a, 11b). 

Zvláštním typem je odlehčovací ortéza 
Sarmiento, kterou používáme pro úplné 
odlehčení nohy pacienta v akutním stá-
diu neuroartropatie Charcotova typu či 
při obtížně hojitelných defektech ampu-
tačních pahýlů18 (obr. č. 12a –c). 

V závěrečných fázích hojení je již nut-
no zvažovat, jaká obuv bude z hlediska 
prevence recidivy ulcerace optimální. Je 
třeba začít s výběrem obuvi již před úpl-
ným zhojením rány, zvláště pokud se bude 
obuv zhotovovat individuálně. 

Zhotovení otisku nohy k výrobě indivi-
duální stélky lze provést i při floridní ul-
ceraci, pokud se oblast defektu překryje 
tenkou vrstvou krytí či vhodnou folií. 

Fragmentace péče ve smyslu dlouhého 
čekání na zhotovení nové obuvi vede ke 
dvěma nežádoucím situacím: bu< pa cient 
použije standardní obuv, která často vlast-
ní defekt způsobila, a hrozí vysoké riziko 
reulcerace, nebo je nucen zbytečně pro-
longovat používání stávající formy odleh-
čení, což zbytečně zhoršuje kvalitu života 
a akcentuje možné vedlejší účinky odleh-
čovací pomůcky, úměrně s narůstající ak-
tivitou zhojeného pacienta. 

Individuální vkládací stélky 
(vložky) 

Vložky musí být provedeny na míru 
a musí dostatečně tlumit vysoké lokál-
ní tlaky, které působí na nohu. Záměrem 
je redistribuce plantárního tlaku užitím 
takových stélek, které přesunují zátěž 
z nejrizikovějších oblastí na méně riziko-
vé oblasti. Navíc vložky snižují střihové 
zatížení tkáně a celoplošným kontaktem 

minimalizují horizontální a vertikální po-
hyb nohy v obuvi. Vložky mají dvě či tři 
vrstvy a jsou zhotoveny z materiálů různé 
denzity. Tenká vrstva materiálu s nejnižší 
denzitou, který nejvíce tlumí mechanic-
ké škodlivé vlivy, je umístěna do kontak-
tu s nohou (foot-insole interface). Pevnější 
materiál je umístěn na stranu přiléhající 
k obuvi (shoe-insole interface). Měkký, rázy 
absorbující, trvanlivý materiál je umístěn 
mezi tyto vrstvy. Vložky pro pacienta se 
zvýšeným rizikem ulcerace musí mít mini-
málně 6,25 mm. Pa cient ve vysokém rizi-
ku vyžaduje tloušCku 12,5 mm. Vložky pro 
neuropatickou nohu se ztrátou citlivosti 
musí mít charakter vložky akomodační, ni-
koliv korekční. Musí se tedy necitlivé a de-
formované noze přizpůsobit a tlumit rizi-
kové vysoké tlaky. Korekční funkční ortézy 
nohy, které jsou užívány ve sportovní me-
dicíně, jsou pro neuropatického pacienta 
nevhodné. Jejich úkolem je upravit funkci 
nohy, ale často za cenu zvýšených lokálních 
tlaků, které by u pacienta se ztrátou citli-
vosti mohly vést ke vzniku ulcerace. 

Individuálně zhotovované vkládací stél-
ky jsou z hlediska redukce plantárního 
tlaku nejefektivnější. Zhotovují se typicky 
přímým otiskem nohy či jejího plastového 
či sádrového odlitku. 

V posledních letech se do praxe dostá-
vají digitální technologie, které změří sta-
tické i dynamické rozložení lokálních tla-
ků na plosce, naskenují prostorový profil 
zatížené nohy. 

Je pravděpodobné, že nejdůležitější pro-
měnnou kterou je nutno minimalizovat, je 
lokální tlak mezi nohou a stélkou obuvi14. 
Z tohoto hlediska se jeví výhodnější pou-
žívat k detekci těchto tlaků měřící vkláda-
cí stélky se snímači, které aplikujeme do 
obuvi mezi plosku nohy a stélku obuvi15. 
Deskové snímače, na které pacient našla-
puje bosou nohou, jsou méně vhodné. 
Tyto hodnotí pouze rozložení lokálního 
tlaku bosé nohy, detekují rizikové oblasti, 
ale neumí změřit efektivitu naší interven-
ce (zhodnotit tlumivé vlastnosti zavedené 
stélky či biomechanické důsledky zavede-
ní konkrétní obuvi na mapu rozložení lo-
kálního tlaku nohy). 

Detekční zařízení snímající tlaky uvnitř 
obuvi nejsou na protetických pracovištích 
běžně dostupná, a to ani v zahraničí. Mno-
hem častěji jsou tato pracoviště vybavena 
pouze levnějšími deskovými snímači.

Naše pracoviště používá systém Pa-
rotec, který má v detekčních vkládacích 
stélkách měřící čidla uspořádána tak, že 
umožňují nejen zohlednit rozložení lokál-

Obr. č. 11b: Odlehčovací ortéza VACOPED

Obr. č. 11a: Odlehčovací dlaha typu Walker

Obr. č. 12a: Odlehčovací ortéza typu Sarmiento 
(neuroartropatie typu Charcot)

Obr. č. 12b: Defekt pahýlu nohy vyžadující úpl-
né odlehčení

Obr. č. 12c: Sarmiento ortéza – úplné odlehčení 
defektu pahýlu nohy, stav defektu po 8 týdnech
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ních tlaků vstoje, při chůzi či běhu, ale za-
chytí i šikmo působící akcelerační a dece-
lerační síly vznikající při odrazu a dopadu 
nohy (obr. č. 13a, 13b).

Naměřené veličiny je potom možno dále 
zpracovat a na jejich podkladě navrhnout 
individuální vkládací stélku. Digitálně ří-
zenou frézou lze následně vyrobit její zá-
kladní polotovar. Tyto finančně náročné 
technologie však ještě nejsou u nás běžně 
dostupné (obr. č. 13c).

Vzhledem k tomu, že se materiál vlož-
ky při pravidelném nošení ztenčuje16, je 
vhodné při každé návštěvě zkontrolovat, 
zda vložka není v místech pod kostními 
prominencemi již příliš tenká a nevyžadu-
je výměnu. Žádoucí je výměna nejméně 
třikrát za rok (zdravotní pojišCovny částeč-
ně hradí dvakrát ročně). Obuv by se měla 
měnit nejméně jednou ročně (pojišCovny 
částečně hradí jedenkrát za dva roky). 

Ideální by bylo vydání několika párů 
vložek ke každé nové obuvi. Dále dosaže-
ní takové situace v zabezpečení pacienta 
obuví, kdy má souběžně dva páry použi-
telné obuvi pro dané roční období k no-
šení venku a jeden pár takto upravené 
domácí obuvi. Toto je žádoucí z hlediska 
zdravotních požadavků hygieny nohou, 
dále z hlediska nároků na údržbu obuvi, 
její vyčištění a vysušení. 

V závěrečných fázích hojení defektů se 
nám velmi osvědčila spolupráce s obuv-
nickým protetikem (ORCO Zlín – technic-
ká ortopedie, spol. s r. o). S dostatečným 
předstihem lze provést vzájemnou kon-
zultaci, změření nohou, vytvarování a vy-
zkoušení individuálních vložek, připravo-
vat a průběžně zkoušet individuální obuv. 
U vybraných komplikovaných případů lze 
zhodnotit aktuální biomechaniku nohy 
při chůzi a rozložení tlaků na plosce po-
mocí PC plantografie systémem Parotec17. 
Zjištěné parametry jsou použity při zho-
tovení individuální obuvi. 

Primární a sekundární 
prevence – význam 
odpovídající obuvi

Při doporučování vhodné obuvi by bylo 
nejoptimálnější zhodnotit biomechaniku 
chůze jednotlivého pacienta v konkrétní 
doporučované obuvi, včetně měření dis-
tribuce tlaků. 

Tato technologie je však vzhledem k fi-
nanční nákladnosti stále dostupná pou-
ze v několika specializovaných centrech 
a proto musíme rozhodovat na základně 
alternativních, nepřímých hledisek. Na 
noze posuzujeme závažnost deformit, 
přítomnost otlaků, anamnézu předcho-
zí ulcerace, neuropatické a ischemické 
postižení.

Pacienti, kteří měli v minulosti ulcera-
ci, musí po celý zbytek života věnovat vý-
běru obuvi zvláštní pozornost. Základní 
rozdělení jednotlivých druhů obuvi dle 
deformit nohou a úrovně aktivity pacien-
ta ukazuje schéma č. 2. 

V budoucnosti by měl výrobce při pře-
dávání složité individuální obuvi pacien-
tovi poskytnout i výtisk počítačové plan-
tografie, která by zároveň potvrzovala 
vhodnost konkrétního protetického řešení 
pro daného pacienta v daném čase.

Obr. č. 13a: Počítačová plantoskopie, systém Pa-
rotec

Obr. č. 13b: Digitální plantogram

Obr. č. 13c: Technologie výroby vložky založená 
na digitálním skenování nohou, digitální static-
ké a dynamické plantografii
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Schéma č. 2: Rozdělení obuvi dle stupně deformit 
nohy a úrovně aktivity
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výrobce individuální terapeutické obuvi a vložek
pro diabetiky s vysokým ohrožením diabetické nohy
(po částečných amputacích)

měříme i tlakové pole
plosky v obuvi

tř. T. Bati 5135, 760 01 Zlín 1, tel./fax: 577 217 950
Po – Pá: 7.00 – 15.00, Út: 7.00 – 16.30

ORCO Zlín – technická ortopedie, spol. s r.o.
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V retrospektivních studiích bylo pora-
nění nohou nevhodnou obuví odpovědné 
za 21 až 89 procent ulcerací. Reiber pro-
vedl analýzu příčin amputace nohou u 80 
dia betiků. Vztah k nevhodné obuvi našel 
u 42 procent pacientů5. 

Po zhojené ulceraci se reulcerace vysky-
tují významně méně často při používání 
doporučené terapeutické obuvi, proti zho-
jeným diabetikům používajících i nadále 
svoji vlastní obuv.

Ve studiích sledující reulcerace diabe-
tiků, které měly kontrolní skupinu paci-
entů nosících po zhojení ulcerace vlast-
ní neupravenou obuv, bylo jednoznačné 
snížení počtu reulcerací (28 % vs 50 % po 
12 měsících6, 15 % vs 60 % po 12-ti měsí-
cích7 a 4 % vs 33 % po 9 měsících8 při no-
šení upravené, terapeutické obuvi proti 
neupravené, běžné obuvi).

Na optimálním protetickém zajištění 
komplikovaných pacientů tedy z velké 
části závisí jejich další osud. Proto je třeba 
věnovat i výběru protetického pracoviště, 
které zajistí obuv po zhojení diabetické ul-
cerace, mimořádnou pozornost.
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Podiatrická péče o nohy 
diabetika

Miroslav Havrda
Viceprezident České podiatrické společnosti

Ke komplexní podiatrické péči o nohy diabetika patří pochopitelně i doporučení 
vhodného obutí a vytvoření co nejideálnější opory nohou, což může působit ne-
jen jako preventivní pomůcka, ale v mnoha případech i jako základní léčebný pro-
středek, který nelze při léčbě lege artis a při využití moderních medicínských tren-
dů opomenout.

Otázek kolem dobré zdravotnické obuvi 
stále přibývá

Podiatrie

Součástí této péče se stává i doporu-
čování celé řady univerzálních korektorů 
a protetických pomůcek. Mnoho z nich se 
již dá vyrobit individuálně přímo na po-
stiženou nohu. Využívají se různé hmo-
ty, které snižují lokální tlak na přetížená 
místa na plosce, kde může spolupůsobit 
mnoho dalších faktorů, jako například 
mikro- a makroangiopatie, neuropatie, 
kožní nemoci nebo degenerativní posti-
žení kloubů nohy (Charcotova osteoar-
tropatie). Tyto a další patologie mohou 
spoluvyvolávat syndrom diabetické nohy 
se všemi neblahými důsledky pro paci-
enta – diabetika.

Stejně tak jako neexistuje 
dietní salám a jogurt 
bez tuku, neexistují ani 
„zdravotní boty“

Mnoho diabetiků a bohužel i celá řada 
odborníků se domnívá, že vše vyřeší za-
koupení takzvané „zdravotní obuvi“, na-
příklad v lékárně. Bez podrobného podi-
atrického vyšetření nohou pacienta ale 
můžeme skutečně těžko doporučovat 
zdravotní pomůcku, která má sice vět-
šinou na podrážce nebo na svršku vidi-
telný zdravotnický křížek – což ještě ne-
znamená, že právě tento druh je vhodný 
a i lékařsky nezávadný. Pokud má paci-
ent pouze příčně nebo podélně plochou 
nohou, mohou tyto komerčně vyrábě-
né boty či pantofle pozitivně ovlivňo-
vat zdravotní stav jeho nohou. Co ale 
chce lékárna nebo prodejna zdravotnic-
kého zásobování nabídnout pacientům 

s vyklenutou nohou, s nohou vbočenou, 
svislou, či pacientům s nestejnou délkou 
dolních končetin nebo asymetrickým po-
stižením kloubů nohy či s asymetrickou 
vadou vazů hleznových kloubů? 

Pokud někdo prodává zdravotní botu 
bez znalostí dané problematiky a není 
vybaven základním podiatrickým in-
strumentariem – podoskopem (plan-
toskopem), může se po zhoršení stavu 
pacientovy nohy, který může skončit 
i amputací, dostat do velmi svízelné situ-
ace, končící třeba i žalobou. Je to stejné, 
jako kdyby se například léky na předpis 
prodávaly v drogeriích či v trafikách. Za-
tímco zákon o léku toto vylučuje, nikdo 
se nepozastavuje nad zneužíváním ima-
ge „zdravotní obuvi“ v rukách neodbor-
níků. Pacienti s různými potížemi nohou 
obvykle utratí za několik tzv. zdravot-
ních bot, sandálů, ortopedických, ge-
lových a dalších pomůcek i desetitisíce 
korun, než přijdou na to, že vyhodili pe-
níze zcela zbytečně. 

U diabetika s predispozičními fakto-

ry pro syndrom diabetické nohy však 
jde více než o peníze – mnohdy se jed-
ná o záchranu dolní končetiny a někdy 
i o život. Proto by se neměly jejich nohy 
stát „pokusnými králíky“ obuvnického 
byznysu. 

Přestože tato velmi tvrdá slova mohou 
znít mnoha lidem dosti nelichotivě, mu-
sím je často používat ve své každodenní 
praxí a předkládat pacientům neradost-
nou realitu. Po provedení komplexního 
podiatrického vyšetření často konsta-
tuji, že celá řada donesených párů tzv. 
zdravotních bot a dalších korekčních 
pomůcek je pro specificky postiženou 
nohu nejen nevhodná, ale dokonce zdra-
ví škodlivá. I postupné zhoršování stavu 
a potíží nohou u příslušného pacienta, 
který investoval v dobré víře mnoho ti-
síc korun do „kvalitního“ obutí, mi dává 
za pravdu.

Pro potřeby diabetiků lze 
rozdělit obuv zhruba do 
tří kategorií

Dělení obuvi je podle stupně postižení 
nohou, nikoliv podle délky základní cho-
roby nebo dokonce léčby. V mnoha pří-
padech mají diabetici 1. typu, kteří jsou 
od mládí léčeni inzulínem, daleko lepší 
stav nohou než pacient s náhodně obje-
veným diabetem, s velmi lehce zvýšenou 
glykémií, kde je základní terapií dieta či 
pouze minimální dávky perorálních anti-
diabetik. Podle mých zkušeností je to po-
dobné se stupněm postižení diabetickou 
neuropatií či mikroangiopatií.Obr.: Plantoskop

Obr.: Individuální pěnové vložky
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1. kategorie: obuv pro komfort a prevenci
Takováto bota musí splňovat všechna 

základní obuvnická kritéria (viz www.
coka.cz), je důležitá nejen správná délka 
obuvi, ale také příslušná šířka. Pacient by 
měl absolvovat základní podiatrické vy-
šetření. Výhodou je možnost vyjímatel-
ných komerčních stélek z komerčních bot, 
které se dají nahradit podle designu nohy 
či lehké vady nožních kleneb bu< univer-
zálními stélkami pro diabetiky, nebo je 
možné i v našich podmínkách zhotovit 
tzv. „footbety“.

2. kategorie: obuv pro rizikové pa cienty 
s lehkými deformitami nohou nebo počí-
najícími cévními a neurologickými kom-
plikacemi
Zde je nutné specializovanější podiat-

rické vyšetření s pravidelnou podiatrickou 
dispenzarizací. Je již nezbytné vytvořit in-
dividuální odlitkové ortézy včetně korekce 
všech vad celého pohybového aparátu.

3. kategorie: obuv pro pacienty se syndro-
mem diabetické nohy, těžkými deformita-
mi nohou, s atypickou nohou nebo pro ty, 
kteří už prodělali částečné amputace
V uvedených případech je nutné vy-

tvoření individuální ortopedické boty se 
speciálním odlitkem. Postupně by mělo 
docházet ke korekci patologií a zlepšo-
vání statické i dynamické funkce nohou 
v rámci možností. Současně je třeba vy-
tvořit další individuální kompenzační po-
můcky – například silikonové korektory 
ze speciálních hmot k odlehčení míst se 
zvýšeným tlakem a k odlehčení míst pod 
destrukcí kůže a podkoží.

Pouze několik speciálních protetik dnes 
dokáže vytvořit kvalitní výrobek. Tento 

obor byl bohužel v České republice té-
měř „vyhuben“. Například v bývalém vý-
chodním Německu, kde nebyli znárodně-
ni drobní živnostníci, přetrvala tradice 
oboru „ortopedický obuvnický technik“ 
(Ortopedische Schuhtechnik), který je spe-
cializován pouze na problematiku nohy. 
U nás je ve většině případů na zprivati-
zovaných protetikách výroba individu-
ální obuvi pouze doplňkem komplexní 
nabídky protetických služeb. Podle toho 
tyto výrobky také vypadají, i když výjim-
ky potvrzují pravidlo (například někteří 
výrobci ve Zlíně nebo v Praze).

Důležitá je znalost anatomie 
a fyziologie nohy, stejně 
jako přehled o patologických 
signálech 

U diabetika by mělo být vždy prove-
deno orientační podiatrické vyšetření na 
podoskopu, měla by se zkontrolovat dél-
ka dolních končetin a stupeň případného 
postižení základních nosných kloubů (kyč-
le, kolena, hleznové klouby, klouby nohy 
a zejména 1. MTP skloubení). Nutné je 
posouzení případné posturální vady, sko-
liotizace páteře, inklinace páteře, lordózy, 
kyfózy, rotace a šikmého postavení pán-
ve, a zejména je třeba stanovit typ nohy, 
popsat její anatomickou strukturu. Velmi 
často je odborníky diagnostikována příčně 
plochá noha a jsou doporučena metatar-
sální srdíčka. Pokud si je pacient sám na-
lepí a má nohu s vyšším nártem, se zkrá-
cením Achillových šlach u atypické nohy 
(např. noha svislá), dochází pochopitelně 
ke zvýšení lokálního tlaku pod 2. až 4. 
hlavičkou metatarsu. U jedince s normál-
ní citlivostí se nic tak hrozného neděje. 

Pa cient již během několika hodin nošení 
zjistí, že protetická pomůcka zhoršuje po-
tíže, a jednoduše se jí zbaví. Ne tak diabe-
tik se senzitivní formou diabetické neu-
ropatie ponožkovitého typu, kdy teprve 
puchýř, otlak, někdy dokonce až sekret, 
který vytéká ze vzniklého defektu plosky 
na ponožku, bývá prvním signálem, že je 
něco v nepořádku.

Abychom se vyvarovali výše popsaných 
komplikací, musíme pochopit nejen ana-
tomii nohy, ale dobře znát i její fyziolo-
gickou funkci a patologické stavy. Dále je 
nutné znát i mechanismy, kterými noha 
kompenzuje různé posturální asymetrie. 
Při nestejné délce končetin můžeme na-
příklad upřednostnit pokrčení kolena del-
ší dolní končetiny. Tento stav ale můžeme 
také řešit při chůzi rychlejší elevací paty 
a tím i větším zatížením metatarsu krat-
ší dolní končetiny. Dále může docházet ke 
kompenzační rotoskoliotizaci páteře včet-
ně asymetrického postavení pánve. 

Součin tlaku v čase
– základní ukazatel

Vedle těchto logických kompenzačních 
mechanismů, které mohou vyvolávat růz-
né segmentální bolesti, nás u diabetika 
musí zajímat také statické a dynamické 
rozložení tlaků plosky při stoji, při chůzi 
a schopnost udržení stabilní pozice při 
stoji na jedné noze – pokud způsobuje 
mimovolní kompenzace chybné postury 
lokální přetížení určité části plosky, po-
tom je toto místo velmi často náchylné 
k vytvoření tlakového lytického vředu. 
Nejdůležitější veličinou není jenom ma-
ximální tlak, ale mnohem větší problémy 
způsobuje součin tlaku v čase. Tyto údaje 
můžeme zcela bezkonkurenčně zjišCovat 
metodou PC podobarometrie, která vyu-
žívá princip deformity piezoelektrických 
krystalů. Na monitoru PC se potom zob-

Obr.: Pracoviště ortopedického obuvníka Obr.: PC podobarometrie – vyšetření stoje
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razí tlakové spektrum v základním stoji 
i rozložení tlaků při chůzi. Získáme tak 
zcela přesné údaje o aktuálních tlacích na 
definovaných místech na plosce. Zjistíme 
také přesně trajektorii odvalu nohou a po-
suzujeme těžiště u obou nohou v reálném 
čase. Výsledky jsou znázorněny i grafic-
ky – osa Y představuje výši tlaku a osa X 
celkový čas stojné fáze nohy. Je jasné, že 
pro diabetika nejsou ani tak kritické ma-
ximální hodnoty tlaků, které jsou převe-
deny pomocí barevného spektra (modrá, 
zelená, žlutá, červená) do jednotlivých 
isobar, ale daleko důležitější je plocha 
pod křivkou (integrál) ukazující stupeň 
tlaku v čase. 

Foobet a termoplastické 
stélky

Asi nejdůležitější podiatrickou pomůc-
kou pro diabetika je vytvoření individu-
álního odlitku nohy, tzv.„foobetu“, tedy 
lůžka pro nohu. Již řadu let se v České re-
publice využívají dvě základní technolo-
gie. Na některých protetických pracoviš-
tích je využívána speciální pěnová hmota 
jedné denzity, která se pomocí vakuové 
technologie natvaruje na nohy pacienta. 
Pacient si nazuje na nohy boty s přísluš-
nou hmotou a chvilku chodí. Výsledný 
odlitek potom používá do diabetických 
bot. Tento servis je velmi dobrý, bohužel 
jsem ale nikdy neviděl patřičnou korekci 
pomůcky vzhledem k postižení pohybo-
vého aparátu pacienta. 

Další metodou, která existuje v České 
republice už od roku 1994, je využití spe-
ciálních termoplastických stélek – polo-
tovarů z polyuretanu, které se po indivi-
duálním natvarování na nohy pacienta 
doupravují na základě podiatrického vy-
šetření. Existuje celá řada denzit stélek, 
od zcela měkkých až po velmi pevné. Po-
slední novinkou jsou speciální dvouvrs-
tevné stélky Stop Shock, které absorbují 

oproti jiným stélkám více než pětkrát vět-
ší náraz a rozkládají ho do plochy. Záro-
veň zlepšují zhruba o jednu třetinu funkci 
žilně svalové pumpy (masáží nohy, včetně 
příslušné korekce) a tím i žilní návrat. Je-
likož se dají opakovaně dezinfikovat, jsou 
napuštěny speciální antibakteriální látkou 
a mají i vlastnosti termostabilizační, půso-
bí velmi blahodárně na hygienu nohou.

Finance, zdravotní systém, 
rozpočty… A pacient? 

Někdy jsou paradoxně potřeba velmi 
pevná ortotika, která se u nás nepoužívají. 
Například v USA či v Kanadě stojí vytvo-
ření této specifické pomůcky v přepočtu 
osm až deset tisíc korun. I to je možná 
důvod, proč se ve všeobecně podfinanco-
vaném českém zdravotnictví zatím tato 
celosvětově velmi využívaná pomůcka ne-
vyskytuje. Během mé 13leté podiatrické 
praxe jsem se s ní setkal pouze u zahra-
ničních pacientů.

Velmi dobrou pomůckou je i speciální 
silikon, který se dá natvarovat tak, aby 
zajistil korekci deformovaného prstce, 

Obr.: Termoplastické stélky Formthotics Obr.: Termoplastické stélky Formthotics v pracov-
ně-bezpečnostní obuvi (Vertex Litomyšl)

nebo například odlehčil distální článek 
kladívkového prstce. Po přidání urychlo-
vače do základní silikonové hmoty dojde 
za několik minut k vytvrdnutí, poté je pro-
vedena technická úprava na brusce. Tato 
individuální ortotika se potom velmi dob-
ře nosí. Jedinou kontraindikací je alergie 
na silikon. Za zhruba deset let využívání 
této technologie se pouze v jednom pří-
padě objevilo svědění a zčervenání mezi-
prstního prostoru. Výhodou je velký kom-
fort pro pacienta, velmi rychlé zhotovení 
individuální pomůcky i relativně velmi 
příznivá cena (cca 200 – 400 korun). Tento 
nadstandard však, stejně tak jako celou 
řadu velmi prospěšných věcí, zdravotní 
pojišCovny nehradí. 

Proti amputaci nohy, které ve svém dů-
sledku stojí statisíce korun, je to přístup 
jednoznačně neekonomický. To bychom 
se ale museli jak lékaři, tak pacienti po-
hybovat v systému skutečného zdravot-
ního pojištění, nikoliv násilně vybírané 
zdravotní daně a pojišCovny by se muse-
ly chovat standardně, tj. jako normální 
pojišCovny. To je však jiná kapitola v péči 
o nohu diabetika…

Obr.: Specializovaná prodejna zdravotnické obuvi Erfurt

Obr.: Zdravotní obuv Hartjes s vyjímatelnou stél-
kou, šíře H
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Ošetřování ran a kožních 
defektů na prahu 21. století

Jan Stryja
Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie
Nemocnice Podlesí, Třinec

Hojení ran

O moderním ošetřování ran již bylo napsáno bezpočet příspěvků a proběhla celá 
řada odborných diskusí. Důvodů, proč se zatím v celé České republice hojí rány 
častěji prostředky, kterým v řadě vyspělých zemí již odzvonilo, je mnoho. I když 
již v současnosti existuje řada center specializujících se na péči o nemocné s chro-
nickými ranami, větší část pacientů je stále léčena v odborných ambulancích nebo 
odděleních, kde moderní formy léčby ran nepodporují.
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Také řada praktických lékařů (bohužel) 
nemá zájem o uplatnění nových poznat-
ků v praxi. Příčin tohoto stavu je několik. 
Jednou z nich je to, že zastánci i odpůrci 
tzv. „vlhké metody“ se snaží vytvořit os-
trou hranici mezi oběma přístupy a jen 
obtížně naslouchají argumentům druhé 
strany. Každá rána přitom prochází vý-
vojem a je tedy zřejmé, že i požadavky 
na samotné krytí se průběžně mění. Také 
se zdá, že je velmi obtížné přesvědčit ze-
jména starší lékaře, že některá antisepti-
ka používaná ve zdravotnictví bezmála 
40 let, mají závažné nežádoucí účinky 
nebo jsou zjevně toxická. My všichni 
z branže víme, že péče o klienty s chro-
nickými kožními defekty je „během na 
dlouhou traC“ a pokud pacienta nezíská-
me k aktivní spolupráci, bude výsledek 
hojení pouze přechodný. 

Jak moderně léčit rány?
S ošetřováním nekomplikovaných 

akutních ran, ošetřených primární sutu-
rou, nebývají větší potíže. Jako standard-
ní postup se zde uplatňují antiseptika 
a sterilní savá krytí s polštářkem. S při-
hlédnutím na fyziologii hojení rány lze 
k překrytí s výhodou použít filmová krytí 
ve formě folie nebo spreje. Tyto materiály 
lze kombinovat i s antiseptiky s pozvol-
ným uvolňováním účinných látek, mají 
totiž význam pro prevenci vzniku infekč-
ních ranných komplikací a ošetřování in-
vazivních vstupů. Ošetřování sekundár-
ně se hojících akutních ran je náročnější 
na čas i materiál a vyžaduje již zkušenos-
ti s hojením tzv. otevřených ran.

Mezi hlavní problémy, které je nutné 
se naučit zvládnout, patří ranná sekrece, 
macerace okolí rány a infekční komplika-
ce. Výrazněji se zde uplatňuje dyskom-
fort pacienta, spojený s častými převazy. 
Třetí skupinu tvoří sekundárně se hojící 
chronické rány. Pro jejich léčení je typické 
zpomalené hojení rány s opakujícími se 
relapsy a recidivami. Důležitým krokem 
v péči o chronické rány je určení příčiny 
narušeného procesu hojení a snaha za-
sáhnout kauzálně do jejího ošetřování. 
Průběh hojení je výrazně ovlivněn přidru-
ženými onemocněními, chronickou me-
dikací, věkem apod. Materiály a postupy 
používané u akutních ran zde selhávají 
a tzv. „suchá metoda“ hojení v naprosté 
většině případů prodlužuje a prodražuje 
léčebný proces. Současná medicína nabízí 
řadu možností ošetřování kožních defek-
tů. Kromě široké nabídky terapeutických 
krytí a prostředků k oplachům zde nachá-
zí uplatnění VAC (tzv. vakuová terapie) 
– uzávěr rány s použitím podtlaku, hyd-
roterapie – debridement ran s využitím 
vody a vodního paprsku, dále larvotera-
pie – aplikace larev do rány za účelem de-
bridementu spodiny rány a nastartování 
hojení, arteficielní kožní kryty aj. 

Specifický přístup ke každé ráně vy-
plývá jednak z aktuálních potřeb rány, 
jednak z charakteru základního onemoc-
nění, které přítomnost obtížně se hojící 
rány doprovází. Příčin neúspěchu při ho-
jení chronických ran může být celá řada. 
V praxi se často setkávám s tím, že pacien-
ti sice používají některá krytí z tzv. vlhké 
terapie, ale výběr konkrétního materiálu 
je nesprávný. Krytí zde nerespektuje fázi 

hojení rány, přítomnou lokální infekci na 
spodině rány nebo sekreci. Frekvence pře-
vazů je důležitým faktorem, který v ideál-
ním případě zlevňuje celkovou léčbu. Na 
straně druhé, chyby v určení doby, po kte-
rou ponecháme krytí na ráně mezi jednot-
livými převazy, mohou vést k selhání kry-
tí, zvětšení defektu a poškození pacienta. 
Neúspěch pak může vést ke ztrátě důvěry 
pacienta i lékaře ve vlhkou metodu. 

Ideální krytí v léčbě ran
Proč hrají krytí „prim“ v léčbě ran? 

Z obecně platných zásad ošetřování ran 
vyplývá, že otevřenou ránu je nutné krýt 
vhodným materiálem. Zabráníme tím za-
sychání rány, kontaminaci samotné rány 
i pacientova okolí, krytí absorbuje ranný 
exsudát a udržuje stabilní teplotu povr-
chu rány. Moderní terapeutická krytí na-
víc splňují požadavky na vlhké hojení ran. 
Široké použití různých krycích materiálů 
má bezesporu také své historické vazby. 
Vlastnosti jednotlivých materiálů se při-
bližují vlastnostem ideálního krytí. 

Jako ideální krytí na rány si můžeme 
představit materiál, který splňuje násle-
dující podmínky:

• zajišCuje stabilní vlhké prostředí, 
• umožňuje výměnu plynů mezi spo-

dinou rány a vnějším prostředím,
• vytváří bariéru proti infekci, 
• je neadherentní a atraumatický při 

převazech, 
• efektivně ovlivňuje tvorbu ranného 

exsudátu, 
• důležitá je dostatečná absorbční 

schopnost krytí,
• ideální krytí by mělo být netoxické 

a nesenzibilizující, flexibilní a z jeho 
použití má být zřejmý i ekonomický 
profit.

Díky výše uvedeným vlastnostem kry-
tí dokáže eliminovat časté převazy a za-
bránit maceraci okolí kožního defektu. 
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Častým požadavkem z praxe na krytí je 
eliminace frekvence převazů a udržování 
přiměřené vlhkosti rány – tj. zajištění vlh-
kého, nikoliv mokrého prostředí.

Volba krytí
V praxi závisí volba krytí již na samot-

ném typu rány – nekrotická a povleklá 
spodina defektu má požadavky odlišné 
oproti ráně, která epitelizuje. Základem 
k volbě vhodného krytí je správné zařaze-
ní rány do tzv. WHC – Wound Healing Con-
tinuum (rozlišuje 4 základní typy ran: čer-
ná, žlutá, červená a růžová s mezistupni). 
Vlastnosti krytí musí odpovídat množství 
exsudátu, který rána produkuje. 

Poněkud smutným faktem je skuteč-
nost, že i finance mohou být limitujícím 
faktorem léčby. Studií, které porovnáva-
jí více než dva různé materiály – včet-
ně nákladů na léčbu, je v literatuře jako 
šafránu. 

Kromě již výše uvedeného je nutné re-
spektovat preference samotného pacien-
ta. Zejména v domácím prostředí musí pa-
cient pochopit smysl léčby a potenciální 
výhody a nevýhody použitých materiálů. 
Jestliže nemocný používá krytí chybně 
nebo dokonce vůbec, efekt našeho snažení 
je zcela nepředvídatelný. Jako vlastní po-
znatek z praxe uvádím jednu pacientku, 
která nebyla spokojena s hydrokoloidním 
krytím, protože po jeho přiložení na ránu 
končetina zapáchala. Jiná klientka nebyla 
spokojena s krytím, které adherovalo ke 
spodině rány a výměna materiálu ji činila 
značné potíže a bolesti. Po aplikaci hyd-
rokoloidů se situace obrátila a ani zápach 
pro ni nebyl překážkou dalšího používá-
ní krytí. Kapitolou samou pro sebe je pak 
dodržování režimových opatření jako jsou 
kompresivní bandáže dolních končetin, 
odlehčování defektů, dodržování režimu 
u diabetiků či abstinence kouření. Proto-
že závazná guidelines pro výběr krytí na 
ránu v České republice chybí, doporučení, 
která uvádím níže, vycházejí z myšlenek 
publikovaných na setkáních EWMA: 

• vyberte krytí, která podporují vlhké 
prostředí,

• vyberte krytí, jehož vlastnosti odpo-
vídají danému typu rány,

• vyberte krytí, která udržují okolí de-
fektu suché, zatímco spodina rány je 
vlhká,

• zároveň zvolte krytí, která absorbu-
jí ranný exsudát bez toho, aby došlo 
k vysychání spodiny rány,

• použijte krytí, která se na ránu snad-
no aplikují a nevyžadují časté výmě-
ny, jestliže je spodina rány členitá 
a okraje podminované, 

• vyplňte všechny kavity v ráně,
• kontrolujte častěji krytí v rizikových 

anatomických oblastech (anus) nebo 
místa s rizikem dislokace materiálu,

• typ krytí musí odpovídat charakteru 
rány a reflektovat na změny, ke kte-
rým dochází v průběhu hojení. 

Hlavní cíle moderních 
„ranhojičů“ 

Tím nejzákladnějším cílem je bezespo-
ru zhojení chronické rány. Poruchy hoje-
ní u některých pacientů mohou ale mít 
tak zásadní charakter, že i při používá-
ní moderních metod k úplnému zhojení 
v dohledné době nedochází. Za příznivý 
výsledek se proto považuje také zabráně-
ní progrese defektu do hloubky, redukce 
plochy přetrvávajícího kožního defektu, 
zmenšení zápachu a četnosti převazů. 
I když účinnost moderní terapie bývá ně-
kterými lékaři zpochybňována, na našem 
pracovišti, specializovaném na léčbu cév-
ních onemocnění, se podařilo dosáhnout 
částečného nebo úplného zhojení u asi 
85 procent pacientů trpících nehojící se 
ránou a zároveň léčených vlhkou meto-
dou. Jednoznačný byl také menší počet 
kontrol u lékaře a menší počet převazů. 
Ekonomické zhodnocení efektivity léčby 
je velmi obtížné a závisí na zvolených 
kritériích. Při porovnání celkových nákla-
dů na léčbu pacientů ošetřovaných „lege 
artis postaru“, tj. pouze sterilní gázou, 
a nákladů na léčbu pacientů ošetřovaných 
„moderními materiály a metodami“, je 
snížení výdajů na léčbu ve prospěch vlh-
ké terapie jednoznačné. 

Závěrem považuji za důležité pou-
kázat na to, aby lokální terapie kožního 
defektu byla vždy vnímána v širších sou-
vislostech a aby tým lékaře a sestry, který 
o ránu pečuje, byl schopen při aplikaci lo-
kální terapie předvídat průběh léčení ale-
spoň dva kroky napřed. Prosté zkoušení 
materiálů na ráně je nejen finančně ná-
ročné (pakliže nejde o firemní vzorky), 
ale léčba postrádá systémový přístup 
a kontinuitu, zavaluje (s ohledem na 
potřebu vést podrobnou zdravotnickou 
dokumentaci) celý tým nadměrnou ad-
ministrativou.
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Diabetická makroangiopatie

U pacientů s diabetem bývá popisována vyšší morbidita i mortalita, zejména na 
kardiovaskulární onemocnění. Vyšší incidence ischemické choroby srdeční (ICHS), 
cévních mozkových příhod (CMP) a ischemické choroby dolních končetin (ICHDK) 
je připisována akcelerované ateroskleróze, která vzniká na základě endotelové dys-
funkce a řady dalších faktorů přítomných u diabetiků. 

Diabetická makroangiopatie

Vladimíra Fejfarová, Alexandra Jirkovská, Robert Bém
Centrum diabetologie
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Aterosklerotické postižení velkých 
tepen diabetiků je projevem tzv. diabe-
tické makroangiopatie, při níž dochází 
ke změnám průsvitu tepen, eventuálně 
k jejich uzávěrům. Ty jsou způsobeny tu-
kovými, vazivovými nebo trombotickými 
změnami medie a intimy tepen (vnitřní 
a střední vrstvy arteriální stěny).

Nicméně existují určité rozdíly ve vý-
skytu aterosklerózy u pacientů s diabe-
tes mellitus oproti nediabetické populaci. 
U diabetiků se ateroskleróza vyskytuje 
dvakrát až čtyřikrát častěji, ženy jsou po-
stiženy stejně často jako muži, makroan-
giopatické změny se rozvíjejí již v mlad-
ším věku a rychleji progredují, postižení 
velkých cév je difuznější. 

Patogeneze diabetické 
makroangiopatie

Na vzniku diabetické makroangiopatie 
se podílí celá řada faktorů (např. dysli-
poproteinémie), patofyziologických me-
chanismů a metabolických změn, které 
ve svém důsledku napomáhají akceleraci 
aterosklerózy.

1. Jedním z mechanismů je změna he-
modynamiky, kdy hyperglykémie 
způsobuje zvýšení perfuze ledvina-
mi vlivem určitého poměru vazo-
dilatačních (NO, EDRF, PGI2) a va-
zokonstrikčních látek (tromboxan, 
endotelin, angiotenzin II). 

2. Dalším možným faktorem je neenzy-
mová glykace. Během hyperglykémie 
se postupně váží nadbytečné mole-
kuly glukózy na struktury bílkovin za 
vzniku tzv. pozdních produktů glyka-
ce (advanced glycation endproducts 
– AGE). Tato reakce probíhá bez pů-
sobení enzymů. Během neenzymové 
glykace dochází například k poruše 

molekul kolagenu, které jsou součás-
tí vazivových struktur a nacházejí 
se i ve stěně cév. Kolagen po glykaci 
ztratí svou elasticitu a pevnost. Dále 
vlivem glykace dochází k ovlivnění 
srážlivosti krve, jelikož AGE se váží 
na makrofágy, které následně uvol-
ní IL-1 a TNF-α. Tyto působky mění 

funkce trombocytů a endotelií. AGE 
způsobují vyšší agregabilitu a de-
formabilitu krvinek, změnu aktivity 
fibrinolytického systému a ve svém 
důsledku vedou k poruše permeabi-
lity kapilár.

3. Během aktivace polyolové cesty se nad-
bytečná glukóza dostává difuzí do 

Schéma č. 1: Endotelová dysfunkce a ateroskleróza
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buněk nezávislých na inzulínu, kde 
následně dochází k přeměně glukó-
zy na sorbitol vlivem aldosoreduktá-
zy. Sorbitol je osmoticky aktivní. Jeho 
zvýšená koncentrace uvnitř buněk 
(např. endotelií) vede k nasávání vody 
do buněk a tím ke snížení koncentra-
ce energetických substrátů. Nedosta-
tek energie způsobuje hypoxii buňky 
a poruchu transportu iontů.

4. Aktivace proteinkinázy C ovlivňuje en-
zymy (Na/K ATPázu), geny, metabo-
lické pochody,jako například syntézu 
NO, VEGF nebo TGF β.

5. Posledním možným faktorem způso-
bujícím změny funkcí endotelu jsou 
volné kyslíkové radikály (Reactive oxy-
gen intermediates – ROI) reprezento-
vané superoxidovým nebo hydroxy-
lovým anionem či peroxidem vodíku. 
Vlivem poruchy rovnováhy mezi sys-
témem tvořícím ROI a účinností sca-
vengerovského systému (systém od-
straňující přebytečné ROI) se zvyšuje 
koncentrace ROI, což vede k nárůstu 
oxidačního stresu. 

Všechny zmíněné mechanismy mo-
hou vést k aktivaci endotelových buněk 
a k jejich poškození a vzniku tzv. en-
dotelové dysfunkce. Ta spolu s dalšími 
faktory (např. dyslipoproteinémií) může 
přispět k rozvoji diabetické makroangi-
opatie. Mechanismus vzniku endotelové 
dysfunkce a její vztah k ateroskleróze je 
znázorněn ve schématu č. 1.

Dyslipoproteinémie
Dalším faktorem podílejícím se na 

vzniku aterosklerózy je dyslipoproteiné-
mie, která je u diabetiků charakterizová-
na kvalitativní i kvantitativní poruchou 
metabolismu lipidů. Kvantitativní poru-

chy metabolismu lipidů jsou reprezen-
továny změnami koncentrací volných 
mastných kyselin, VLDL, TG, celkového 
cholesterolu, LDL a HDL cholesterolu. 
Kvantitativní změny metabolismu lipi-
dů zahrnují změny složení lipoproteinů, 
a to zvýšení malých denzních LDL částic, 
zvýšení jejich oxidability a změnu slože-
ní mastných kyselin lipidů.

Dyslipoproteinémií je postiženo zhru-
ba 30 procent pacientů s diabetem 1. ty-
pu a 60 procent diabetiků 2. typu. Sekun-
dární dyslipoproteinémie se objevuje 
u diabetiků v důsledku dekompenzace 
diabetu při hyperglykémii (glykace apo-
proteinů, LDL a HDL receptorů) a poruše 
účinku inzulínu (vliv na syntézu, aktivi-
tu lipoproteinové lipázy, metabolismus 
mastných kyselin, VLDL a apoproteinů). 
Dalšími faktory, které mohou vést u dia-
betiků k sekundární dyslipoproteinémii, 
jsou diabetická nefropatie, hypothyreó-
za, porucha příjmu potravy, obezita a al-
koholismus.

Výše zmíněné faktory akcelerují rozvoj 
aterosklerózy, jehož mechanismus nava-
zující na endotelovou dysfunkci je zná-
zorněn ve schématu č. 2. 

Rizikové faktory
Existují určité rizikové faktory ovliv-

ňující rozvoj aterosklerózy. Řadíme 
mezi ně: 

• věk (muži nad 45, ženy nad 55 let),
• předčasnou menopauzu,
• výskyt předčasné aterosklerózy v ro-

dině (infarkt myokardu nebo náh-
lá smrt do 55 let věku příbuzného 
muže nebo do 65 let věku příbuzné 
ženy),

• hypercholesterolémii, zvýšení LDL 
nebo snížení HDL cholesterolu,

• kouření,
• hypertenzi,
• obezitu,
• diabetes mellitus – onemocnění jako 

takové.
Nicméně u pacientů s diabetes mellitus 

1. typu přispívají k rozvoji aterosklerózy 
i dyslipoproteinémie a sekundární hyper-
tenze v rámci diabetické nefropatie. U pa-
cientů s diabetes mellitus 2. typu ovlivní 
výskyt aterosklerotického postižení one-
mocnění sdružená do tzv. metabolického 
syndromu (hyperinzulinémie, hyperten-
ze, dyslipoproteinémie, vyšší množství 
viscerálního tuku, porucha fibrinolýzy 
a hyperglykémie).

Stanovení celkového kardiovaskulár-
ního rizika se provádí na základě tzv. 
nomogramů vycházejících z projektu 
SCORE, v jehož rámci se provádí odhad 
rizika fatálních kardiovaskulárních pří-
hod v následujících 10 letech.

Pacienti s diabetem tvoří rizikovou 
skupinu nemocných, která je zatížena 
vysokým výskytem kardiovaskulárních 
onemocnění. Proto je nutné dbát výraz-
něji na prevenci rozvoje aterosklerózy, 
a snižovat tak počet makrovaskulárních 
komplikací (ICHS, ICHDK, CMP), zejména 
zlepšením kompenzace diabetu, léčbou 
dyslipoproteinémie, zákazem kouření, 
redukcí hmotnosti a ovlivněním ostat-
ních možných rizikových faktorů. 

Práce byla podpořena grantem MZO 00023001.
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Schéma č. 2: Mechanismus rozvoje aterosklerózy s podílem zánětlivých změn
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Nadměrný příjem tuků
– velké riziko v mnoha směrech
Příjem tuků bývá často podhodnocován

Karolína Kabrnová – Hlavatá
Endokrinologický ústav, Praha

Při vzniku obezity sehrávají tuky hlavní úlohu, protože mají nejvyšší energetic-
kou hodnotu ze všech živin (energetická hodnota 1 g tuků=38 kJ) a nejnižší sytící 
schopnost. To znamená, že k pocitu nasycení je potřeba konzumace většího množ-
ství tuků než bílkovin nebo sacharidů.

Tuky jsou však velmi oblíbené. Oblíbe-
nost je dána především jejich senzorický-
mi vlastnostmi, protože tuk dodává jídlu 
charakteristickou plnost (texturu). Velmi 
rizikový (zejména u pacientů s genetickou 
dispozicí k hromadění tuku) je pak výběr 
potravin s vysokým obsahem tuku a záro-
veň cukru (sladkosti). Konzumace těchto 
pokrmů sice navozuje libé pocity dané or-
ganoleptickými vlastnostmi tuků (textu-
ra) a cukrů (sladkost), ale výrazně přispí-
vá k pozitivní energetické bilanci. Příjem 
tuků bývá často podhodnocován, protože 
lidé nepočítají s příjmem tzv. skrytého 
tuku, jehož zdrojem jsou masné a mléčné 
výrobky. Jak prokázala řada studií, dieta 
s nízkým obsahem tuku (méně než 30 % 
celkového energetického příjmu hrazeno 
tuky) je nejlepší prevencí obezity a u lidí 
s nadváhou vede k úbytku hmotnosti.

V úvahu je třeba brát poměr 
pozitiv a negativ

Tuky se ve stravě objevují ve dvou for-
mách, a to jako tuky zjevné (máslo, sádlo, 
oleje, rostlinné tuky) a tuky skryté (maso, 
masné výrobky, uzeniny, mléko, mléčné 
výrobky, sýry apod.). Při výběru potravin 
volte výrobky s nízkým obsahem tuku, 
označené jako nízkotučné nebo light. Sle-
dujte také informace uvedené na obalu vý-
robku, především procento tuku v sušině, 
složení živin a energetickou hodnotu.

Tuky by měly hradit 20 až 30 procent 
celkové energetické hodnoty, což při re-
dukční dietě o 5 000 kJ představuje 25 až 
40 g tuku. Nadbytek tuků v dietě je uklá-
dán ve formě tukových zásob, jejichž ka-
pacita je prakticky neomezená. Nadměrná 
spotřeba tuků je také dávána do souvis-

losti se vznikem některých typů nádorů 
(např. nádorů prsu, dělohy, prostaty a tlus-
tého střeva). Tuky jsou však také důležité 
pro tvorbu buněčných membrán, vstřebá-
vání vitamínů rozpustných v tucích (A, D, 
E, K), jsou nosiči vůně a textury pokrmu, 
prodlužují dobu vyprázdnění žaludku 
a jsou důležité pro termoregulaci.

Není tuk jako tuk…
Základní stavební složkou tuků jsou 

mastné kyseliny (nasycené, nenasycené) 
v různém poměru. 

Rostlinné tuky (oleje) jsou tvořeny pře-
vážně nenasycenými mastnými kyseli-
nami, které jsou zdravější a neobsahují 
cholesterol. Nenasycené mastné kyseliny 
dělíme na mononenasycené (ve své struk-
tuře mají jednu dvojnou vazbu) a poly-
nenasycené (mají více dvojných vazeb). 
Nejčastěji se vyskytující mononenasyce-
nou mastnou kyselinou je kyselina olejo-
vá, která je hojně zastoupena v olivovém, 
podzemnicovém a řepkovém oleji. Mo-
nonenasycené mastné kyseliny celkovou 
hladinu cholesterolu neovlivňují, snižují 
jeho nebezpečnou frakci (LDL choleste-
rol) a zvyšují hladinu HDL cholesterolu. 
Polynenasycené mastné kyseliny si tělo 
nedokáže vyrobit, proto je musíme přijí-
mat potravou. Mezi tyto tzv. esenciální 
mastné kyseliny patří kyselina linolová 
a linolenová. Jejich zdrojem jsou rostlin-
né oleje, především řepkový, slunečnico-
vý a kukuřičný. Snižují hladinu choleste-
rolu, chrání tělo před vznikem srdečně 
cévních onemocnění a jsou nezbytné pro 
růst a vývoj. Mezi nenasycené mastné 
kyseliny patří n-3 mastné kyseliny, ozna-
čované také omega-3 mastné kyseliny, je-

jichž zdrojem jsou především ryby a moř-
ské plody. Omega-3 mastné kyseliny se 
také uplatňují v prevenci a léčbě srdečně 
cévních onemocnění, hyperinzulinémie 
a diabetu 2. typu. Mastné kyseliny n-3 
řady ovlivňují srážení krve, působí vazo-
dilatačně, tlumí zánět, zabraňují výskytu 
poruch srdečního rytmu a snižují hladinu 
triacylglycerolů.

Neplatí ale, že všechny rostlinné tuky mu-
sejí být bezpodmínečně zdraví prospěšné. 
Například kokosový, palmojádrový tuk 
a kakaové máslo mají vysoký obsah nasy-
cených mastných kyselin. Z hlediska za-
stoupení mastných kyselin (vysoký obsah 
kyseliny myristové, která je z hlediska sr-
dečně cévních onemocnění nejnebezpeč-
nější) je nejrizikovější kokosový tuk, který 
je pro svou nízkou cenu a dobré funkční 
vlastnosti používán k výrobě mražených 
krémů a zmrzlin.

Při výrobě rostlinných tuků mohou 
také vznikat trans-nenasycené mastné 
kyseliny. Vliv trans-nenasycených mast-
ných kyselin je hodnocen asi jako vliv 
nasycených mastných kyselin. K jejich 
vzniku dochází při ztužování tuků hyd-
rogenací. Naštěstí se od této technologie 
ustupuje a většina výrobců již využívá 
transesterifikaci, při které trans-nenasy-
cené mastné kyseliny nevznikají.
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Vitalinea byla již od svého uvedení na trh oblíbená mezi 
dietology, nutričními specialisty a diabetology pro svůj 
nízký obsah přidaných cukrů a 0,1% podíl tuků. Díky 
tomuto složení se stala pevnou součástí jídelníčku 
všech, kteří pečlivě sledují svůj denní příjem sacharidů. 
Ať už se jedná o diabetiky, pacienty s nadváhou, 
kardiovaskulárními chorobami nebo běžné spotřebitele, 
každý věděl, že Vitalinea je vhodným mléčným kysaným 
výrobkem nejen při dietě. 

Současná změna složení jogurtů Vitalinea, které přicházejí 
do maloobchodní sítě v průběhu března, je dána především 
přáním spotřebitelů po lepší chuti. Výměnou náhradních 
sladidel za přírodní cukry se podařilo dosáhnout skvělé 
chuti, přestože jogurt obsahuje celkově jen cca 13 g 
sacharidů na 100 g výrobku, což odpovídá přibližně 1,3 BE 
(chlebové jednotky). Podíváme-li se podrobněji na        
obsah sacharidů, zjistíme, že 6% představuje laktóza,                
2,3% je oligofruktóza z ovocné složky a na přidaný cukr tak 
připadá pouhých 4,7%. 

Nové složení jogurtů Vitalinea je však zajímavé ještě       
z několika dalších důvodů. Vitalinea nyní obsahuje 
přídavek pěti vitamínů: B1, B2, B6, kyseliny listové         
a kyseliny pantotenové. Jogurty jsou také obohaceny       
o vápník, jehož nedostatkem u nás trpí značná část 
populace. Jeden kelímek jogurtu tak obsahuje více než 
30% denní doporučené dávky vápníku pro dospělého 
člověka.

Díky zachování pouze 0,1% tuku pak zůstává Vitalinea 
příjemnou součástí jídelníčku pacientů se zvýšenou 
hladinou krevních tuků nebo cholesterolu. Lidé s nadváhou, 
obezitou nebo cukrovkou si musí množství sacharidů 
obsažených v jogurtech připočítat do svého denního 
příjmu. Přepočet na chlebovou jednotku (1,3 BE) však 

ukazuje, že Vitalinea v novém složení může být těmito 
osobami konzumována bez větších zásahů v jejich 
jídelníčcích. „Mírně zvýšený obsah sacharidů oproti 
dosavadní verzi s náhradními sladidly, nepředstavuje žádný 
problém z hlediska charakteru výrobku (nízkotučný, 
nízkoenergetický), ani z hlediska spotřebitelů, kteří si 
kontrolují váhu a cukr – zejména diabetiků,“ říká doc. 
MUDr. Jindřich Fiala, CSc. z Ústavu preventivního lékařství 
v Brně.

Jogurty Vitalinea budou nově k dostání v balení po     
125 g v sedmi oblíbených příchutích: jahoda, malina, 
broskev-meruňka, lesní směs, grep, ananas a višeň. 

Od dubna budou k dostání i nové nápoje Vitalinea     
s 0,1% tuku a vylepšenou recepturou.

Více informací získáte 
na infolince 466 029 777 (Po-Pá od 8:00 do 20:00) nebo 
na www.vitalinea.cz

VITALINEA V NOVÉM SLOŽENÍ 
Malé množství přidaného cukru 
přineslo velké zlepšení chuti.
Výrobková řada jogurtů Vitalinea mění od března nejen své složení, ale i vzhled a chuť. Zachován zůstává 
0,1% podíl tuků. Náhradní sladidla, používaná na úkor chuti, byla nahrazena přídavkem přírodních cukrů,          
a to v takovém množství, které i nadále činí výrobek vhodným pro spotřebitele pečlivě si hlídající množství 
přijímaných cukrů ve svém jídelníčku. Nová Vitalinea obsahuje více než 30% doporučené denní dávky vápníku 
a přídavek pěti důležitých vitamínů.
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Úlohy sestry v ošetrovate1skej 
starostlivosti o ženu s diagnózou 
gestačný diabetes mellitus
Ivica Gulášová
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka,
Ústav zdravotníctva a ošetrovateQstva, Trenčín

Tak ako symbol muža býva od napamäti spojený s kariérou, tak symbol ženy je 
spojený s materstvom. Prináša na svet dieYa, ktorým sa pýšni. A predsa tomu tak 
málo rozumieme a nedokážeme vstúpiY do ich sveta myslenia a vnímania, pretože 
je úplne iný, individuálny tak ako je i každý človek individuálny.

Trend súčasnej doby je taký, že na svoju 
rodinu nemáme vždy toZko času, koZko by 
sme chceli. Voči matkám sme stále veZmi 
dlžní. Skúsme sa vžiY na chvíZu do ich si-
tuácie, aby sme im mohli byY partnermi 
a poradcami.

Usporiadané manželské vzYahy, založe-
né na pevných citových základoch a rov-
noprávnosti sú významnou podmienkou 
pre rozvoj všetkých stránok u oboch 
partnerov, pri ich plnohodnotnom vzá-
jomnom spolužití a tiež i pri uplatnení 
sa v spoločnosti, teda v sesbarealizácii. 
Preto nesmieme dopustiY aby sa matky 
cítili ohrozene, ale malo by im byY umož-
nené, aby prežili najkrajšie obdobie svoj-
ho života pokojne a naplno. Osobitne je 

to dôležité u matiek s ochorením diabe-
tes mellitus.

Sledovanie pacientky s GDM 
pred pôrodom

Kontrola v ambulancii u diabetológa sa 
uskutočňuje minimálne raz za dva týždne. 
Vtedy sa vyšetruje moč na glukozúriu, ke-
tonúriu a proteinúriu. Sú však pacientky, 
ktoré napriek tomu, že sú normoglykemi-
cké, majú trvalú ketonúriu. Izolovaná ke-
tonúria sa obvykle upraví po nasadení in-
zulínu. Ak nedosiahneme euglykémiu počas 
24 hodín, je treba kontrolovaY častejšie.

Pôrodnícke kontroly sú častejšie ako 
u nediabetologických pacientiek. Pri 

priaznivom priebehu však stačia kontroly 
v dvojtýždňových intervaloch. Pri pôrod-
ných komplikáciách, alebo pri neuspoko-
jivej kompenzácii diabetu, je nutná hos-
pitalizácia pacientky.

Intrauterinné sledovanie vývoja plodu je 
identické u diabetičiek I. i II. typu. So sledo-
vaním sa začína 30. gestačným týždňom 
a Ralšie vyšetrenia sa určujú podQa aktu-
álneho priebehu gravidity a metabolickej 
kompenzácii GDM.

• V 10. až 12. týždni tehotnosti špeci-
alista urobí ultrazvukové vyšetrenie. 
V tomto období možno urobiY odber 
chóriových klkov (CVS) na zistenie 
niektorých vrodených chýb a dedič-
ných ochorení plodu.

je porucha glukózovej tolerancie rôzneho stupňa, ktorá vzniká v priebehu gravidity, najčastejšie po 20. týždni, a upravuje 
sa po pôrode. Vznik poruchy súvisí so sekréciou antiinzulínových hormónov, z nich najväčší význam má placentárny lak-
tagén (tvorí sa v placente).
WHO odporúča skríningový test so záYažou 75 g glukózy a vyšetrenie glykémie iba v druhej hodine po záSaži. V prípade 
jeho pozitivity sa vykoná diagnostický test OGTT (75 g glukózy s troma hodnotami glykémie).

Vestníkom MZ SR 1997 sa stanovuje povinnos- skríningu GDM pre gynekológov:
• každá gravidná žena má byY skríningovo vyšetrená medzi 24. – 26. gestačným týždňom,
• ak sú u matky prítomné rizikové faktory GMT (vek nad 35 rokov, obezita, pozitívna RA, opakované potraty, pôrod dieYaYa 

nad 4 000 g, polyhydramnión, hypertenzia a nevysvetliteZná glukozúria) vykoná sa skríning hne] po zistení gravidity.

Skríning sa považuje za pozitívny vtedy, keR hodnota glykémie v druhej hodine po vypití 75 g glukózy na lačno je vyššia ako
7,8 mmol/1.
V prípade pozitívneho výsledku sa test opakuje nasledujúci týždeň. Hodnota glykémie je diagnosticky rozhodujúca a treba 
ihne] zahájiY liečebné opatrenia: diéta, pohyb, cvičenie, inzulínová terapia.

Gestačný diabetes mellitus – GDM
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• V 16. až 20. týždni tehotnosti zabez-
pečí gynekológ odber krvi na alfafe-
toproteín (AFP), vyšetrenie poskytuje 
nepriamu informáciu o možnej gene-
tickej chybe plodu.

• V 20. týždni tehotnosti špecialista 
urobí podrobné sonografické vy-
šetrenie so zameraním na vrodené 
chyby, pri podozrení na poškodenie 
plodu je možné urobiY v II. trimestri 
(4.–6. mesiac) amniocentézu, odber 
vzorky pupočnej šnúry alebo odber 
krvi a vzorky tkaniva z kože plodu.

• V 30. až 32. týždni tehotnosti je ul-
trazvukové vyšetrenie zamerané na 
posúdenie rastu plodu, jeho správa-
nie v maternici a prietok krvi v niek-
torých cievach plodu.

Úloha gynekologickej sestry

• Po 20. týždni tehotenstva sestra uro-
bí test na OGTT.

• V prípade ak má plod väčšie rozmery 
alebo pacientka veZmi priberá, vyko-
ná sa test pred 20. týždňom.

• Pri zvýšení glykémie je pacientka au-
tomatický odoslaná na diabetologic-
kú ambulanciu.

Úlohy diabetologickej sestry

I. Pacientka na diabetickej diéte:
• je odoslaná na základe gynekologic-

kého vyšetrenia do diabetologickej 
ambulancie,

• sestra robí odoberie krv na zistenie 
hladiny glykémie na lačno,

• vyšetrí vzorku 24hodinového moču 
zo zberu moču na cukor, acetón 
a biel koviny,

• v prípade pozitívnych výsledkov je pa-
cientka do konca tehotenstva sledo-
vaná v diabetologickej ambulancii,

• sestra pacientku poučí o dôležitosti 
a nevyhnutnosti dodržiavania diabe-
tickej diéty. 

II. Pacientka na inzulíne:
• sestra vykoná všetky odbery biolo-

gického materiálu na ordinované vy-
šetrenia a odborné výkony ako u pa-
cientky na diéte,

• okrem toho navyše vyšetruje HBA1c,
• pacientku poučí o tom, že ku každej 

návšteve v diabetologickej ambulan-
cii musí priniesY veZký glykemický 
profil – ráno pred inzulínom na lač-
no, 90 minút po jedle, pred obedom 
a inzulínom, 90 minút po jedle, večer 

pre inzulínom a 90 minút po jedle,
• pacientka dostane inzulínové perá 

a glukomer,
• je poučená ako sa meria glykémia, 

aplikuje inzulín s použitím pera 
(ako sa správne pichá inzulín), ako 
sa správne vykonáva vyšetrenie gly-
kemického profilu – (odoberá krv na 
vyšetrenie), je poučená a nutnosti 
dodržiavania diéty a o vedení si tak 
dôležitého diabetického denníka,

• sestra ju usmerňuje ako si kontroluje 
svoju váhu a krvný tlak,

• je poučená o priberaní na váhe,
• pacientka sa musí každé dva týžd-

ne dostaviY na pravidelné kontroly 
– v záujme seba a vyvíjajúceho sa 
plodu – dieYaYka.

Sledovanie pacientky s GDM 
po pôrode

Po pôrode spotreba inzulínu klesá, pri 
GDM zvyčajne nie je potrebná liečba in-
zulínom. Ženy s GDM treba sledovaY aj po 
pôrode! U GDM sa hodnoty krvného cukru 
po pôrode zase vracajú späY k norme.

Zistilo sa, že u týchto žien po 15. až 
20. rokoch vznikne DM 2. typu. Odporu-
čí sa preto šesY mesiacov po pôrode vy-
konaY vyšetrenie zamerané na zistenie 
hladiny glykémie – glykemickej krivky 
– a ak je aj negatívna, zopakovaY ju ešte 
po šesti mesiacoch. Je vhodné ponechaY 
tieto ženy v evidencii diabetologickej 
ambulancie a kontrolovaY ich v ročných 
intervaloch.

Úloha gynekologickej sestry

 I. Pacientka po spontánnom pôrode:
• sestra odoberá krv na vyšetrenie –

stanovenie glykemického profilu,
• aplikuje inzulín podZa ordinácie le-

kára.

II. Pacientka po sekcii:
• pacientka neprijíma nič per os,
• sestra podáva inzulín v infúzii i. v. 

podZa ordinácie lekára, 
• odoberá glykémiu podZa ordinácie 

lekára,
• podZa ordinácie – po troch dňoch – 

aplikuje inzulín s. c. a sleduje dodr-
žiavanie diabetickej diéty. 

Úloha diabetologickej sestry 

I. Pacientka na diabetickej diéte:
• príde po pol roku, po kojení na dia-

betologickú ambulanciu,
• odoberie sa jej krv na zistenie hladi-

ny glykemickej krivky OGTT a na zá-
klade výsledkov z tohto vyšetrenia sa 
rozhodne a ]alšej liečbe,

• pacientka zostáva v evidencii a kaž-
dých šesY až osem mesiacov chodí na 
kontrolu. 

II. Pacientka na inzulíne:
• sestra odoberá krv na vyšetrenie 

veZkého glykemického profilu, podZa 
výsledku vyšetrenia je žena kontro-
lovaná ]alej na diabetologickej am-
bulancii,

Gestační diabetus mellitus

Fo
to

 K
ar

el
 V

íz
ne

r

Diasestra_2007_1.indd   33 20.3.2007   23:35:31



34

SESTRA V DIABETOLOGII � 1/2007

• dodržiava ]alej diétu, aplikuje si in-
zulín podZa ordinácie lekára a môže 
sa staY, že pacientka si prestane apli-
kovaY inzulín a zostane len na diéte 
a je ]alej sledovaná diabetológom.

Psychologické aspekty 
u pacientky s GDM

Každé ochorenie spôsobuje stres, mož-
no povedaY, že je negatívnym stresorom. 
Ochorenie prináša negatíva nielen pre 
matku, ale ešte i pre nenarodené dieYa, hla-
dina stresu a psychickej tenzie je v tomto 
prípade o mnoho vyššia. V tehotenstve je 
takmer každá žena citlivejšia a vnímavej-
šia, preto racionálna psychoterapia je sú-
časYou somatickej liečby pacientky.

Základom úspechu je, že pacientka verí 
v úspešnosY liečby a ošetrovateZskej sta-
rostlivosti, verí lekárovi i sestre. Preto by 
si mala sestra získaY jej dôveru hne] na 

začiatku, čím sa zároveň uZahčí i spolu-
práca medzi sestrou a pa cientkou. Sestra 
má chápaY i to, že aj najmenší prejav po-
dozrenia, nedôvery, či strachu môže vy-
volaY u tehotnej pacientky neadekvátnu 
a celkom nepredvídateZnú reakciu.

U pacientky s GDM v psychickom 
obraze dominujú obavy z:

• s. c. aplikácie inzulínu, 
• obavy z nárokov ohZadne dodržiava-

nia diabetickej diéty,
• obavy, či nebude jej dieYa poškodené,
• či dostáva jej dieYa správnu výživu,
• obavy, či dieYa vôbec donosí,
• obavy z toho, aký je predpoklad toho, 

že dieYa bude poškodené diabetom.

Na tieto všetky otázky (a mnohé ]alšie) 
musí sestra vedieY adekvátne odpovedaY, 
(i mnohé nevyslovené otázky musí sest-
ra jednoducho „vytušiY“), aby uspokojila 

pacientkine potreby. Pacientky by po roz-
hovore so sestrou mali pochopiY, že ak sa 
budú správne stravovaY a dodržiavaY po-
kyny lekára, predídu tak možným kompli-
káciám, ktorých sa obávajú. Po pôrode sa 
obyčajne ich zdravotný stav upraví, vráti 
sa do normy, ke] sa narodí zdravé dieYa, 
pocit šYastia a radosti prinesie matke – pa-
cientke úZavu a zlepší sa i jej psychická 
pohode a celková kondícia.
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Tensoval Duo control

Karel Vízner
Nakladatelství GEUM

Terapeutické pomůcky

V ambulantním měření krevního tlaku je standardem auskultační, neboli Korotko-
vova metoda měření. V praxi ji všichni známe v podobě měření klasickým rtuYovým 
tonometrem a poslechem ozev pomocí tonometru. Založena je na objevu italského 
lékaře Scipione Riva-Rocciho, vylepšeného v roce 1905 Nikolajem Korotkovovem.

Zjednodušeně funguje tato metoda mě-
ření tak, že zaškrcením paže manžetou 
tonometru zaznamenáme ztrátu pulzu 
na zápěstí. Při postupném snižování tlaku 
v manžetě pak sluchově zaznamenáme při 
určitém tlaku ozvy označující, že krev již 
začíná proudit cévou. První slyšitelné ozvy 
udávají tzv. systolický krevní tlak a jejich 
vymizení pak diastolický krevní tlak.

Druhou možnou metodou měření krev-
ního tlaku je metoda oscilometrická. Tu 
dosud užívaly všechny digitální tonome-
try. Při této metodě je pulzní vlna deteko-
vána nikoli sluchově, ale detekcí oscilací 
tepny. Algoritmem je pak oscilace převe-
dena na hodnoty krevního tlaku. Oscila-
ce se objeví na začátku proudění krve při 

uvolňování manžetou stlačené cévy a vy-
mizí při jejím úplném otevření.

Společnost Hartmann-Rico nyní přichá-
zí, jak informovala na své tiskové konfe-
renci, s novým druhem tonometru, který 
jako jediný z digitálních přístrojů měří 
krevní tlak současně oběma dostupný-
mi metodami. Přístroj standardně užívá 
přesnou Korotkovovu metodu měření, 
v případě, že Korotkovovy ozvy nejsou 
z nějakého důvodu slyšitelné, je užita os-
cilometrická metoda měření. Tím je dosa-
ženo přesnosti měření srovnatelné s kla-
sickými, nedigitálními přístroji.

Nový tlakoměr Tensoval duo control 
tak spojuje dvě velmi podstatné vlast-
nosti. Dosahuje přesnosti ambulantních 

tonometrů (a to i u pacientů s mírnými 
a středními poruchami srdečního rytmu) 
a zároveň je uživatelsky velmi přátelský 
a je možné jej snadno použít i v domácím 
monitorování krevního tlaku.

Přesnost měření byla ověřena řadou 
nezávislých institucí (např. Britskou nebo 
Evropskou společností pro hypertenzi). 
Z praktických vlastností přístroje: zákla-
dem je unikátní technologie Duo Sensor 
(obě metody měření), má jednoduché 
ovládání a velký displej, mohou jej pou-
žívat současně dvě osoby (paměY přístro-
je má kapacitu pro dvě nezávislé řady 30 
výsledků měření) a prodlouženou záruku. 
Prodávat se bude za 1 990 Kč.

Digitální tonometr s Korotkovovou metodou měření krevního tlaku

Gestační diabetus mellitus
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Diabetes a psychika

Sdělení diagnózy je špatná zpráva a většina lidí potřebuje čas, aby ji „zpracova-
la“ a vyrovnala se s ní. Existuje určitý typický průběh reagování v podobných ne-
příznivých situacích (tj. když musí člověk přijmout nepříznivou skutečnost, kterou 
nemá možnost změnit, např. právě diagnózu závažného onemocnění). Pacient se 
v této době může chovat nelogicky, protože jeho psychika se různými „triky“ pokou-
ší náraz reality šetrně zpracovat. Tyto tzv. obranné psychologické reakce jsou z vět-
ší části nevědomé a automatické – pacient je nedělá úmyslně, není si jich vědom. 
My jako profesionálové bychom je však měli rozpoznat a naučit se na ně správně 
reagovat. A o tom je náš druhý díl psychodiabetologie. 

Psychosociální aspekty terapie diabetu

Zuzana Krausová
ambulantní psychiatr

2. část – Psychické problémy po diagnóze diabetu

Fáze psychické adaptace

V typickém případě probíhá reakce na 
nepříznivou diagnózu v následujících fá-
zích (výjimky samozřejmě existují): 

1. Šok: „Mám cukrovku? Aha, ano. Tak 
dobře.“

Pacient se bezprostředně po sdělení dia-
gnózy může chovat klidně a rozumně, ně-
kdy až lhostejně. Může působit dojmem 
(obvykle klamným), že se s nepříznivou in-
formací rychle vyrovnal a vše pochopil. Ve 
skutečnosti je většina lidí v této fázi pod 
vlivem jakéhosi ochranného útlumu. Ještě 
jim skutečnost v plné míře nedochází, ne-
vnímají ji a emoce jsou potlačené. Nemělo 
by nás proto překvapit, že na začátku tak 
rozumný pacient začne po nějaké době ja-
koby bezdůvodně „vyvádět“.

2. Popření: „To není možné. Nespletli 
jste se?“

Po různě dlouhé době (hodiny, dny) šo-
kový útlum opadá a člověk si začíná uvě-
domovat nepříjemnou skutečnost. Pod-
vědomě se ji ale pokouší nevidět a chová 
se, jako by neexistovala. Někdy je tento 
postoj jen naznačen, někdy je však inten-
zivní a pacient podle toho i jedná – žádá 
nová vyšetření, přechází k jinému lékaři, 
případně přestane k lékařům chodit úpl-
ně, protože „to nepotřebuje“. Popření je 
typická regresivní reakce – návrat k ne-
zralejšímu, dětskému způsobu reagová-
ní („když se budu tvářit, že to neexistuje, 
třeba to zase zmizí“).

Má-li diabetik sklony k popírání nemo-
ci dlouhodobě, vede to často k závažným 
zdravotním důsledkům – metabolické de-
kompenzaci, ketoacidóze, rychlejší mani-

festaci orgánových komplikací. K popírání 
bývají zejména náchylní muži osobnost-
ního typu A (dominance, soutěživost, ne-
přiznání slabosti) nebo perfekcionalistické 
ženy (všechno zvládnu a překonám).

3. Agrese: „Proč se tohle muselo stát 
zrovna mně?! Kdo za to může? Vy mě špat-
ně léčíte!“ 

Pocit nespravedlnosti, vzteku a křivdy 
prožívá – alespoň dočasně – většina nově 
zjištěných diabetiků. Vztek a hledání viní-
ků bývá u některých lidí výraznější. Zlobit 
se na osud, na náhodu, případně sám na 
sebe a svoje tělo, je psychologicky obtížné. 
Mnohem schůdnější je najít si objekt, na 
němž si vztek tzv. vylijeme. Obětí agresiv-
ních emocí pacienta se tak stávají bohužel 
lidé v nejbližším okolí – rodina, přátelé, 
zdravotníci. Ti si to obvykle opravdu ne-
zaslouží a vnímají to pochopitelně od něj 
jako nevděčnost a nespravedlnost.

Jak na agresi reagovat? Rozhodně ne 
agresivně. Mysleme stále na to, že pacien-
tova agresivita není namířena proti nám 
osobně, ale že jde o projev jeho úzkosti 
a bezmoci. Pak na ni také dokážeme re-
agovat klidněji. Zacházení s agresivními 
postoji nemocných je jednou z nejobtíž-
nějších dovedností zdravotníka a bude-
me o něm podrobněji pojednávat v dal-
ších kapitolách.

4. Deprese: „Nezvládnu to. Nevím, co 
mám dělat. To není žádný život.“

V dalším průběhu si pacient začíná uvě-
domovat skutečnost se všemi důsledky 
a pociYuje skleslost, úzkost a neschopnost 
to vše zvládnout. Depresivní příznaky 
mohou být mírného stupně a trvat krát-
ce (max. několik týdnů), ale mohou být 

závažnější a přetrvávat i mnoho měsíců. 
Pak jde již o psychiatrický problém (tzv. 
reaktivní deprese neboli porucha přizpů-
sobení), u níž je vhodné konzultovat od-
borníka (viz dále).

5. Přijetí 
V ideálním případě dospěje pacient po 

výše popsaných krátkých psychických vý-
kyvech do fáze zklidnění a realistického 
přijetí skutečnosti. Je však řada pacientů, 
kteří vnitřně do této fáze nikdy nedospějí, 
i když celkem ochotně spolupracují na léč-
bě a nechovají se nijak nápadně. 

Příklad: inteligentní vzdělaná dáma 
s diabetem 2. typu, která na kontroly 
chodí pravidelně, všechna doporučení si 
ochotně vyslechne, ale – což už nikomu 
v poradně nikdy nepřizná – dietu absolut-
ně nedodržuje, protože má přece „dobré 
výsledky“. Ty má proto, že vždy před ter-
mínem kontroly dietu drží. Toto nelogické 
a dětinské chování nezpůsobuje nedosta-
tek inteligence, ale právě psychologický 
mechanismus popření, v němž tato pa-
cientka ustrnula na roky a dosud vlastně 
vnitřně nepřijala fakt, že je diabetička.

Výše popsané adaptační reakce se mo-
hou kdykoliv v průběhu onemocnění ob-
jevit znovu. Bývá to většinou v době, kdy 
má pacient jiné problémy, zhorší se jeho 
zdravotní stav, musí odejít do invalidní-
ho důchodu apod. Měli bychom být proto 
kdykoliv připraveni na podobná překva-
pení i od dosud skvěle spolupracujících 
pacientů.

Normální a abnormální 
průběh

Uvedené adaptační fáze jsou v podsta-
tě součástí normálního, běžného průběhu 
reakce. U mnoha nemocných tyto projevy 
ani nezaznamenáme, nebo jenom v ná-
znaku. U jiných jsou delší a nápadnější. 
Trvají obvykle několik týdnů, potom po-
stupně odeznívají. Předem je těžké před-
povědět, jak intenzivně který nemocný za-
reaguje, zvláště když ho zatím příliš dobře 
neznáme. Většina lidí si, jak známo, vytvá-
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ří psychologické mimikry, často dovedené 
k dokonalosti. Někdo působí klidně a vy-
rovnaně, ale v zátěžové situaci se projeví 
jeho vnitřní slabost. Na druhou stranu nás 
často svou vnitřní silou překvapí lidé, od 
nichž bychom to nečekali. 

Někdy špatný psychický stav pacienta 
dlouhodobě přetrvává nebo se zhoršu-
je – objevují se úzkosti, depresivní ná-
lada, poruchy spánku, emoční výkyvy, 
podrážděnost, někdy somatizace (napětí 
transformované do tělesných příznaků). 
V takovém případě jde již o abnormální 
reakci na stres, tzv. poruchu přizpůsobení 
(diagnóza F 43.2), synonyma reaktivní de-
prese, depresivní (úzkostná) reakce aj. (angl. 
„adjustment disorder“). V tomto případě by 
měl již být konzultován odborník – psy-
cholog, eventuálně psychiatr. Ti pak na-
vrhnou léčbu. Jde většinou o přechodnou 
poruchu (cca do půl roku), ale kompliku-
je léčbu diabetu, kvalitu života pacienta 
a může u disponovaných lidí přejít i do 
chronických psychických problémů. 

Jako téměř ve všem, je i v reakci na diag-
nózu rozdíl mezi diabetiky inzulín-depen-
dentními (IDDM) a diabetiky 2. typu. V pří-
padě IDDM bývají reakce prudší, protože 
životní změna je náhlá a výrazná. Pacient 
musí od počátku dosti aktivně spolupra-
covat. Pokud něco zanedbá, projeví se 
to většinou bezprostředně negativnímu 
důsledky (dekompenzace, hypoglyké-
mie). Diabetici non-inzulin-dependentní 
(NIDDM) nemají většinou tak dramatický 
nástup příznaků, tím spíše je ale pro ně 
někdy těžké přizpůsobit se požadavkům 
léčby – je to více na nich, zanedbávání 
režimu se neprojeví hned. Podléhají pro-
to snáze reakcím popření a bagatelizace.

Specifická a složitá je situace u dětských 
diabetiků, kde kromě dítěte reaguje růz-
ným způsobem i jeho rodina. Problema-
tice dětského diabetu se v této části ne-
věnujeme, obecně však platí, že nejsnáze 
se adaptují menší děti předškolního věku 
(funguje-li jejich rodinné zázemí). Nejob-
tížnějším obdobím je pak puberta a ado-
lescence.

Stres a manifestace diabetu
S obdobím kolem diagnózy souvisí ještě 

otázka: Může stres vyvolat diabetes? Od-
pově] pro pacienta je jednoznačně NE.

Z klinické zkušenosti víme, že u mnoha 
lidí s IDDM předcházela manifestaci ně-
jaká závažná stresující událost – rozchod 
s partnerem, ztráta zaměstnání, operace 
apod. Pacient, který zpočátku obvykle hle-

dá vysvětlení PROČ?, může dojít k závěru, 
že právě tento stres mu diabetes způsobil. 
Obviňuje pak původce události (bývalého 
partnera, zaměstnavatele, lékaře, sám 
sebe), že kvůli němu cukrovku „dostal“. 
Pacient pak zbytečně plýtvá psychickou 
energií na hledání viníků a nesoustředí 
se na svůj hlavní problém, tj. naučit se 
zvládat diabetes. 

Vztahy mezi stresovou zátěží (event. 
depresí), inzulínorezistencí a rozvojem 
diabetu jsou složité a možná užší, než se 
dosud předpokládalo. To však jsou zatím 
otázky pro výzkum. Pro praxi stále platí, 
že stres a psychické problémy diabetes 
zhoršují, mohou urychlit jeho manifes-
taci, ale rozhodně ho nemohou způsobit. 
To je třeba pacientům jednoznačně říkat 
a vyvracet neproduktivní úvahy typu: 
„kdo mi to způsobil?“

Psychologická podpora 
pacienta a – kde na ni
vzít čas? 

Co tedy od nás pacient krátce po dia-
gnóze nejvíc potřebuje? Velmi zjedno-
dušeně bychom mohli shrnout následu-
jící zásady:

• Dostatečné a srozumitelné informace
Berme v úvahu, že pacient zatím o dia-

betu neví vůbec nic. Některé věci potře-
buje slyšet vícekrát. Rozčilený a nesou-
středěný člověk (jímž většina lidí v této 
situaci je) nás sice poslouchá, ale často 
nevnímá. Může se potom ptát opakova-
ně na totéž nebo tvrdit, že „to mu nikdo 
neřekl“, i když jsme mu to my osobně 
připomínali třeba dvakrát. Snažme se být 
shovívaví. I z takto popleteného pacienta 
může být časem velmi zodpovědný a ko-
operativní diabetik. 

• Přiměřený emoční postoj
Pro nás je cukrovka denním chlebem, 

pro pacienta to může být osobní tragé-
die. Z toho vychází doporučení, jak se 
k nemocnému chovat a na co si dát po-
zor. Protože i dobře míněné, ale v danou 
chvíli nevhodné postoje, mohou působit 
kontraproduktivně.

• Laciný optimismus a bagatelizace („No 
tak, vždyY o nic nejde! Píchat si in-
zulín není takový problém.“) obvyk-
le nepovzbudí, naopak. Nemocný to 
většinou vnímá jako nepochopení 
a zlehčování svého problému. 

• Nadměrná ustaranost či soucit pa-
cienta zneklidní, vidí situaci horší, 

než je. Snadno pak sklouzne k sebelí-
tosti a rezignaci („I sestra z toho byla 
špatná, jak to se mnou vypadá.“).

Jaké chování sestry
je nejvhodnější?

Je to kombinace profesionální jistoty, 
empatie a reálného optimismu. Paciento-
vi potřebujeme dát najevo, že: 

• chápeme, jak je pro něj situace ob-
tížná (empatie, respekt),

• léčba má dobré vyhlídky, bude jistě 
úspěšná (optimismus, podpora),

• jsme profesionálně kompetentní 
a může se na nás spolehnout.

Velmi schematicky například takto: 
„Ano, paní A., chápu, že je to pro Vás te] 
těžké. Ale nebojte se, diabetes léčit umí-
me. Dostala jste výborné léky. My Vám 
všechno vysvětlíme a poradíme s dietou. 
Uvidíte, že to bude dobré.“

Jak zvládnout
problém s časem? 

Zvláště tam, kde je adaptace na nemoc 
trochu složitější, by pacientovi pomohla 
větší dávka naší pozornosti a podpory. 
Problémem je samozřejmě nedostatek 
času. Někdy ale opravdu stačí jen několik 
povzbudivých slov navíc, která nám zabe-
rou pár vteřin. Například pro nás banální, 
automaticky vyslovená věta: „Tak se na 
Vás těším za měsíc a uvidíte, že to bude 
o moc lepší“, může být pro pacienta živo-
tabudičem, který mu doma pomáhá proti 
úzkosti. A za měsíc to opravdu lepší je.

Sílu svého psychologického působení 
v pozici zdravotníka si často plně neuvě-
domujeme. Nemocní lidé bývají nervózní, 
nejistí a přecitlivělí. Naše bezmyšlenko-
vité slovo či gesto může proto napáchat 
velkou psychickou škodu a naopak, tro-
cha podpory udělá zázraky. Kdo byl sám 
někdy v roli pacienta, vyzkoušel si to na 
sobě v praxi…

Chcete-li na pacienty pozitivně půso-
bit, můžete se „naučit“ některé – v dob-
rém slova smyslu – profesionální triky. 
Podobně jako automaticky zdravíte a dě-
kujete, aniž Vás to nějak vysiluje, mů-
žete si vymyslet pár optimistických vět, 
které si běžným používáním zautoma-
tizujete. Tyto „psychologické povzbuzu-
jící prostředky“ nás nestojí skoro žádný 
čas a energii. Zvládneme to i v době, kdy 
máme sami svých problémů až až. A to 
míváme všichni často.

Psychosociální aspekty terapie diabetu
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Shiatsu – přírodní
diagnostický i léčebný systém

Pavel Kloud
fyzioterapeut

Staří Číňané vyvinuli systém diagnózy a léčení založený na sedmi stovkách bodů 
na lidském těle, které jsou uspořádány v energetických drahách zvaných meridiá-
ny. Jednou z léčebných metod, která tyto vědomosti využívá, je akupunktura. Aku-
punktura upravuje tok energie v meridiánech zapichováním jehel. Tyto znalosti při-
šly do Japonska před více než tisícem let a v 18. století je japonští maséři začlenili 
do struktury tradičních masáží anma. Ve 20. letech 20. století Tokudžiro Namikoši 
zformoval terapeutický systém integrující anma s moderní anatomií a fyziologií 
do léčebného sytému shiatsu.

Obr. 1: Masáž zad na židli
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Postupy pro mírnění stresu 
a únavy

Trpíme-li bolestmi či ztuhlostí, instink-
tivně třeme nebo tlačíme na místo, které 
nás trápí. I takto jednoduchý úkon stimu-
luje přirozené obranné systémy lidského 
těla. Systematické provádění této činnosti 
tělo uzdravuje, člověk pak nemusí ignoro-
vat nepohodlí nebo polykat pilulky. Zákla-
dem masáže shiatsu je tlak na určitá místa 
na těle zvaná cubo, což znamená japonsky 
hrnec nebo sklenice ve smyslu jamka, dů-
lek. V těchto místech se totiž hromadí stres 
a únava. Tlakové působení na tyto body 
přináší úlevu, protože reflexně odpovídají 
určitým svalům, kostem, cévám, nervům, 
lymfatickým žlázám a endokrinnímu sys-
tému. Pomocí shiatsu lze zároveň diagnos-
tikovat i léčit. Dotekem konečků prstů mů-
žeme rozeznat rozdíly v teplotě a ztuhlosti 

na povrchu energetických drah a tím po-
znat změnu zdravotního stavu těla. Japon-
ští maséři říkají, že palec je jejich třetí oko, 
které používají jako rentgen. 

Shiatsu je manuální metoda preventiv-
ní zdravotní péče a pracuje zcela v oblasti 
zdravé přírodní medicíny. Nabízí tělesný 
dotek a osobní kontakt terapeuta s ne-
mocným a tím odstraňuje velmi účinně 
působení stresorů, které škodí v našem 
těle a mysli.

Nejde o soupeření 
s klasickou západní 
medicínou

Během posledních let se shiatsu stává 
stále populárnější, stále více lidí ho za-
číná praktikovat a čím dál více lidí věří 
jeho léčebným účinkům. Díky dokonale 
rozpracovaným technikám dává obrovský 

prostor k rozvoji intuice, a otvírá tak nový 
pohled na zdraví a nemoc. Je zajímavým 
protějškem klasické západní medicíny 
a přestože si nedělá ambice ji nahradit, 
může být každému dobrým pomocníkem 
na cestě k lepšímu pochopení těla a du-
ševního zdraví jako nedělitelného celku. 
Techniky shiatsu jsou novým poznáním 
nejen pro příjemce, ale také pro toho, 
kdo je poskytuje. Terapeut poskytuje své 
umění, znalosti a zkušenosti a pacient je 
prostředkem pro uplatnění léčebných po-
stupů. Dochází k výměně energie a tato 
výměna je obohacením pro oba účastní-
ky léčby. Shiatsu rozvíjí vlastní smyslové 
vnímání, stává se nedílnou součástí roz-
voje osobnosti. Mění vnímání světa díky 
poznání proudící energie a získané citli-
vosti vůči této energii. Používané léčebné 
techniky jsou jednoduché a přesto účinné. 
Shiatsu je kombinací léčebné masáže, aku-
presury, reflexní terapie a zahrnuje také 
poradenskou činnost ve vztahu k jednot-
livci (výživa, pohyb, duchovní zaměření 
i působení okolí, které ho obklopuje).

Pro stanovení léčebného postupu jsou 
využívány tisícileté poznatky tradiční ori-
entální medicíny a diagnostiky. Hlavním 
nástrojem orientální diagnostiky je fyzio-
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Fyzioterapie

gnomie, která využívá skutečnosti, že na 
každém jedinci je vidět dynamický prů-
běh jeho vlastního vývoje. Držení posta-
vy, chůze, barva pokožky, zabarvení hla-
su, zakřivení prstů, vzhled nehtů a další 
rysy jsou vnějším projevem stavu krve, 
vnitřních orgánů, svalového a nervového 
systému. Další formy diagnóz vycházejí 
z vyšetření napětí hara (břicha), zad a vy-
šetření energetického stavu jednotlivých 
drah. Diagnostikované příznaky nemoci 
je možné vyléčit nebo eliminovat, ale ko-
nečným cílem je přesvědčit lidi, aby pře-
vzali odpovědnost za potíže, do nichž se 
dostali. Je nutné je naučit zacházet s no-
vými technikami a prostředky k dosažení 
jejich duševního i tělesného zdraví.

Shiatsu vsedě lze provádět 
i na pracovišti

Velmi zjednodušeně lze aplikovat ně-
které techniky a poznatky shiatsu na 
klienta, který sedí na speciální (nebo 
normální) židli. Tyto techniky provádě-
ní shiatsu vsedě odstraňují drobné ne-
výhody, které mají jiné léčebné metody, 
aplikované zpravidla v masážním salo-
nu nebo na oddělení léčebné rehabilita-

ce. Jsou vhodné pro ty, kteří si nemohou 
nebo nechtějí vyhradit čas na péči o tělo 
a také poci/ují bolestivě důsledky celo-
denního sezení u pracovního stolu. Na-
bízí se možnost objednat si odborníka 
na shiatsu vsedě přímo na pracoviště. 
Praktikuje se bez svlékání, trvá asi 15 mi-
nut, může se provádět kdekoli a pro její 
aplikaci nejsou třeba masážní přípravky. 
Na přinesené skládací masážní židli (viz 
obrázky 1–3) dochází během patnácti-
minutové masáže k uvolnění a obnovení 
oběhu energie. Nejzranitelnější části těla 
se opírají o opěradla židle. Odborník na 
shiatsu uvolňuje a nabíjí klienta novou 
energií stimulací celé řady bodů rozmís-
těných ve velké většině podle meridiánů 
(energetické dráhy) na zádech, na šíji, na 
pažích, na rukou, na bocích a na hlavě. 
Skládací židle je lehká a k práci jsou po-
třeba pouze šikovné ruce a znalosti. 

Cílem aplikace shiatsu není nahrazení 
klasických druhů péče o tělo, jako jsou 

například masáže, ale pouze doplnění 
jejich nabídky. Chce-li klasicky vzdělaný 
masér praktikovat shiatsu vsedě, musí 
absolvovat speciální rekvalifikační kurs 
akreditovaný MŠMT ČR (masér se specia-
lizací shiatsu). Shiatsu aplikované vsedě 
je velmi populárním programem pro zvý-
šení produktivity lidí, kteří mají zaměst-
nání s vysokými nároky na soustředěnost 
a pracovní vypětí. Může se aplikovat té-
měř všude, v kancelářích, v obchodních 
domech, na trzích, na nádraží nebo na 
letišti. Pohyby odborníka na shiatsu vse-
dě jsou přesné, rytmické a vytvářejí cho-
reografický celek, který je pro klienta pří-
jemný. Vzhledem k tomu, že trvá pouze 
patnáct minut, je ideální relaxací pro vel-
mi zaměstnané osoby. Zvyšuje duševní či-
lost, snižuje stres a poskytuje intenzivní 
obnovu tělesných sil.

Kontakt:
www.kloud.cz

Obr. 3: Ze školy masáže vsedě

Obr. 2: Protažení zad
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Závislost na tabáku
a její léčba – role sestry

Kateřina Langrová
Česká koalice proti tabáku

Návykové látky a diabetes mellitus

Kouření je světovou zdravotnickou organizací označováno za nejčastější preven-
tabilní příčinu předčasných úmrtí. Pro představu – jen v České republice zemře 
na následky kouření každý den 50 lidí, což je ročně 18 000 úmrtí. Celosvětově je 
to potom 5 miliónů obětí cigaret ročně a v roce 2020 už to bude dvojnásobek, ce-
lých 10 miliónů!

Nejen pro obrovský rozsah, ale právě 
i pro rychlost šíření se používá výraz „ta-
báková epidemie“. 

A situace u nás? Kouří zhruba třetina 
dospělé populace (to znamená asi 2,5 mi-
liónu kuřáků), mezi dětmi ve věku 15 až 
18 let je to dokonce téměř polovina. 

Realistické výhledy kuřáka
Polovina kuřáků zemře na následky své-

ho kouření, a to v průměru o 15 let dříve 
než kdyby nekouřila, smrti často předchá-
zí chronická invalidizující onemocnění.

Zaměříme-li se na jednotlivá onemocně-
ní, pak kouření má na svědomí:

• asi 20 % všech kardiovaskulárních one-
mocnění (a vzhledem k tomu, že ta 
jsou nejčastější příčinou úmrtí, i me-
zi kuřáky nejvíce lidí umírá v jejich 
důsledku),

• 30 % všech nádorových onemocnění, 
přičemž vazba k jednotlivým dru-
hům kolísá (nejužší je v případě ra-
koviny plic, která vzniká až v 90 % 
v důsledku kouření),

• 75 % chronických plicních onemoc-
nění jako je chronická plicní ob-
strukční nemoc, astma, chronická 
bronchitida,

• čtvrtou skupinu tvoří ostatní one-
mocnění, např. z oblasti gastrointes-
tinálního traktu (vředová choroba 
gastro-duodenální, žlučníková kal-
kulóza, Crohnova nemoc), pohybo-
vého aparátu (např. osteoporóza), 
pohlavního ústrojí (některá nádo-
rová onemocnění, snížení fertility, 
poruchy těhotenství včetně abortů), 
endokrinního systému (např. diabe-
tes mellitus) a další. Přesto, že tato 
skupina onemocnění si často vyslou-

ží označení jako „jiné“, absolutní po-
čet pacientů, kteří onemocní těmito 
chorobami v důsledku svého kouře-
ní je ohromný, a proto je třeba se 
i v této oblasti snažit o odstranění 
tohoto závažného rizikového fakto-
ru – kouření.

Přímé souvislosti kouření 
a onemocnění diabetes 
mellitus (DM)

Kouření zvyšuje riziko vzniku diabe-
tu (působí jako samostatný rizikový fak-
tor); kuřáci onemocní 2krát častěji než 
nekuřáci. Další závažnou skutečností je, 
že u pacientů, kteří již DM onemocněli, 
kouření zhoršuje jeho průběh, snižuje 
účinnost léčby a je spojeno s vyšším vý-
skytem komplikací (neuropatie, mikro-
vaskulární komplikace aj.).

Účinky tabákového kouře
Tabákový kouř je komplexem více než 

5 000 plynných (92 %) i hmotných (8 %) 
látek. Minimálně 64 z nich jsou prokáza-
né karcinogeny (např. dibenzantracen, 
benz-a-pyren, dimetylnitrosamin, dietyl-
nitrosamin, metylnitrosamino-butanon, 
vinylchlorid, hydrazin, arzén), jiné působí 
jako ko-karcinogeny, další jsou mutagen-
ní, alergogenní či obecně toxické. V USA, 
kde jsou karcinogeny řazeny do jednotli-
vých tříd, je tabákový kouř klasifikován 
jako karcinogen nejvyšší nebezpečnos-
ti, třídy 1A.

Kromě látek, které jsou přirozeně obsa-
ženy v tabáku či papíru, který při kouření 
cigaret hoří a jejichž zplodiny se stávají 
součástí tabákového kouře, do cigaret je 
dodáváno uměle asi 700 dalších látek, 
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aby „zlepšily“ vlastnosti cigaret – zajisti-
ly ladné vinutí kouře, to, aby popel držel 
na oharku co nejdéle, nebo aby snižovaly 
odbourávání nikotinu v těle a tedy zvyšo-
valy návykovost cigaret.

Závislost na tabáku
a na nikotinu

Kouření není pro většinu kuřáků pouze 
„svobodnou volbou“ – u tří čtvrtin z nich 
se totiž již vyvinuta fyzická závislost na 
nikotinu. Biologická podstata a bioche-
mické změny, které v jejím důsledku na-
stávají v mozku mají stejný princip jako 
u kterékoli jiné závislosti, např. na heroi-
nu či amfetaminech. A stejně jako u jiných 
drog, i v případě přerušení „dodávky“ ni-
kotinu se dostavují abstinenční příznaky. 
Individuálně se projevují v různém spek-
tru a v různé míře, obvykle již do několi-
ka hodin po poslední cigaretě. Mezí nej-
častější patří:

• silné nutkání kouřit („craving“),
• nervozita,
• nesoustředěnost,
• změny nálady,
• deprese,
• zvýšená chu/ k jídlu.
Kromě oblasti fyzické závislosti hra-

je u kuřáků důležitou úlohu i závislost 
psychosociální. Jedná se vlastně o nauče-
né chování, kdy kuřák má určité situace 
nebo pobyt v určité společnosti spojen 
právě s cigaretou jako předmětem. Je pak 
pro něj těžké řešit např. stres, nebo nao-
pak trávit chvíle odpočinku bez cigarety. 
To samé se týká třeba posezení s přáteli 
u skleničky, odreagování se s kolegy bě-
hem přestávky v práci. Tato složka závis-
losti je přítomna téměř u každého kuřáka 
a je důležité, aby si každý svoje „rizikové 
situace“ uvědomil.

Proč kouření zanechat 
– vyplatí se to ještě?

Různé látky tabákového kouře se vy-
lučují z organismu různě rychle; některé 
patologické změny způsobené kouřením 
se mohou po zanechání kouření vrátit 
k normálu, jindy je postižení trvalé. Nic-
méně v každém případě platí, že zanechá-
ní kouření představuje zdravotní benefit. 
I pokud již vznikla choroba v důsledku 
kouření, to, že pacient kouřit přestane, 
zlepší prognózu onemocnění.

Vyjádřeno číselně například riziko vzni-
ku infarktu myokardu po 5 letech absti-
nence poklesne na polovinu původního 

a po 10 letech je srovnatelné s nekuřákem. 
Pro nádorová onemocnění riziko onemoc-
nění poklesne na polovinu asi za 10 let.

Přístup k pacientům
– kuřákům

V intervenci směrem k pacientům – ku-
řákům má nezastupitelné místo právě 
zdravotní sestra. Ta obvykle mívá s pa-
cientem bližší kontakt než lékař a pacient 
je často ochoten přijmout od ní bližší vy-
světlení a ztrácí ostych zeptat se na věci, 
které mu nejsou zcela jasné.

Praktickou pomocí v komunikaci smě-
rem k pacientovi je tzv. metoda krátké in-
tervence, označovaná také jako „5P“:

1) Ptát se 

Každý pacient by měl být dotázán na 
své kuřácké návyky a měl by být proveden 
záznam do zdravotnické dokumentace. 
A to i opakovaně! V případě nekuřáka je 
na místě pochvala (opakovaná pochvala 
neuškodí), je-li pacient kuřák, opakované 
dotazování na kuřácké návyky jen zvýší 
naléhavost potřeby zanechat kouření pro 
jeho zdraví. 

2) Poradit

Každému kuřákovi by se mělo dostat 
jednoznačného doporučení, že pro jeho 
zdravotní stav je nutné, aby kouření za-
nechal.

3) Posoudit

Dalším krokem je potom posouzení 
motivace kuřáka k tomuto kroku. Zde 
máme jako zdravotníci celou řadu pád-
ných argumentů a není těžké najít kon-
krétní souvislost zdravotních potíží 
pacienta a jeho kouření. V případě dia-
betických pacientů hovoří čísla jasně – 
kuřáctví jednoznačně zhoršuje průběh 
onemocnění (viz výše).

4) Pomoci

Zdravotník má ovšem také pomoci v od-
vykání kouření a to informací o podstatě 
závislosti, dostupné léčbě (podrobněji se 
této věci věnuji níže) a v neposlední řadě 
odkazem na to, kde najde další speciali-
zovanou pomoc a další informace. Každý 
zdravotník by tedy měl být schopen do-
poručit vhodnou léčbu a v případě, že po-
soudí, že pacient potřebuje intenzivnější 
pomoc, měl by ho nasměrovat do specia-
lizovaného Centra léčby závislosti na ta-
báku, event. poradny.

V současnosti funguje devět Center 
léčby závislosti na tabáku (jsou zamě-
řeny především na pomoc těžce fyzicky 
závislým pacientům) a okolo 40 pora-
den (těžiště jejich práce spočívá v po-
radenství, nikoli klinické léčbě) – jejich 
seznam najdete na internetových strán-
kách www.dokurte.cz, které lze dopo-
ručit také jako informační zdroj pro pa-
cienty i zdravotníky.

Návykové látky a diabetes mellitus
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Další možností pomoci (a vyhledání po-
třebných informací a kontaktů) je Linka 
pro odvykání kouření 844 600 500, která 
je v provozu každý pracovní den od 12 
do 20 hodin a cena hovorného odpovídá 
místnímu volání z celé ČR.

5) Plánovat kontroly

Jako zpětná vazba a případně i k úpra-
vě léčby by měly sloužit kontroly. V běžné 
klinické praxi nezaměřené přímo na léčbu 
závislosti na tabáku budou pravděpodob-
ně spojeny s kontrolami naplánovanými 
v rámci léčebného procesu základního 
onemocnění, event. s preventivními pro-
hlídkami.

Léčba
Povědomost o tom, jakou pomoc nabí-

zí možnosti současné medicíny při odvy-
kání kouření, je bohužel malá a to nejen 
mezi laiky, ale i mezi zdravotníky. Přitom 
právě oni by měli být zdrojem informací 
pro pacienty a rádci tam, kde se pacient 
nedokáže rozhodnout sám.

V oblasti překonání fyzické závislosti 
na nikotinu je dostupná farmakoterapie, 
která pomáhá potlačit abstinenční pří-
znaky, které se u většiny kuřáků při za-
nechání kouření objevují (připomínám, 
že u tří čtvrtin kuřáků je fyzická závis-
lost přítomna).

Volně dostupné v lékárnách (tedy bez 
receptu) jsou přípravky náhradní terapie 
nikotinem. 

Náhradní nikotinová terapie 
Funguje na principu dodávání nikoti-

nu v čisté formě (oproti 5 000 látek v ta-
bákovém kouři) navíc v dávce nižší, než 
by byla vstřebána při kouření, ale do-
statečné k potlačení abstinenčních pří-
znaků. Z toho také plyne, že léčba (a to 
jakákoli) „nepřestane za kuřáka kouřit“ 
– důležitou úlohu ale hraje v tom, že po-
může odstranit nebo výrazně oslabit abs-
tinenční příznaky a tím zvýší pravděpo-
dobnost, že pokus o zanechání kouření 
bude úspěšný.

Náhradní nikotinová terapie se u nás 
prodává v pěti formách: náplasti, žvý-
kačky, podjazykové tablety, inhalátory 
a pastilky.

Obecně lze říci, že náplasti jsou vhod-
né spíše pro kuřáky kouřící pravidelně, se 
středně silnou a silnou závislostí na niko-
tinu. Nikotin dodávají rovnoměrně během 
doby, kdy jsou nalepeny na těle. Nalepují 
se na neochlupené místo na těle, kde se 
člověk příliš nepotí – vhodná je například 
paže, na zádech „oblast ledvin“ (tj. zhru-
ba v úrovni pasu). Především silně závislí 
kuřáci mohou v případě potřeby nárazově 
zvýšit hladinu nikotinu v organismu tím, 
že náplasti kombinují s některou s dalších 

orálních forem NRT (žvýkačky, inhalátor, 
pastilky nebo mikrotablety).

Orální formy NRT (žvýkačky, inhalátor, 
pastilky nebo mikrotablety) – jejich charak-
teristikou je, že zvyšují hladinu nikotinu 
okamžitě po jejich užití – lze je doporučit 
tedy spíše kuřákům se slabší až střední zá-
vislostí na nikotinu a u silně závislých po-
tom v kombinaci s náplastmi. Jsou vhodné 
také pro nepravidelné kuřáky.

Těsně před a během použití je třeba se 
vyvarovat konzumace jídla a pití, zvláště 
kyselých potravin (káva, džusy…), které 
snižují vstřebávání v dutině ústní. Zvlášt-
ní pozornost je třeba věnovat používání 
žvýkačky – žvýkají se speciálním způso-
bem: spíše se nakusují a po 3–10 nakous-
nutích žvýkačku na zhruba půl minuty 
odložíme v ústech a postup opakujeme. 
Nikotin se totiž vstřebává sliznicí dutiny 
ústní (platí také pro mikrotablety vkláda-
jící se pod jazyk a pro pastilky) a jakmile 
je žvýkání příliš intenzivní a sliny s niko-
tinem jsou polykány, nejen, že nedojde 
ke vstřebání nikotinu, ale může být v dů-
sledku toho podrážděn žaludek a mohou 
se dostavit pocity nevolnosti. V případě 
inhalátoru je skrz kapsli s nikotinem vta-
hován vzduch, který je touto látkou obo-
hacen. Nikotin se pak vstřebává nejen 
v dutině ústní, ale pokud je vdechnut, 
také v dýchacích cestách. Pacient tedy 
může, ale nemusí „šlukovat“.

Jen pro úplnost uvádím další z možností 
farmakologické léčby, které jsou dostup-
né na lékařský předpis. Bupropion patří 
mezi nenikotinovou farmakoterapii léčby 
závislosti na tabáku a původní indikací 
je vhodný pro pacienty silně závislé na 
nikotinu. Na jaře 2007 by se měl objevit 
i další lék na předpis – vareniklin. Obec-
ně lze shrnout, že farmakologická léčba 
zdvojnásobuje pravděpodobnost úspěš-
nosti zanechání kouření.

Podrobnější informace o léčbě najdete 
v Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku. 
Časopis lékařů českých 144: 327–333, 2005, 
(dostupné též na http://www.dokurte.cz 
– rubrika Jak přestat kouřit – Léčba).

Kontakty
MUDr. Kateřina Langrová
Česká koalice proti tabáku
http://www.dokurte.cz
Linka pro odvykání kouření: 844 600 500

Návykové látky a diabetes mellitus
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Je třeba dát prostor
sebemotivačním snahám seniora

Dana Klevetová, Hana Weisová
Geriatrická klinika VFN Praha

Naše kazuistika chce upozornit na důležitost plánování individuální péče u osob 
vyššího věku, které ztrácejí soběstačnost v důsledku chronického onemocnění. Je 
také námětem k zamyšlení nad schopnostmi zdravotníků navázat osobní vztah se 
seniorem, který může –  při správném a citlivém vedení – ještě dosáhnout zlepše-
ní svého stavu a stát se soběstačným v každodenních činnostech.

Ve vyšším věku přinášejí fyziologické 
změny sníženou soběstačnost v denních 
aktivitách a choroby mají pochopitelně 
odlišný průběh než u mladších osob. Je 
nutné s tím počítat a uvědomit si, že so-
matické změny velmi negativně ovlivňují 
prožívání a způsob chování starého člově-
ka, mění jeho životní situaci a výhledy do 
budoucnosti. Člověk ztrácí kontrolu nad 
činnostmi, které dříve dokázal, a velmi ne-
rad přijímá závislost na druhých lidech.

Rády bychom připomněly, co znamená 
motivace v životě člověka – je jistě hyb-
nou pákou lidského chování, která nás 
nutí uspokojovat své vlastní potřeby, sou-
visející nejenom s biologií organismu, ale 
také se sociální a pracovní rolí ve společ-
nosti. Funkční omezení, která chronická 
onemocnění způsobují, potlačují u člově-
ka rozvoj dosažených schopností a naru-
šují i jeho dosavadní hodnotový systém.

Jediný skutečný druh motivace je 
schopnost sám sebe přesvědčit o důleži-
tosti vlastních snah, k získání odpovědi 
na otázku proč chci usilovat o návrat samo-
statného zajiš5ování svých potřeb. Osobně 
se domníváme, že zdravotníci mohou 
seniorům pomoci především tím, že je 
dokáží povzbudit ve správném posto-
ji. Senioři potřebují informaci o tom, že 
to skutečně dokáží a že my v tyto jejich 
schopnosti opravdu věříme. Náš darova-
ný čas v hledání nových možností je vel-
kou nadějí pro osobní motivaci nemocné-
ho. Naše snažení může výrazně podpořit 
jeho úsilí zvládnout a ustát úskalí náhlé 
životní změny.

Kazuistika
Na naše pracoviště byl přijat 64letý 

muž po akutní nekrotizující pankreatiti-
dě biliární etiologie. Předtím byl hospi-
talizován na interním oddělení od 17. 2. 
do 22. 3. 2004, následně týden na reha-
bilitačním oddělení a od 1. 4. 2004 pro-
bíhala hospitalizace u nás.

Další významné diagnózy:

• stav po Q-IM přední stěny (zavedení 
stentu, těžká dysfunkce levé komory, 
EF 25 %),

�  Touha dosáhnout cíle
Je naše touha dosáhnout cíle dost velká? Kdo je mi oporou? Dokáže senior 
spolu se zdravotníky plánovat časové a konkrétní cíle, které jsou reálné
a v jeho možnostech dostupné?
�  Důvěra ve vlastní schopnosti
Věří senior, že to dokáže? Kdo je mu oporou?
�  Vlastní představa dosažené změny
Dokáže si senior sám sebe představit s dosaženou změnou? Jakým aktivitám 
se bude věnovat, jak bude sám se sebou spokojený?

To jsou konkrétní motivační okruhy pro rozhovory se seniorem o společném 
hledání a plánování aktivit. Je důležité především provádět činnosti, které 
povedou k dosažení soběstačnosti a nezávislosti na pomoci druhých v kaž-
dodenním životě. 
Naše smysly jsou bránou k přijetí vhodných činností, které povedou k napl-
nění vlastních životních potřeb. Abychom mohli použít sdělené informace 
k vlastní potřebě, je nutné si je zapamatovat. 

Výzkumy v oblasti pamě)ových schopností dokazují:
�  10 % si pamatujeme z toho, co slyšíme,
�  15 % si pamatujeme z toho, co vidíme,
�  20 % si pamatujeme z toho, když současně vidíme a slyšíme,
�  40 % si pamatujeme z toho, o čem diskutujeme,
�  80 % si pamatujeme z toho, co přímo zažijeme a děláme,
�  90 % si pamatujeme z toho, co se pokoušíme naučit druhé.

Proto je pro spolupráci zdravotníků a nemocných osob nutná především spo-
lečná práce, praktická ukázka nácviku sebepéče v laskavém a podporujícím 
prostředí, kde nechybí humor, vstřícnost, ale také jasná konkrétní pravidla 
a řád. Osobní přístup ke konkrétnímu nemocnému posílí jeho sebedůvěru 
ve vlastní možnosti a vlastní potenciál. 
K přijetí nových životních podmínek ve stáří je nejdůležitější statečnost. Sta-
tečnost znamená rozhodnout se a najít sílu porazit každodenní problémy. 
Nezapomínejme, že utrpení a bolest jsou součástí lidského života, ale pamatuj-
me, že život je také zábava a radost. 

Tři klíče k motivaci

Geriatrie
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• stav po multiorgánovém selhání 
a akutní respirační insuficience, stav 
po umělé plicní ventilaci,

• hypertenze III. stupně,
• stav po kanylové sepsi

(Staphylococcus aureus),
• chronická žilní insuficience,
• diabetes mellitus 2. typu od roku 

1997, od 2000 aplikace inzulínu,
• obezita,
• rozvinutý imobilizační syndrom,
• zavedený močový katetr pro inkon-

tinenci.

Medikace:

Insulin HM-R 12-12-8 IU s. c., Insulin 
HM-NPH 8 IU ve 22 hodin s. c., tiklopidin 
(Ticlid) 1-0-1, karvedilol (Atram 25 mg)
1/2-0-1/2, isosorbid dinitrát (Iso Mack 
Retard 20 mg) 1-1-0, amlodipin (Zorem 
10 mg) 1-0-0, cilazapril (Inhibace 2,5 mg) 
1/2-0-0, Kalnormin 1-0-1, famotidin (Qua-
matel 20 mg) 1-0-0, tramadol (Tralgit) 
30 gtt ráno, Ferronat retard 1-0-0, cloroxin 
(Endiaron) 1-1-1, Carbosorb 2-2-2, lopera-
mid (Imodium) 1-1-1, ofloxacin (Ofloxin 
200) 1-0-1, sulfasalazin 1-1-1.

Dieta diabetická – pankreatická

Sociální anamnéza:

Vdovec, žije sám, ve druhém patře v do-
mě bez výtahu. Dcera s dětmi k němu pra-
videlně dochází.

Stav při přijetí na naše 
pracoviště:

Ležící pacient, plně odkázaný na pomoc 
ošetřujícího personálu. Inkontinence moči 

i stolice. Nespolupracující, apatický, uza-
vřený, bez zájmu spolupracovat.

Vyšetření pohybových možností a úrov-
ně kognice:

MMSE: 22 bodů,
ADL: 5 bodů (nelze zvládnout stravu, 

oblékání, koupel, osobní hygienu, je in-
kontinentní, nezvládne použití WC, pře-
suny a chůzi).

Ošetřovatelské i osobní problémy:
Ztráta soběstačnosti v sebepéči v dů-

sledku náhlé životní změny a vážného 
onemocnění, omezení pohybových mož-
ností, porucha vyprazdňování moči i sto-
lice, ztráta schopnosti aplikovat si sám 
inzulín, dekubit 1. stupně na hýždi, neo-
chota provádět jakákoliv cvičení, zlostné 
chování při pokusu přesvědčit o vhodnosti 
spolupráce při denních aktivitách.

Stanovení individuálního 
ošetřovatelského plánu:

Návrat do domácího prostředí byl mož-
ný pouze při splnění řady předpokladů.

Především šlo o to docílit jednotného 
přístupu ze strany ošetřujícího personálu 
a nejdříve vytvořit osobní vztah, kde má 
místo podpora, laskavost, společné hle-
dání nových možností a dřívějších zvyk-
lostí uspokojování základních životních 
potřeb. Dokázat vytvořit prostředí, kde 
nechybí humor. Smích při humorných si-
tuacích je nakažlivý a otevírá srdce našich 
nemocných. Důležité je objevit, jaký druh 
humoru je vhodný a na kterou oblast kon-
krétní nemocný slyší. 

Kolektiv sester na ošetřovatelském od-
dělení se rozhodl dosáhnout spolupráce 
prostřednictvím humorných situací a pře-
svědčit imobilního nemocného o jeho 

možnostech a důvěře v jeho schopnos-
ti zvládnout vedení vlastní domácnosti. 
Osobní vztah usnadnil cestu k oživení 
jeho vzpomínek na to, jak se dříve sám 
bez pomoci dokázal nadzvednout a posa-
dit. Humor dokázal nemocného vtáhnout 
do situací, které musel řešit sám, za před-
pokladu, že námi vytvořený osobní vztah 
mu dodával sílu překonat vlastní nechu/ 
a přivedl ho k osobní akční reakci. Perso-
nál nikdy nezapomněl okomentovat jeho 
chování, například: „Dnes jste byl báječ-
ný, co všechno jste dokázal!“. Příjemná 
atmosféra na pokoji se přenáší i na další 
spolupacienty. Nemocný si všímá, jak je 
ošetřovatelský tým schopen spolupra-
covat a mít společný cíl dosáhnout změ-
ny v jeho prospěch i přes jeho odmítání 
a zlostné reakce.

Nejdříve jsme zvládli pohyb na lůžku, 
postupně sed a samostatné stravování, 
znovu se učil jíst příborem, oblékat se 
a chodit s pomocí vysokého chodítka.

Velký problém nastal ve finále při 
odstranění močového katetru 

Pacient odmítal zbavit se inkontinent-
ních kalhotek a rád se s nimi procházel 
ve velkém chodítku, vnímal kalhotky jako 
velké pohodlí. Personál reagoval překva-
pením, že přece tak báječný chlap už ne-
musí nosit pomůcky pro ležící nemocné. 
(Věta: „Takový urostlý chlap a on ještě nosí 
kalhotky – to jste nás tedy překvapil.“). Ta-
kové věty si můžeme dovolit pouze v pří-
padě, že máme opravdový osobní vztah 
s nemocným, který sdílí všichni ošetřující. 
Po týdenním přesvědčování jsme dokáza-
li, aby používal WC křeslo. A jednoho dne 
se křeslo zapomnělo přinést. Nemocný 
velmi protestoval a dožadoval se dřívější 
pomůcky. Sdělili jsme mu, že věříme v jeho 
schopnosti dojít s námi na WC a také že 
není nevhodné používat močovou láhev, 
než bude sám ovládat chůzi o francouz-
ských berlích a svou potřebu zvládne sám 
na WC. Cvičení a chůze ovlivnily i problém 
zácpy a přispěly k návratu pravidelné 
stolice. Každý nově dosažený úspěch ho 
vedl dál v jeho vlastním snažení. Přestal 
se na nás zlobit, rád přijímal pevné ve-
dení zabarvené humorem. Vypracovaný 
individuální plán péče postupně zbavo-
val nemocného závislosti na naší pomoci 
a vedl k jeho ochotě chtít být nezávislý 
v denních činnostech. Po měsíčním poby-
tu zvládl chůzi o francouzských berlích, 
chodil sám na WC, začal dbát na osobní 
hygienu, sám se holil a vyžadoval holiče.

Geriatrie
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Velmi se upevnil vztah s personálem, měl 
zájem o okolní dění. Znovu se naučil sám 
aplikovat inzulín. 

Odcházel domů s úžasným pocitem dů-
věry ve vlastní schopnosti a byl připraven 
zvládnout diabetický režim, pokračovat 
v pohybových aktivitách a vlastní sebe-
péči za podpory dcery a vnoučat. 

Při propuštění:

MMSE 26 bodů, ADL 65 bodů, změna 
medikace a počet léků sníženy na polovi-

nu. Enalapril (ENAP 20 mg) 2krát denně, 
isosorbid dinitrát (Iso Mack Retard) 2krát 
denně, Kreon 1-2-2, tiklopidin (Tagren)
1-0-1, amilorid + hydrochlorothiazid 
(Loradur) 1-0-0, metoprolol (Vasocardin 
50 mg) 1-0-1, amilorid + chlorthalidon 
(Amicloton) 1-0-0, inzulín beze změn.

Diabetická žlučníková dieta, doporučeno 
omezit solení.

Oceněním pro nás zůstává fakt, že ten-
to pacient každý měsíc již dva roky do-
chází na ošetřovatelské oddělení podělit 
se o další své osobní úspěchy. Sám sdě-

lil, že bez naší houževnatosti by z něho 
byla ležící troska někde v domově dů-
chodců.

Během dvou let navázal trvalý vztah 
s jednotlivými členy ošetřovatelského 
týmu a naší velkou odměnou je vidět ho 
s úsměvem na tváři.

Je velké umění profesionálů podporovat 
hledání potřeb a přání u těch seniorů, kte-
ří si sami již nevěří, a hledat příčiny jejich 
chování. Celková péče musí vycházet ne-
jenom z hodnocení tělesných změn, ale 
i z chápání člověka jako celistvé bytosti, 
kde vše souvisí se vším. Abychom dokázali 
získat nemocného člověka pro nějakou ak-
tivitu, potřebujeme mít znalosti o struk-
tuře programování jeho dosavadního ži-
vota a mít schopnost vytvořit empatický 
vztah – to znamená dokázat se naladit na 
prožívání seniora, nekritizovat a neodsuzo-
vat a také stanovit konkrétní cíle s časovým 
vymezením pro společnou práci.

Pokud máme podporu od druhých, do-
kážeme překonat krizové životní situace, 
naučit se zvládat svá omezení a vytvořit si 
každodenní program. Náš nemocný pro-
dělal závažná onemocnění s řadou kom-
plikací, které mu znemožnily o něco usilo-
vat, po něčem toužit. Nadějí pro něho byla 
naše lidská blízkost, která ho přesvědčila, 
že není nic ztraceno a že může začít zno-
vu, pokud přijme naši pomoc.

Geriatrie

Při ošetřování geriatrických imobilních nemocných je důležité vytvo-
řit si reálné očekávání na základě položených otázek: 
1. Jaké choroby je sužují a jak se projevují? 
2. Jaké pohybové omezení mají a neprovází je trvalá bolest?
3. Zvládají sebepéči? Dokáží slevit z dosavadních schopností a opřít se o ty 

zbývající? Nelpí na činnostech, kde jejich síly nestačí?
4. Dovolí sami sobě být závislí na druhých a uvědomit si, že závislost není 

jejich slabost, ale současná jejich potřeba? Akceptují své vlastní tělo jako 
hodnotu?

5. Dokážeme rozpoznat depresi, demenci a delirium a správně k těmto oso-
bám přistupovat?

6. Jaký životní příběh seniora doposud provázel?
7. Mají senioři nějaká očekávání od nás, od sebe, od druhých? Čemu věří? 

Co jsou ochotni pro své stáří udělat? 

Základní otázky
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46 Reflexe

Těžko toho voditi, kdo sám nechce choditi

Známe to všechny, pardon, všichni. Zdravotnictví již přestává být pouze dám-
skou jízdou. Každé ráno s novým entuziasmem – úsměv ve tváři, klid v duši, tr-
pělivost pro všechny. Právě v tom spočívá poslání sester. V poslední době čím dál 
častěji zatínáme zuby. Čím to, že my, zdravotníci, trpíme velice často syndromem 
vyhoření? Není divu. Neustále hledáme nové cesty, nové trendy, nové ulehčení 
pro naše pacienty, abychom jim život nejen prodloužili, ale pokud možno i v rám-
ci možností zpříjemnili.

Bez osobní motivace pacienta je léčba neúčinná 

Olga Zbořilová
Lázně Luhačovice, a. s.
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Denně přitom narážíme na tvrdou, 
mnohdy neproniknutelnou bariéru od-
poru. Klade nám ji nejen pojiš/ovací sys-
tém, ale především sami pacienti. Kde po-
řád brát sílu a odvahu k tomu nerovnému 
boji? Před nedávnými časy se nikomu ne-
snilo o současných technických vymože-
nostech. Neustále pátráme, zvětšujeme 
displeje, zjednodušujeme ovládání, zten-
čujeme jehly, minimalizujeme množství 
krve potřebné k odběru, zkoumáme, za-
pojujeme firmy, edukujeme rodinné pří-
slušníky… 

Nemůžeme se však zbavit pocitů, že 
přímo úměrně naší stoupající snaze, kle-
sá odhodlání samotných pacientů se léčit. 
Čím větší spektrum možností léčby jim 
poskytujeme, tím méně odpovědnosti si 
jsou schopni a ochotni vzít na svá bedra. 
Během období, kdy je netrápí diabetické 
patologie, nás staví do role škarohlídů 
a Nostradamů. My jim nepřejeme, oni nás 
klidně převezou, oni přece znají své tělo 
a co my můžeme vědět? Jednoho dne však 
vzduchem zasviští „Damoklův meč“. Ne-
úprosně nastoupí komplikace a bývalí hr-
dinové se dostávají do agrese. Opět chtějí 
na někoho přenést vinu za svůj zdravot-
ní stav: „Proč mi nikdo neřekl, kam až to 
může dojít? A to je dnešní medicína tak 

neschopná, že neumí léčit ledviny? A oči? 
A srdce? A nohy?“ 

A co začít u sebe? K této sebereflexi 
vede dlouhá cesta a bohužel, k ní někte-
ří diabetici dojdou ve chvíli, kdy už bývá 
pozdě. Někteří k ní ani nedospějí…

Nenechme si brát
vítr z plachet

Ze zkušeností z edukací diabetiků sama 
vidím rozdíl mezi pacienty, kteří pochopi-
li a přijali život s diabetem za svůj a mezi 
těmi, kteří tuto cestu bojkotují. Odhodlá-
ní a snaha těch prvních vede léčbu přes 
počáteční problémy a úskalí k dlouhému, 
plnohodnotnému životu. Napomáhat a ra-
dit těmto pacientům nás těší a naplňuje. 
Bohužel, ta mnohem větší skupina si zvo-
lí postoj ignorace. Není to jejich nemoc, 
my jim vše jen zakazujeme, oni jsou v roli 
ublíženého. Práce s touto klientelou nás 
vyčerpává. Nezřídka a rádi hrají známou 
hru: Ano, ale… Pokud sami nepochopí, že 
to není hra z dětství na schovávanou, že 
je nehlídáme, že je netrestáme, že pokud 
neprohlédnou, trestají se sami, pak není 
v našich silách jim pomoci. Farmakologic-
ká léčba tvoří pouze jednu ze složek tera-
pie, ale zdaleka ne jedinou.

My sestry na sobě hodně tvrdě pracu-
jeme. Jezdíme na školení, naučily jsme se 
surfovat na vlnách internetu, odebíráme 
odborné časopisy, a proč? Chceme být po-
mocníkem a partnerem. Partnerství se za-
kládá na důvěře, odhodlání a důslednosti. 
Ale především na vzájemné spolupráci. 

Jsme vzdělané, jsme empatické, jsme 
nápomocné, jedním slovem jsme úžasné. 
Jen bohužel nejsme všemocné a naši pa-
cienti jsou lidé. Mají své chyby, své smutky 
a jako takoví jsou nedokonalí. Zkusme je 
tak brát a zkusme tak brát i sebe.

Až zas ráno budeme hloubat nad tím, 
kde vzít sílu, uvědomme si, co jsme už 
dokázaly, jak tvrdě jsme na sobě praco-
valy a kolika lidem jsme už pomohly. Mů-
žeme vykročit hrdě s hlavou vztyčenou, 
uvnitř s pokorou a odhodláním. 

Hodně odvahy a nadšení přeje Olga Zbo-
řilová.

Záleží pouze na tom, kam umístíte v textu čárku a její obsah se rapidně změní. (Půjdeš do války, zvítězíš, nezemřeš. / Pů-
jdeš do války, nezvítězíš, zemřeš.) Každý si volí sám, kam uloží čáru svého žití. 

Dobrá rada na závěr ☺ Najděte si koníčka, kde své stresy z práce vybijete. Endorfiny umí zázraky.

IBIS REDIBIS NE MORIERIS IN BELO!
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V 80. letech minulého století byly do praxe uvedeny humánní inzulíny – tedy 
inzulíny strukturou shodné s inzulínem, který produkuje samo lidské tělo. Do té 
doby byly využívány preparáty získané ze zvířecích slinivek (vepřové nebo hově-
zí), které se svou strukturou přeci jen mírně lišily. Objev a příprava humánních 
inzulínů byly jednoznačným pokrokem a přinesly řadu terapeutických i dalších 
výhod pro diabetiky. Na krátkou dobu možná zavládl pocit, že nic lepšího snad již 
vymyslet nelze.

Inzulín je u zdravého člověka předáván 
ze slinivky břišní rovnou do krevního obě-
hu. Tím, že jej aplikujeme pod kůži vytvá-
říme nepřirozenou situaci. V té se pak hu-
mánní inzulín nechová ideálně a některé 
jeho vlastnosti jsou změněny. Důsledkem 
je mj. zvýšená variabilita účinku podkož-
ně aplikovaného inzulínu, zvláště to platí 
pro inzulíny s prodlouženým účinkem.

Nově vyvinutý inzulínový analog dete-
mir (Novo Nordisk) má unikátní způsob 
účinku. V těle je vázán na albumin a ne-
sráží se v podkoží (jako klasické humánní 
inzulíny s prodlouženým účinkem), čímž 
je dosaženo prodlouženého účinku a vel-
mi vyrovnaného, stabilního účinku.

Jako každý nový lék prošel i detemir 
řadou klinických studií, které ověřily 
jeho bezpečnost a účinnost u diabetiků
1. i 2. typu a jasně ukázaly jeho výhody 
v terapii diabetu, i ve srovnání s humán-
ními inzulíny. Cílem mezinárodní obser-
vační studie PREDICTIVE bylo potvrdit 
tyto poznatky také v každodenní praxi 
diabetologů – studie sledovala bezpeč-
nost a účinnost léčby inzulínem detemir 
u 30 000 pacientů v mnoha zemích celé-
ho světa.

V České republice byl projekt této stu-
die ukončen na podzim minulého roku. 
Díky spolupráci mnoha lékařů i zdravot-
ních sester se podařilo získat a analyzo-
vat data od 1 523 pacientů (52 % diabe-
tiků 1. typu, 48 % diabetiků 2. typu) na 
původní terapii a dále po 3 a 6 měsících 
léčby inzulínem detemir. Hlavními dů-
vody k zařazení do sledování byla nedo-
statečná kompenzace diabetu, zvýšené 
riziko hypoglykémií a kolísání glykémií 
na původní terapii.

Celý projekt byl zakončen sympoziem, 
které se konalo 10. listopadu 2006 v Po-
děbradech. Přední čeští i zahraniční od-
borníci zde přednesli řadu zajímavých 
sdělení. Dr. Tim Heise z Institutu pro me-
tabolický výzkum v Německu se dlouhá 
léta angažuje ve výzkumu nových inzulí-
nů. V Poděbradech prezentoval výsledky 
studií srovnávajících vlastnosti bazálních 
analog inzulínu – detemiru a glarginu. 
Vyvrátil některé mýty, které o těchto in-
zulínech panují a představil je jako inzu-
líny s podobným profilem i dobou účin-
ku, s nižší variabilitou u detemiru. Prof. 
Jindřiška Perušičová ve svém příspěvku 
shrnula dosavadní poznatky o detemiru 
a věnovala se i některým novým teoriím 
o jeho působení. Podrobně rozebrala hy-
potézu o tkáňové selektivitě detemiru: 
díky přítomnosti mastné kyseliny a vazbě 
na albumin má detemir pravděpodobně 
vyšší aktivitu v jaterní a mozkové tkáni. 
Ovlivnění centra sytosti v mozku by mohlo 
vysvětlit konzistentní výsledek všech kli-
nických studií s detemirem – úbytek nebo 
významně nižší nárůst hmotnosti v po-
rovnání s NPH inzulínem. Dr. Max einer 
představil výsledky studie PREDICTIVE 
v Německu. Nechyběl ani pohled farma-
koekonoma, který detemir přestavil jako 
ekonomicky výhodný inzulín, při kalkula-
ci snížení akutních i pozdních komplikací 
dia betu při léčbě tímto inzulínem. Hlav-
ním bodem programu bylo sdělení hlavní-
ho řešitele projektu MUDr. Marka Honky. 
Ten přítomné seznámil s výsledky PREDIC-
TIVE v České Republice (viz rámeček). Jeho 
řečí se prolínal motiv diabetika jako pro-
vazochodce, který musí neustále balanco-
vat mezi co nejlepší kompenzací a rizikem 

hypoglykémií. Zdá se, že detemir může být 
jednou z možností, jak mu pomoci nalézt 
rovnováhu – díky vyrovnaným glykemic-
kým profilům dosáhnout lepší kompenza-
ce s nižším rizikem hypoglykémií. A ještě 
přitom nepřibírat na váze.
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Mezinárodní studie PREDICTIVE
v České republice

Kamila Víznerová
Nakladatelství GEUM

Po 6 měsících terapie inzu-
línem detemir u diabetiků
1. i 2. typu:
• významně se snížil výskyt hy-

poglykemických příhod (těž-
kých, nočních i lehkých)

 • významně se zlepšila kom-
penzace diabetu (snížila se 
hladina HbA1c i lačných gly-
kémií)

• snížila se variabilita glykémií 
v průběhu celého dne, tzn. 
méně kolísaly glykemické 
profily,

• hmotnost se nezměnila
u DM 1, mírně poklesla 
u DM 2,

• 75 % pacientů aplikovalo de-
temir 1krát denně, ostatní 
2krát denně.

Výsledky
studie
PREDICTIVE

Aktualita z klinických studií
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Zpráva z Konference diabetologických sester

Sekce sester

Tentokrát na téma diabetická makroangiopatie

Vladimíra Havlová
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Konference diabetologických sester se 
uskutečnila 8. – 9. 12. 2006 v Praze v ho-
telu Globus.

Diabetická makroangiopatie je ozna-
čení pro aterosklerotické změny na vel-
kých tepnách, které jsou nejčastější pří-
činou zvýšené nemocnosti a úmrtnosti 
u diabetiků. 

Problematiku diabetické makroangiopa-
tie osvětlila MUDr. Vladimíra Fejfarová 
a kladla velký důraz na prevenci a selfmo-
nitoring. Vyšetření, která se provádějí při 
tomto onemocnění mají svá úskalí a je dů-
ležité, aby na některé byl pacient určitým 
způsobem připraven. O tomto problému 
hovořila sestra Marcela Divišová. 

V důsledků aterosklerózy mají diabe-
tici častěji ischemickou chorobu srdeční 
(ICHS) a také infarkt myokardu. Důsled-
kem neuropatie je u diabetiků často osla-
bené vnímání bolesti a tím může docházet 
k pozdnímu poznání infarktu myokardu. 

O ICHS a její léčbě měla přehledný pří-
spěvek Lenka Sentivanová. Velkým pro-
blémem především u diabetiků 2. typu 
je ischemická choroba dolních končetin 
(ICHDK), o její prevenci, vyšetření a léč-
bě hovořila Marta Křížová z podiatrické 
ambulance. Zdůraznila, že prvotním úko-
lem sestry je poučení pacienta o preven-
ci onemocnění. Pokud pacient defekt již 
má, musí sestra srozumitelně pacienta 

Program kongresu
Varia 19. – 21. 4. 2007
XIII. pracovní setkání diabetologických 
sester v pátek 20. 4. 2007 v kinosále 
MěDK Elektra od 7.30 – 14.30 hod.

Přihlášky:
Přihlášky naleznete
na webových stránkách:
http://lmc.luhacovice.cz/diadny

Vyplněné přihlášky zašlete na adresu:
Organizační výbor 43. diabetologických 
dnů v Luhačovicích
LMC – spol. s r. o.
Dr. Palka Blaho 960
763 26 Luhačovice
tel./fax: 577 132 448
mobilní tel.: 604 281 825 
e-mail: lmc@luhacovice.cz
e-mail: m.semelova@seznam.cz

43. Diabetologické dny 
v Luhačovicích
Městský dům Elektra, Luhačovice, 19. – 21. 4. 2007

poučit, jak se o defekt sta-
rat doma.

Strava je základem nejen 
prevence, ale i léčby. O tom-
to problému diskutovala 
Tamara Starnovská se sest-
rami, které projevily velký 
zájem o tuto problematiku 
a vznesly mnoho dotazů tý-
kajících se tuků.

Fyzická aktivita patří mezi pilíře léčby 
diabetu. MUDr. Blanka Keclíková zdůraz-
nila, že pro člověka je v prvé řadě důle-
žitá dobrá fyzická zdatnost. Představila 
Rekondiční centrum VŠTJ Medicína Praha 
určené obézním a pacientům s nadváhou 
(www.medispo.net, tel.: 224 965 721).

Pomocnou ruku nabídla ve svém pří-
spěvku věnovaném problematice odvy-
kání kouření MUDr. Kateřina Langrová. 
Představila občanské sdružení Česká ko-
alice proti tabáku, jehož cílem je co nej-
komplexněji postihnout problematiku 
odvykání kouření a předat tyto informa-
ce veřejnosti. „Chceme kuřákům nabíd-
nout všechny potřebné vědomosti, zku-
šenosti a prostředky, které jim mohou 
pomoci přestat kouřit.“ (www.dokurte.cz,
tel.: 844 600 500).

Druhý den byly praktické ukázky no-
vých výrobků firem LifeScan a Novo Nor-
disk. Sestry si mohly vyzkoušet praktic-

kou manipulaci s pomůckami pro měření 
glykémie a aplikaci inzulínu.

Závěr konference byl tradičně věnován 
kazuistikám. Problém s diabetem nema-
jí jen lidé. Příběh své feny, která dostala 
diabetes, problémy s odběrem moči, po-
znáním hypoglykémie a přehnanou fyzic-
kou aktivitou vyprávěla Hana Romočuská. 
Rozproudila se živá debata, protože mno-
ho sester má zkušenosti s léčbou zvíře-
cích diabetiků.

Hana Tibenská hovořila o mladé ženě 
s diabetem, která v důsledku diabetu oslep-
la, je po amputaci nohy, má mnoho dalších 
zdravotních problémů a nedávno ohluch-
la. Komunikace s hluchoslepou pacientkou 
byla velmi obtížná, probíhala psaním pís-
men na dlaň ruky pacientky. Oficiální řečí 
pro hluchoněmé je tzv. Lormova abeceda, 
tu však málokdo ovládá. 

Domnívám se, že konference byla pří-
nosem pro mnohé z nás.

Aktivní účast sester:
abstrakta posílejte na e-mail:
vladimira.havlova@medicon.cz

Obr.: Lormova abeceda – česká verze
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