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O kouření

Poměrně značnou část svého času trávím nasloucháním 
přednášek na odborných konferencích, seminářích a kon-
gresech nejrůznějšího zaměření. Je až neuvěřitelné, jak vel-
ké množství oborů (včetně diabetologie) spojuje jako černá 
linka jedno téma – kouření. Probírá-li se patofyziologie nej-
různějších onemocnění, obvykle se nespletu, předpokládám-
-li, že kouření bude mezi rizikovými faktory, nebo alespoň 
mezi činiteli, které mohou zhoršit prognózu nemoci, rozvoj 
komplikací, předvídatelnost dalšího vývoje atd. 

I pro diabetika, bez ohledu na typ diabetu, je kouření ze zdravotního hlediska velmi ri-
zikovou záležitostí, zvláště ve vztahu k již tak velmi vysokému riziku mikro- i makrovas-
kulárních komplikací. Na problém kuřáctví se dá v diabetologii nahlížet ještě z jednoho 
úhlu pohledu – je totiž známkou postoje ke zdravému životnímu stylu. A ruku na srdce, 
u většiny diabetiků 2. typu je příčinou onemocnění krom genetické dispozice především 
obezita a nezdravý životní styl. Většina našich pacientů potřebuje v první řadě změnu 
svého životního stylu. Tradičně se uvádí především pohyb a dieta, ale stejně bychom se 
měli věnovat i kouření a jisté životní pohodě, odstranění stresu. Ono to ostatně neplatí 
jen pro diabetiky, ale pro nás pro všechny, kdo žijeme ve vyspělých zemích.

Co tedy můžeme udělat my sami? Začneme-li u sebe, u svého životního stylu, může 
se to mnohému zdát málo, ale není tomu tak. Je tomu jako s reklamou, nejúčinnější je 
doporučení od vašich přátel, známých. Když vám dobrý prací prášek poradí sousedka 
nebo kamarádka, určitě to váží víc, než tisíc reklam v televizi. Stejně tak je tomu s ne-
kouřením, kde jsme vzory pro naše děti, přátele a známé. 

Zdravotní sestra pak má ještě jednu úlohu. Je poučená, informovaná a z odborných 
studií i vlastní praxe zná důsledky kouření a nezdravého životního stylu. Svými znalost-
mi problematiky, ale především svým postojem může hodně pomoci – někomu otevřít 
oči, někoho posílit a podpořit na nastoupené cestě ke zdravějšímu životnímu stylu.

Závěrem si dovolím připojit svůj oblíbený citát, který dle mého platí nejen pro lékaře, 
ale i pro zdravotní sestry:

„Mám totiž pocit fascinující mezery v naší běžné lékařské praxi: Existuje něco jedno-
duchého, s obrovským dopadem, prospěchem pro zdraví populace, ale mnoho lékařů to 
nebere na vědomí. Když dnes chcete v jakémkoli oboru medicíny zavést nějakou novou 
metodiku, potřebujete k tomu zpravidla velmi drahé vybavení a musíte se tak specia-
lizovat, že většina kolegů nebude dobře rozumět tomu, co děláte. Když se vše povede, 
zachráníte ročně několik desítek či stovek životů… Ale kouření? Je u nás příčinou kaž-
dého pátého úmrtí a léčba je v podstatě prostá, laciná, žádnou specializaci nevyžaduje. 
Podstatné je, aby lékař řekl kuřákovi při každém kontaktu, že pro jeho zdraví je nutné 
přestat s kouřením…“

(Králíková, E. Osobnost pneumologie: Primář MUDr. Jiří T. Kozák, CSc. Kazuistiky 
v pneumologii 2, 2: 39 –  40, 2005.)

 Karel Vízner
 šéfredaktor
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Léčba diabetes mellitus 2. typu 
perorálními antidiabetiky

Perorální antidiabetika

Teprve poslední desetiletí 
přiznalo metforminu 
specifické kvality

I když byla u metforminu prokázána 
oproti jiným perorálním andiabetikům 
(PAD) jeho několikanásobně vyšší bezpeč-
nost, měl ztíženou situaci v prosazování 
se na farmakologickém trhu a získávání 
obliby u diabetologů. Jeho „renesance“ 
přišla až v posledním desetiletí.

Metformin patří mezi inzulínové sen-
zitizéry, to znamená, že jeho antihyper-
glykemizující účinek je následek zvýšení 
citlivosti tkání na působení endogenní-
ho inzulínu. U diabetiků 2. typu, kde se 
na manifestaci cukrovky podílí dva etio-
patogenetické faktory – inzulínová re-
zistence (IR) a inzulínová deficience (ID), 
působí metformin na IR. Snížení IR je pak 
spojeno se snížením hyperinzulinémie 
a hyperglykémie. Metformin zlepšuje 
využívání glukózy v periferních tkáních 
a potlačuje produkci glukózy v jaterní 

tkáni. Jeho působení je tedy extrapan-
kreatické, neovlivňuje přímo inzulíno-
vou deficienci. 

Přesný mechanismus účinku 
není ještě uspokojivě 
vysvětlen

Přesný mechanismus účinku není ješ-
tě uspokojivě vysvětlen, přesto známe 
v současné době o místech jeho působe-
ní mnohem více, než v počátku jeho po-
užívání. Metformin není v pravém slova 
smyslu hypoglykemizujícím lékem, pro-
tože v monoterapii nevyvolává hypo-
glykémie (tj. neovlivňuje přímo sekreci 
inzulínu v beta-buňkách). Protože půso-
bí snížení patologicky zvýšených hladin 
krevního cukru, je správnější termín: 
„anti hyperglykemizující“ lék.

Dnes víme, že metformin ovlivňuje ak-
tivitu glukózových transportérů a nor-
malizuje některé metabolické, enzy-
matické i oxidační děje na subcelulární 
úrovni. Úspěšnost léčby u obézních / in-

zulínorezistentních diabetiků není pod-
míněna pouze snížením hyperglykémie, 
ale podání metforminu je současně pro-
vázeno i významným snížením hladin 
lipidů (včetně hladin volných mastných 
kyselin), zvýšením trombolytické aktivi-
ty, snížením zvýšených hladin PAI-1 a ko-
agulačních faktorů (fibrinogenu, faktoru 
VII a XIII) i snížením agregability krev-
ních destiček (tabulka č. 1). Řada studií 
a pozorování dokladuje také výrazné sní-
žení krevního tlaku.

Z výše uvedeného vyplývá, že metfor-
min významným způsobem snižuje rizi-
ko rozvoje cévních komplikací. Z klinic-
kého hlediska prokázala studie UKPDS, že 
metformin v monoterapii u obézních dia-
betiků 2. typu vede ke snížení úmrtnosti 
na komplikace DM o 42 procent a snížení 
prevalence infarktu myokardu v několi-
kaletém podávání o 39 procent.

Svými mnohočetnými příznivými účin-
ky na rizikové faktory metabolického syn-
dromu tedy zpomaluje vývoj ateroskleró-
zy a cévních komplikací u diabetiků. 

Jindřiška Perušičová
Interní klinika, FN Motol

Ze tří dříve známých a používaných derivátů biguanidů (fenformin, buformin, 
metformin) je v současné době doporučován – jako jediný bezpečný preparát v léč-
bě diabetiků 2. typu – pouze metformin. První rozšířený derivát biguanidů – fen-
formin, měl na svědomí několik smrtelných komplikací při rozvoji laktátové acidó-
zy, dokumentovaných ve světové literatuře. V USA, a postupně i v dalších zemích, 
byl proto fenformin zakázán k používání. Druhý derivát biguanidů – buformin, byl 
dostupný na trhu jen v několika zemích (především evropských) a pro riziko laktá-
tové acidózy a laktacidotického komatu byl také z použití u diabetiků 2. typu po-
stupně vyřazován.

Díl II. – Metformin

Metformin

• � hyperglykémii

• � inzulínovou rezistenci

• � hyperinzulinémii

• � BMI (viscerální tukovou tkáň)

• ovlivňuje dyslipidémii (� VLDL-TAG, 
LDL-cholesterol)

• ovlivňuje prozánětlivé cytokiny 
(� CRP, PAI-1)

• � fibrinogen, agreg. + deform. des-
tiček, � fibrinolýzu

• � adhezi monocytů k endotelu

• � proliferaci hladkých svalových bu-
něk cévní stěny

• � vazodilataci závislou na endotelu

• � prostupnost cév, � nutritivní krev-
ní průtok

• � neovaskularizaci (při hypoxii v reti-
ně – experiment, ko&ata)

• � oxidativní stres (� AGE – proteino-
vou glykaci)

Tab. č. 1: Mnohočetné účinky metforminu

H3C
NH2N

NH NH

C C

CH3

N

H

Obr. č. 1: Molekula metforminu
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V posledních letech se velmi upevňuje 
postavení metforminu jako PAD v léčbě 
diabetiků 2. typu. Podle „Evidence Based 
Medicine“ (medicíny založené na důka-
zech) je metformin jediným PAD, které 
má dostatečné množství studií, potvrzu-
jících silný důkaz pro snížení kardiovasku-
lárního rizika u DM 2. typu.

Zásady klinické praxe
Metformin působí komplexně, ovlivňu-

je řadu rizikových faktorů přispívajících 
k rozvoji aterogeneze. Jeho vazoprotek-
tivní efekt je, mimo snížení hyperglyké-
mií, také nezávislý na hypoglykemizují-
cím účinku.

Renesanční cesta metforminu, jako 
nejvýznamnějšího PAD, vyvrcholila při 
vytvoření dvou nových celosvětových 
doporučení („guidelines“) pro léčbu DM 
2. typu, která byla publikována v roce 
2006 (tabulka č. 2). V obou doporuče-
ních je shodně uváděn metformin jako 
lék první volby: 

• Zahájení farmakoterapie má být vždy 
metforminem, s výjimkou přítom-
né kontraindikace (GF<60 ml/min/

1,73 m2). Dávky metforminu mají být 
zvyšovány postupně, jako prevence 
možných příznaků gastrointestinál-
ního dyskomfortu. 

• Pokud monoterapie metforminem ne-
zajistí dobrou kompenzaci DM, má být 
přidána sulfonylurea (event. glinidy) – 
deriváty sulfonylurey (SU) mohou být 
také lékem první volby u štíhlých ne-
mocných. Rychle působící inzulínová 
sekretagoga (glinidy) jsou alternativní 
cestou k SU u některých nemocných 
s flexibilním životním stylem. 

• Přidat deriváty TZD (thiazolidindiony) 
bychom měli tehdy, když výše uvede-
nými postupy není docíleno uspoko-
jivé kompenzace diabetu (tj. cílových 
terapeutických hodnot) a to: 
– k metforminu – jako alternati-

va SU,
– k SU – není-li metformin tolerován,
– k metforminu – již v kombinaci 

se SU deriváty.
Metformin je PAD, které je možné 

v běžném léčebném postupu kombino-
vat se všemi ostatními PAD i s inzulí-
nem, včetně nových léků (inkretikových 
mimetik).

Obr. č. 2: Metformin v kombinační léčbě DM 2. typu

deriváty
sulfonylurey

inhibitory
-glukosidáz

inzulín

glinidy

glitazony GLP-1 DPP-4

METFORMIN

• Poznámka k bezpečnosti podávání met-
forminu:
Nemocný užívající metformin by měl 

být svým ošetřujícím lékařem upozorněn 
na to, že musí přerušit podávání léku 
vždy, když bude trpět zvracením nebo 
průjmy. Pak musí metformin vynechat 
dva dny před plánovaným kontrastním 
rentgenovým vyšetřením. Důvodem je 
eventuální riziko snížení funkce ledvin, 
které může mít za následek snížené vy-
lučování metforminu z organismu.

Literatura
Perušičová, J. Perorální antidiabetika. Pra-
ha: Galén, 2003. 
Perušičová, J. Metformin – jeho úloha jako 
perorálního antidiabetika v novém tisíciletí. 
In: Diabetologie 2006. Praha: Triton, 2006.

• Management of hyperglycemia in type 2 diabetes: a consensus algorithm for 
the initiation and adjustment of therapy. A consensus statement from the Ame-
rican Diabetes Association and the European Association for the Study of Dia-
betes. (Nathan, D. M. et al. Diabetes Care 49, 8: 1711–1721, 2006.)

• Global guideline for type 2 diabetes. Interantional Diabetes Federation. IDF 
2005. (Diabet Med 23: 579–593, 2006.) (www.idf.org)

Tab. č. 2: Nová doporučení (guidelines) pro léčbu diabetiků 2. typu

Perorální antidiabetika
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Metabolismus sacharidů

Při průchodu potravy trávicím ústrojím jsou sacharidy pomocí enzymů štěpeny na 
základní sacharidovou jednotku – monosacharid glukózu, která je následně vstře-
bána do krevního oběhu. Glukóza je účinkem hormonu slinivky břišní – inzulínu 
– odsouvána do tkání, kde je využita jako energetický zdroj. V případě nadbyteč-
ného příjmu glukózy jsou přebytky ukládány do formy jaterního a svalového gly-
kogenu. Jeho zásoby jsou však omezené, a pokud organismus nepotřebuje glukózu 
jako energetický zdroj, je nadbytek glukózy ukládán v podobě tukových zásob. 

Karolína Kabrnová – Hlavatá
Endokrinologický ústav, Praha

V organismu je stále udržována určitá 
hladina glykémie a její výkyvy jak na stra-
nu hypoglykémie, tak na stranu hypergly-
kémie jsou nežádoucí a mohou být velmi 
nebezpečné. Hodnoty glykémie se vyjad-
řují v mmol/l a normální hodnoty u zdra-
vých osob nalačno jsou 3,8 – 5,6 mmol/l.

GI udává, jakým způsobem daná sacha-
ridová potravina ovlivní po požití hladi-
nu glykémie. 

Jak se GI stanovuje
GI jednotlivých potravin se zjišYuje ex-

perimentálně a je definován poměrem 
plochy pod glykemickou křivkou sledova-
né potraviny a plochy pod glykemickou 
křivkou glukózy, jejíž referenční hodno-
ta je rovna 100 %. Potraviny o nízkém 
GI nezpůsobují tak strmý vzestup hla-
din glykémie a inzulinémie po jídle, na-
vozují delší pocit sytosti a jsou spojeny 
s menším pocitem hladu. Oproti tomu 
potraviny o vysokém GI vedou k vyššímu 
vzestupu inzulínu s výraznější tendencí 
ukládat živiny do tukových zásob a zvy-
šují riziko přejídání. 

Hodnota GI není neměnná
Velmi záleží na způsobu zpracování 

stravy, obsahu vlákniny, tuku, bílkovin 
a přítomnosti kyselin (např. vinný ocet, 
citrónová šYáva, kyselé ovoce). Tyto fak-
tory ovlivňují rychlost vyprazdňování 
žaludku a tedy i rychlost trávení a vstře-
bávání sacharidů. Obecně platí, že potra-
viny vyráběné z vymílané mouky, pufo-
vané a extrudované výrobky (snídaňové 
cereálie, popcorn, chipsy, křupky), po-

traviny rozvařené, bohaté na sacharózu 
a naopak chudé na vlákninu, mají také 
vysoký GI. Oproti tomu celozrnné obilovi-
ny a těstoviny, rýže natural, syrová zeleni-
na, méně sladké druhy ovoce a luštěniny 
mají nízký GI. Glykemický index potravy 
lze také snížit přidáním tuku nebo bílko-
viny, protože tyto živiny téměř neovliv-
ňují hladinu krevního cukru. Z praktické-
ho hlediska je tedy výhodnější sníst 50 g 
sýra a polovinu jablka než dvě jablka, byY 
energetická hodnota je stejná. 

Glykemická nálož
(Glycemic Load – GL)

Hodnota glykemického indexu vyja-
dřuje rychlost, s jakou konkrétní sacha-
rid ovlivňuje glykémii, ale neříká nic 
o množství sacharidů v dané potravi-
ně. Glykemická nálož zohledňuje kromě 
účinku dané potraviny na glykémii také 
celkové množství sacharidů v potravině. 
Hodnoty GL se dělí na nízké (10 a méně), 
střední (11–19) a vysoké (20 a více). 

GL se počítá podle následujícího vzor-
ce: GL=GI/100×obsah sacharidů. 

Jako příklad lze uvést mrkev, která má 
poměrně vysoký GI, ale obsah sacharidů 
je nízký. Vzestup glykémie po její kon-
zumaci je daleko nižší než například po 
snězení stejného množství brambor, kte-
ré jsou na sacharidy bohaté. 

Různé epidemiologické studie ukazují, 
že nižší GI potravin je spojen s mnoha 
pozitivy, jako je například nižší hladina 
tuků v krvi (triacylglycerolů), zvýšená 
hladina HDL cholesterolu a lepší adap-
tace organismu na nízkoenergetickou 
dietu a větší pokles hmotnosti. Teorie 

GI mohou proto s výhodou využívat ze-
jména diabetici 2. typu, obézní pacien-
ti a osoby, které řeší stres nárazovitým 
přejídáním.

GI však není všemocný, základem léč-
by diabetu 2. typu a obezity je přede-
vším nízkoenergetická dieta s omeze-
ním tuků. 

Nízkosacharidové diety 
– pozitiva i negativa

Již řadu let je velmi populární tzv. At-
kinsova dieta (bezsacharidová, Margi-
tova). Při této dietě je příjem sachari-
dů snížen pod 25 g/den. Zakázány jsou 
všechny potraviny obsahující sacharidy 
– sladkosti, chléb, těstoviny, rýže, veš-
keré další obiloviny, brambory a ovoce. 
Bez omezení je však možné konzumovat 
tučné maso, máslo a další vysokotučné 
mléčné výrobky, některé druhy zeleniny 
(listový salát, špenát, okurky, brokolice). 
Principem této diety je, že nedostatek sa-
charidů ve stravě vede k vyčerpání glyko-
genových zásob a silnému odvodnění. Na-
víc ketogenní efekt diety je spojen s menší 
chutí k jídlu. K tomu se připojuje sytící 
efekt proteinů, jejichž příjem je samozřej-
mě také vyšší a výsledkem je menší příjem 
jídla a redukce hmotnosti.

Na základě klinických studií bylo pro-
kázáno, že nízkosacharidová dieta vede 
ve srovnání s běžnou redukční dietou 
v průběhu šesti měsíců k větším hmot-
nostním úbytkům, ale po roce již mezi 
dietami nejsou rozdíly. V některých stu-
diích byl překvapivě zaznamenán vý-
raznější pokles triacylglycerolů a vze-
stup HDL-cholesterolu. Přestože nebylo 
prokázáno škodlivé působení této diety 
v krátkodobých redukčních režimech, ur-
čitá rizika tu jsou – vysoký příjem tuků 
je spojován se vznikem některých typů 
nádorů (zejména kolorektální karcinom, 
karcinom prsu, endometria a vaječníků). 
Při této dietě je také nedostatečný příjem 
vlákniny a kalcia. Atkinsovu dietu nelze 
doporučit pro dlouhodobé režimy a je 
zcela nevhodná pro osoby s hyperlipidé-
mií, diabetem a dalšími metabolickými 
onemocněními. Podstatnou nevýhodou 
těchto diet je i navození metabolické 
úspornosti, zvýšení inzulínové rezistence 
a rizika vzniku diabetu 2. typu.

Glykemický index
Pro jeho pochopení je třeba znát metabolismus sacharidů
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Fytoterapie

Rastlinné hypoglykemiká

Andrea Bukovská
Nemocničná lekáreň Martinskej fakultnej nemocnice 
v Martine
Diabetologické edukačné centrum I. Internej kliniky 
Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského 
a Martinskej fakultnej nemocnice v Martine

Zakladate\ iatrochémie a slávny lekár Paracelsus pred viac ako 500 rokmi pove-
dal, že polia, lúky, stráne a záhrady sú jedna ve\ká lekáreň. A toto odvážne tvrde-
nie platí dodnes.

3. čas& – Zelenina a huby

Medzi rastlinné hypoglykemiká, ktoré 
pri diabetes mellitus pôsobia podporne 
a znižujú glykémiu, patria aj listy (napr. 
cibu\a, hrach, šalát, at^.), podzemné 
časti (napr. repa, zeler, zemiaky, at^.), 
semená (fazu\a, pšenica, ryža, at^.), 
osemenie (napr. hrach, šošovica, žalu^, 
at^.) alebo iné časti zeleniny, s ktorou sa 
bežne stretávame v kuchyni pri príprave 
jedál. Ich účinok je založený na prítom-
nosti glukokinínov, ktoré zvyšujú štiepi-
te\nosY a strávite\nosY cukrov. Krátkym 
varom sa neničia. Najúčinnejšie sú ich 
kyslé extrakty.

Podporne pôsobia aj horčiny (napr. ho-
rec, púpava, zemežlč, at^.), ktoré podpo-
rujú trávenie priamym pôsobením alebo 
zrýchlením črevnej pasáže. Predpokla-

dá sa, že horčiny sekundárne stimulu-
jú pankreas k väčšej produkcii enzýmov 
a iných pankreatických fermentov, ale aj 
inzulínu. Práve tento efekt môže byY vy-
užívaný u diabetikov 2. typu s porucha-
mi gastrointestinálneho traktu rôznej 
etiológie.

Plodnice niektorých vyšších húb (napr. 
pečiarka, at^.), ktoré sú po úprave a spra-
covaní vhodné na \udskú spotrebu majú 
tiež hypoglykemizujúci efekt. Vzh\adom 
k tomu, že ročná produkcia jedlých húb 
v lesoch presahuje nieko\ko miliónov 
kilogramov, ide o ve\mi zaujímavý pod-
porný prostriedok. Zložené sú z vody (asi 
90 %) a zo sušiny, v ktorej sú bielkoviny 
(30–50 %), anorganické soli (draslík, fos-
for, jód, kobalt, me^, sodík, titán, vápnik, 

zinok, at^.), cukry, tuky, vitamíny (A, B, C, 
D, K, PP). Výhodou húb je ich nízka ener-
getická, ale vysoká biologická hodnota. 
ZaujímavosYou je, že v Európe sa už opí-
salo viac ako 4 000 druhov vyšších húb, 
z ktorých je 100 až 150 prvotriednych, 
300 až 400 dobrých, 100 jedovatých, 20 
zamenite\ných a 4 až 5 smrte\ne jedo-
vatých (najYažšia otrava je spôsobená 
muchotrávkou zelenou). 

O tom, že zelenina a huby majú doká-
zaný hypoglykemizujúci účinok, je po-
trebné vedieY a myslieY na to pri efektív-
nej liečbe diabetes mellitus a edukácii 
diabetikov všetkých typov. 
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český názov latinský názov slovenský názov čas- na použitie

Žampion dvouvýtrusný Agaricus bisporus Pečiarka dvojvýtrusná plodnica

Cibule Allium cepa Cesnak cibu\ový bulbus

Česnek Allium sativum Cesnak kuchynský bulbus

Pór záhradní Allium ampeloprasum Cesnak pórový herba

Pažitka zahradní Allium schoenoprasum Cesnak pažítkový herba

Miřík celer Apium graveolens Zeler voňavý herba

Brukev zelná Brassica oleracea Kapusta obyčajná folium

Brukev Brassica rapa sylvestris Kapusta po\ná olejnatá radix

Řeřišnice hořká Cardamine amara Žerušnica horká herba

Lžičník lékařský Cochlearia officinalis Lyžičník lekársky folium, herba

Topinambur Helianthus tuberosus Slnečnica h\uznatá tuber

Locika salátová, salát Lectusa sativa Šalát siaty folium

Řeřicha setá Lepidium sativum Žerucha siata herba

Potočnice lékařská Nasturtium officinale Potočnica lekárska folium

Petržel zahradní Petroselinum crispum Petržlen záhradný herba, radix

Fazol obecný Phaseolus vulgaris Fazu\a záhradná fructus

Hrách setý Pisum sativum Hrach siaty semen

Hadí mord španělský Scorzonera hispanica Hadomor španielsky radix

Kozlíček polní Valerianella locusta Valeriánka po\ná folium

Tab.: Liečivé drogy – zelenina a huby

Fytoterapie

vydáva
Zväz diabetikov Slovenska

http://www.zds.sk
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Podstatné je dodržet 
pravidla

Edukace nemocných se nesoustře^uje 
pouze na dané onemocnění, ale hlavně 
na člověka samotného, s jeho psychoso-
ciální stránkou. Hlavním cílem edukace 
je proto ovlivnit chování pacientů ve pro-
spěch jejich zdravotního stavu, násled-
kem změn v jejich znalostech, postojích 
a dovednostech. Aby bylo možné toho 
všeho dosáhnout, je důležité dodržet 
určitý postup:

Vzájemné představení, první kontakt
Aby měl edukátor možnost ovlivnit pa-

cienta, musí mezi sebou navázat partner-
ský vztah, kde nikdo není nadřazen a pa-
cient představuje hlavní a aktivní článek 
v celém spojenectví. Edukace by měla 
probíhat na klidném, ničím nerušeném, 
místě. Začínáme vzájemným představe-
ním a ujasněním si vlastních rolí. Během 
této fáze umožníme pacientovi uvědo-
mit si důležitost své role a pochopit roli 
edukátora. Vzhledem k tomu, že očeká-
váme od pacienta aktivní podíl na celém 
procesu, je podstatné zjistit jeho názor 
na svoji úlohu. Máme možnost k tomuto 
účelu použit několik způsobů: rozhovor, 
test, zdravotnickou dokumentaci, infor-
maci od ostatních členů diabetologické-
ho týmu, od rodiny pacienta…

Zjištění pacientových postojů, 
vědomostí a dovedností

Na zhodnocení pacientových předcho-
zích zkušeností s edukací a se soužitím 
s diabetem můžeme použít test (písem-
ný, ústní či kombinace obou), rozhovor 
nebo předvedení samotné dovednosti 

pacientem. Je třeba pacienta uklidnit, 
aby nebyl stresován a vysvětlit mu, že 
nejde o žádné bodování a hodnocení, ale 
že toto slouží jako příprava k napláno-
vání dalšího postupu edukace. Cíleně se 
ptáme, jak se staví k dané problematice 
(vědomosti, dovednosti). Pokud zjistíme 
určité nesrovnalosti, pokračujeme s je-
jich nápravou v následném určení cílů 
a plánování dalšího postupu. Samozřej-
mě máme představy o tom, čeho by měl 
pacient dosáhnout, aby edukace vyho-
vovala jeho konkrétním potřebám a ne-
jen odborným znalostem a diagnóze. Je 
vhodnější více naslouchat a klást otevře-
né otázky (tzn. umožňující širší odpově^, 
ne jen ANO×NE), a tím tak společně se-
stavit cíle. Například – „Co je pro vás nej-
těžší věcí při léčbě cukrovky?“

Společné sestavení cílů
Po získání údajů o pacientových znalos-

tech, dovednostech a postojích, pokročí-
me ke stanovení cílů. Cíle můžeme rozdě-
lit na krátkodobé a dlouhodobé a společně 
určit dobu, kdy jich budeme chtít dosáh-
nout (dny, týdny, měsíce…). Hlavní je for-
mulovat cíle jasně a konkrétně a směřovat 
tak plán edukace po malých krocích (např. 
snížím si glykémii na hodnoty do 8 mmol/l
do 2 týdnů, zhubnu 2 kg za měsíc). Po-
kud bude pacient věřit, že se mu podaří 
dosáhnout, co si stanovil, nebude se cítit 
frustrovaný a zvýšíme tím jeho úspěš-
nost a motivaci. K tomuto účelu můžeme 
použít otázky například typu: „Co byste 
v tom mohl nebo měl udělat? Jak by se 
měla změnit situace, abyste se cítil lépe? 
Co jste skutečně ochoten pro to udělat?“

Mohu uvést cíle, kterých má profesi-
onál pečující o člověka s diabetem po-

vinnost dosáhnout a ke kterým se snaží 
směrovat svého klienta: 

• zlepšení zdravotního stavu, 
• plnohodnotný normální život, 
• prevence a léčba akutní komplikace 

(ketoacidóza, hypoglykémie…), 
• bezpečná aplikace inzulínu, 
• soběstačnost v selfmonitoringu, 
• bezpečné ovládání inzulínové pum-

py,
• zahojení defektu, 
• prevence pozdních komplikací, 
• udržení zdraví. 
Tyto cíle jsou však často pro nemocné-

ho velmi imaginární a vzdálené tak, že je 
nedokáže ztotožnit s ničím konkrétním, 
a často je pak jeho praktická snaha po 
změně minimální. Proto je vždy důležité 
dostat se na konkrétní úroveň.

Abychom měli možnost zhodnotit do-
saženi cílů, je třeba vyhledat a sesbírat 
potřebná data, podle kterých na závěr 
provedeme porovnání (dotazník kvality 
života, parametry metabolické kompen-
zace, četnost měření, způsob dosavadní-
ho selfmonitoringu, hmotnost…).

Sestavení plánu
Plán opět sestavujeme společně s pa-

cientem, držíme se při tom vytýčených 
cílů. Obsah je tak určen pacientovými po-
třebami (individuálně). Důležité je časové 
rozvržení celého postupu, roli zde hraje 
alespoň orientační termín dosažení urči-
tého cíle, délka hospitalizace, zdravotní 
stav pacienta, jeho schopnost a připra-
venost učit se novým věcem, atd. 

Sestavení plánu lze provést indivi-
duálně nebo ve skupině, s použitím pa-
cientových zkušeností nebo řešením ur-

Edukace

Edukace v diabetologii 

Hana Kůsová, Marie Jandová, Zdeněk Jankovec
Diabetologické centrum, I. interní klinika, FN Plzeň

2. část – Edukace v plzeňském diabetologickém centru

Edukace v diabetologickém centru probíhají na několika úrovních: edukace 
u hospitalizovaných a ambulantních pacientů, které jsou prováděny individuál-
ně či skupinově. 

Indikaci k edukaci dává celý diabetologický tým – tj. diabetolog, sestra, nutriční 
terapeut, fyzioterapeut a sám pacient. Během edukace máme možnost navzájem 
společně konzultovat průběh celého procesu a zvýšit tak jeho úspěšnost.
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čitého problému. Může jít o lekci, diskusi, 
praktické předvedení.

Při edukaci vědomostí či dovedností je 
třeba na závěr každého úseku zajistit zpět-
nou vazbu. Pacient například zopakuje, co 
se naučil, předvede naučenou dovednost 
(změří si glykémii, řekne jak zareaguje 
na hypoglykémii…). Tím máme možnost 
opravit nedorozumění, která během edu-
kace mohla vzniknout. Pro plnění cílů, 
kterých bude pacient doma dosahovat, je 
vhodné dohodnout se konkrétně, jak bude 
jejich realizace probíhat (např. budu se mě-
řit 3krát denně před hlavními jídly, budu 
chodit do práce pěšky...), jaké by se mohly 
vyskytnout překážky (déšY, zaměstnání…) 
a připravit se na ně, popřípadě určit, kdo 
při tom může pomáhat. Abychom opět 
podpořili vlastní motivaci člověka žijícího 
s diabetem, dojdeme společně k ujasnění, 
co by se mohlo stát, kdyby s tím nic neu-
dělal a zejména co tím může získat. 

Hodnocení
Po určitém časovém období, které jsme 

si zvolili pro sestavování cílů, provedeme 
dohromady zhodnocení, zda jsme dosáh-
li určeného cíle. Získáme stejná data jako 
při sestavování cílů a porovnáme je mezi 
sebou. Povedlo se nám dosáhnout stano-
vených cílů? Pokud ne, je vhodné zjistit 
proč tomu tak bylo. Nemusí jít jen o se-
lhání pacienta, ale i o stanovení nereál-
ných cílů nebo nepředpokládané okol-
nosti, komplikace. Rozhodně nesmíme 
dopustit, aby se pacient cítil vinen a do-
cházel k nám jako k soudu. Měli bychom 
ho podpořit k dalším pokusům, odstranit, 
pokud možno, příčinu neúspěchu a brát 
další snahy jako výzvu. 

Závěr, další postup
Ptáme se pacienta, jak je s postupem 

a výsledky spokojen, zda by něco příště 
udělal jinak. Nebyl zvolený cíl příliš vyso-
ký nebo naopak? Samozřejmě, že nedosáh-
neme vždy toho, čeho jsme chtěli, proto 
máme možnost dále pokračovat a postu-
povat opět dle výše uvedených bodů.

Ne vždy se lze držet postupně všech 
fází, pacient může být ve stresu a strachu 
z neznámého, má potřebu klást otázky 
dle jeho aktuálního naladění. Ne každý 
člověk s diabetem je schopen a ochoten 
přijmout aktivní roli ve své nemoci a čas-
to jsme my těmi, kdo určuje a vede pláno-
vání. Právě proto se celý proces edukace 
přizpůsobuje potřebám učícího se.

Edukace

Procesu edukace se nemusí zúčastnit 
pouze samotný pacient, ale výhodou je 
(pokud s tím nemocný souhlasí) využít 
i jeho blízké jako podporu.

Během edukace je třeba vést záznam, 
aby měl edukátor nebo celý edukační tým 
přehled o průběhu edukace, co je třeba 
ještě opakovat a provést. Je také vhodné 
nechat pacienta podepsat celý záznam 
v rámci jeho zapojení do léčby.

Základní edukace u nově 
diagnostikovaných má dvě úrovně:

• psychologickou, jejímž smyslem je 
pomoci nemocnému vyrovnat se 

s chronickým onemocněním a pod-
pořit jeho snahy v léčbě,

• zdravotní / diabetologickou, ve které 
jsou nemocnému poskytovány mi-
nimální nutné znalosti a dovednosti, 
které záleží na způsobu léčby a typu 
diabetu. 

Edukace u nově zjištěných diabetiků se 
provádí většinou formou individuální.

Pacient s diabetem 1. typu 

Cílem je bezpečné a časné propuštění 
domů (v případě hospitalizace), odstra-
nění příznaků, maximální soběstačnost, 

Obr. č. 1: Záznam o edukaci

Obr. č. 2: Žádanka o edukaci, kterou vyplňuje lékař u hospitalizovaných pacientů
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znalosti potřebné k prevenci akutních 
komplikací, bezpečná aplikace inzulínu, 
zvládání selfmonitoringu.

V oblasti vědomostí – podstata a léčba 
diabetu, působení inzulínu (uskladnění, 
místa aplikace), akutní komplikace, obec-
ně chronické komplikace, regulovaná 
strava (výměnné jednotky).

Z praktických dovedností – aplikace 
inzulínu stříkačkami a perem, použití 
glukometru a diagnostických proužků 
na glykosurii a ketonurii.

Nácvik aplikace inzulínu začínáme vždy 
stříkačkami, aby měl pacient později, v pří-
padě poruchy aplikátorů, možnost náhrad-
ního řešení. Pokud nemocný sám předve-
de správné natažení inzulínu do stříkačky 
a následné píchnutí pod kůži, pokročíme 
k aplikaci inzulínovými pery. S účinkem 
inzulínu nemocného poučíme o akutních 
komplikacích, které s léčbou souvisejí.

S edukací regulované stravy začínáme 
většinou až po seznámení pacienta s léč-
bou diabetu, účinkem inzulínu a akut-
ními komplikacemi, aby snáze pochopil 
podstatu diabetické diety. Této proble-
matice bude věnován následující článek 
a proto ji více nerozebíráme.

V následující fázi ho můžeme seznámit 
s možnostmi selfmonitoringu. Pacient 
má právo vlastního výběru glukometru 
a dle přiloženém návodu ho naučíme da-
nou pomůcku používat. Výsledek měření 
zapíšeme do deníčku a podporujeme pa-
cienta k vedení vlastních záznamů. Aby 

měl dotyčný možnost se konfrontovat 
se změnami dávkování inzulínu, zave-
deme mu během hospitalizace tabulku 
s glykemickými profily a potupně dopi-
sujeme naměřené hodnoty. Společně se 
snažíme najít příčiny hyperglykémií, po-
případě hypoglykémií, a možnosti jejich 
ovlivnění. Tímto způsobem podpoříme 
schopnost nemocného upravovat léčeb-
ný režim. Pokud má dotyčný zájem, spo-
lupracujeme také s jeho rodinou.

Pacient s nově diagnostikovaným 
diabetem 2. typu 

Edukace se odvíjí dle léčby a stadia ne-
moci. Vždy je základem léčby fyzická ak-
tivita a diabetická dieta, kterou v našem 
diabetologickém centru provádí nutrič-
ní terapeutka.

Edukátor a nutriční terapeut by měli 
spolupracovat a konzultovat svůj postup, 
aby měl pacient lépe propojený a ucelený 
obsah edukace. Pokud je od začátku rov-
nou zahájena terapie inzulínem, postu-
pujeme v edukaci stejně, jako u diabeti-
ků 1. typu. Pokud je pacient léčen dietou, 
klademe důraz hlavně na pochopení pod-
staty diabetu, důvody léčby, seznámení 
s komplikacemi a motivováním dotyčné-
ho ve změně dosavadního chování. Paci-
enta léčeného perorálními antidiabetiky 
poučíme navíc o možných komplikacích 
souvisejících s jejich používáním. I zde 
hraje velkou roli podpora rodiny.

Komplexní edukace

Navazuje po určitém časovém období 
(nejčastěji 7 až 14 dní) na základní edu-
kaci, rozšiřuje a podporuje pacientovy 
dosavadní znalosti, dovednosti a zku-
šenosti. I komplexní edukaci je možné 
stejně jako počáteční edukaci provádět 
formou individuální nebo skupinovou 
(ideálně do 5 osob, aby mohl edukátor 
získat zpětnou vazbu). 

Cílem je udržení a podpora zdraví, pl-
nohodnotný normální život, maximální 
soběstačnost, prevence akutních a chro-
nických komplikací. 

Vědomosti slouží k pochopení a regu-
laci možností úpravy glykémií, kritérií 
kompenzace, podstatě prevence a vzni-
ku chronických komplikací a jejich léčby, 
péči o dolní končetiny, opatření při fyzic-
ké zátěži, cestování s inzulínem, pláno-
vaní těhotenství.

Dovednosti pak pomáhají při aplikaci 
inzulínu, selfmonitoringu (glukometr, 
testovací proužky na moč, měření krev-
ního tlaku tonometrem), vedení záznamů 
a schopnosti úpravy vlastní léčby.

Reedukace by měla
probíhat pravidelně 
u každého diabetika

Nepoužívané vědomosti a dovednosti 
člověk zapomíná. Proto je nutné pravidel-
ně zjišYovat stav znalostí, eventuelně včas 
reagovat na nové okolnosti (komplikace, 
gravidita, změna léčby…). Často je však 
zahájena až po zjištění určitých nedostat-
ků u pacienta. Bývá cílena na daný pro-
blém (selfmonitoring, hypoglykémie…), 
ale může být i komplexní, kdy pátráme po 
příčině neuspokojivé kompenzace.

Skupinová a individuální 
edukace

Individuální edukace se provádí nej-
častěji při záchytu diabetu, umožňu-
je postupné hodnocení vědomostí, po-
stojů a dovedností nemocného. Naváže 
tak lépe vzájemný vztah a má možnost 
sdílet důvěrné informace. Individuálně 
edukátor snadněji posílí vědomí pacien-
ta o vlastní schopnosti zvládání nemoci. 
Výhodou bývá také budování motivace, 
aktivní role, stálé zjišYování zpětné vaz-
by a umožnění vytvoření neformální at-
mosféry. Nevýhodou je vyšší časová a fi-
nanční náročnost a nedostatek podpory 
od stejně postižených osob. 

Edukace

Obr. č. 3: I sestry jsou někdy sekretářkami…
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Náplň pro skupinovou edukaci je možné 
sestavovat podle způsobu terapie nemoc-
ných, a to odděleně, pro diabetiky léčené 
inzulínem i neléčené inzulínem. Délka 
trvání diabetu ani přítomnost jeho kom-
plikací nemusí být rozhodující, naopak, 
někdy je prospěšná výměna zkušeností 
mezi diabetiky s různou dobou trvání di-
abetu. Výhodou je časová a ekonomická 
stránka této formy edukace a umožnění 
jednotlivcům čerpat vzájemnou podporu 
a zkušenosti. Malá skupina (do 5 členů) 
nese s sebou některé výhody individu-
ální edukace. U větší skupiny se snižu-
jí možnosti zpětné vazby, už nejde tolik 
o podporu a vzájemnou spolupráci, jako 
spíše o přednášku (předání informací). 
Skupinovou edukaci je vhodnější pou-
žít k opakování a doplnění individuál-
ní edukace.

Technické předpoklady 
edukace

Edukační místnost – v ideálním případě 
dostatečně velká a klidná místnost s vy-
hovujícími hygienickými podmínkami, 
oddělená od ostatních pracovišY zdra-
votnického zařízení. Ideální je vybavit 
tento prostor velkým kulatým stolem pro 
pořádání skupinových edukací. Telefonní 
linka v místnosti by měla být využívána 
jen v naléhavých případech.

Edukační materiály – často si každé 
pracoviště vytvoří vlastní materiály, či 
využije nabídky některým firem. Každý 
leták nebo brožurku by měl pacient ob-
držet z rukou edukátora, s doplňujícím 
vysvětlením.

Velmi praktické, jednoduché a univer-
zální je použití čistého papíru a tužky, 
popřípadě barevných fixů. Poznámky 
pak na tento papír může dělat edukátor 
či sám pacient.

Další vhodné pomůcky:
• tabule (klasická či magnetická), au-

diovizuální technika,
• pomůcky pro výuku samostatné kon-

troly diabetu, měření krevního tlaku, 
atd.,

• programy sloužící ke stahování 
a hodnocení dat z paměti glukome-
tru, inzulínových pump, senzorů,

• počítačové výukové programy.

I přesto, že je v posledních letech edu-
kaci věnována velká pozornost a patří 
mezi základy léčby, stále ještě není ade-
kvátně hrazena pojišYovnou tak, aby 
mělo každé větší diabetologické praco-
viště vlastní edukační sestru. Diabeto-
logické edukační sestry v České republi-
ce by se daly spočítat na prstech jedné 
ruky. Většinou edukaci provádějí sestry, 
které mají jako hlavní náplň své činnosti 
práci v ambulanci či na oddělení (diabe-

tologickém, dětském). Výše uvedený po-
stup tak při běžném provozu nelze vždy 
dodržet. Pacienti i samotní zdravotníci 
často edukaci podceňují a nevěnují ji do-
statečnou pozornost a prostor. Nezbývá 
nám, než bojovat s dosavadním ohodno-
cením, a společným úsilím změnit pří-
stup pacientů, veřejnosti, zdravotních 
pojišYoven a zákonodárců.

Obr. č. 4: Ideální stav, kdy pacienti samostatně 
pečují o své zdraví v domácí péči
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Terapeutická krytí
k léčbě ran

Jan Stryja
Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie
Nemocnice Podlesí, Třinec

V krátkosti bychom mohli racionální použití krytí při ošetřování ran charakteri-
zovat slovy: „být v pravý čas na správném místě“. Příčinou toho, proč se u jednoho 
pacienta rána pod určitým krytím hojí a u druhého stagnuje, je dynamika obrazu 
rány a měnící se potřeby rány.

Různým potřebám rány bohužel neod-
povídá relativně úzké spektrum použití 
konkrétních převazových materiálů. S tro-
chou nadsázky si pak můžeme nad převa-
zovým vozíkem plným krytí na rány říci: 
Bože, kam s ním? (tedy s krytím, nikoliv 
celým stolkem). S ohledem na praktické 
využití proto v následujícím textu rozdě-
líme materiály na rány podle jednotlivých 
symptomů, které jsou krytí schopna příz-
nivě ovlivnit, a ukážeme si typické mož-
nosti jejich použití v praxi. Již na začátku 
si ale musíme uvědomit, že na chronické 
ráně působí moderní krytí komplexně, na 
několika úrovních. Většinou neovlivňují 
pouze jeden symptom rány nebo jejího 
okolí, ale hned několik (např. krytí se stří-
brem a aktivním uhlím: absorbuje zápach, 
toxiny, působí antisepticky, podporuje vlh-
ké prostředí na spodině rány a chrání okolí 
rány před macerací). Protože je na českém 
trhu nepřeberné množství terapeutických 
krytí, dopustíme se v našem článku z di-
daktických důvodů malého zjednodušení 
a z vlastností terapeutických krytí vybe-
reme vždy tu nejtypičtější. 

Zajištění adekvátní vlhkosti
Hlavním požadavkem na moderní tera-

peutická krytí je zajištění adekvátní vlh-
kosti na spodině rány.

Pro ideální případ rovnováhy vlhkého 

prostředí (mezi rannou sekrecí a absorp-
cí exsudátu do krytí, resp. odpařováním 
do okolí) na spodině defektu jsou určeny 
hydrokoloidy. 

Hydrokoloidy se začaly používat v hoje-
ní chronických ran v 70. letech 20. stole-
tí a jako první moderní materiál na rány 
doznaly v minulosti širokého použití. 
Jedná se o primární krytí na rány oklu-
zivního typu. Jsou složeny z tenké poly-
uretanové pěny a semipermeabilního fil-
mu na vnějším povrchu krytí, z disperze 
želatiny, pektinu, karboxymethylcelulózy 
a dalších pojiv. 

Jsou indikovány na granulující rány 
bez zjevných známek infekce s nízkou až 
střední sekrecí. Velkou opatrnost je třeba 
dávat při aplikací hydrokoloidů na defekty 
u syndromu diabetické nohy a na nekrotic-
ké ischemické defekty před revaskularizací 
končetiny. Kontraindikací použití hydroko-
loidů je infikovaná rána. Při kontaktu s ex-
sudátem polysacharidy a další polymery 
krytí absorbují vodu a vytvářejí gel na 
povrchu rány. Mikroprostředí na spodině 
rány má kyselé pH, které stimuluje tvor-
bu granulační tkáně. Vlhké prostředí také 
podporuje autolytický débridement, fibri-
nolýzu a angiogenezi. Jestliže se rozhod-
neme pro jejich použití, měly by správně 
hydrokoloidy přesahovat cca o 2 cm přes 
okraj defektu. Možné je využít také hydro-
koloidy a adhezivním okrajem. Tzv. tenké 

hydrokoloidy jsou krytí, kde je na semi-
permeabilní polyuretanový film nanese-
na tenká vrstva hydrokoloidu. Ve srovná-
ní s klasickými hydrokoloidy mají menší 
schopnost absorpce exsudátu a jsou pro-
to indikovány na slabě exsudující rány 
a povrchní kožní defekty. Další možností 
použití tenkých hydrokoloidů je preven-
ce poranění kůže v exponovaných oblas-
tech, případně ochrana okolí defektů při 
aplikaci larev. 

Kromě klasických a tenkých hydroko-
loidů jsou dostupné ještě hydrokoloidy 
v pastě, případně v prášku. Mezi výhody 
hydrokoloidů patří voděodolnost, snadné 
použití a atraumatická výměna při převa-
zu. Nežádoucí projevy při použití hydro-
koloidů jsou ale bohužel časté. Patří mezi 
ně tvorba zápachu, riziko macerace rány 
a jejího okolí, riziko infekce a vznik hyper-
granulací, tvorba tenkého povlaku na po-
vrchu rány. Pomocí nových technologií se 
podařilo vyrobit z klasických hydrokoloi-
dů tzv. hydrokoloidní vlákna, hydrofibre.

Vlastnosti hydrovláken se od hydrolo-
koidů značně liší. Používají se na středně 
až silně exsudující rány, častou indikací 
k jejich použití je prevence a terapie ma-
cerace v okolí chronické rány. Ve srovnání 
s algináty mají hydrovlákna lepší schop-
nost zadržovat baktérie (bakteriostatický 
účinek) na infikovaných ranách a snižují 
výskyt macerace v okolí rány. Lze je pou-
žít také k debridementu a k léčbě konta-
minovaného a kolonizovaného kožního 
defektu. Protože při reakci s exsudátem 
krytí z hydrovláken zmenšuje svoji plo-
chu, je nutné při přikládání na rány po-

Hojení ran
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Hojení ran

nechat přesah minimálně 1 cm. Při slabší 
exsudaci hrozí přichycení krytí na povrch 
rány. Hydrovlákna mohou obsahovat také 
stříbro ve formě Ag+. Hydrovlákno s Ag+ 
je indikováno na středně exsudující rány 
se známkami kritické kolonizace nebo lo-
kální infekce.

Débridement rány
Cílem débridementu rány je odstraně-

ní odumřelých tkání, povlaků a cizího 
materiálu z povrchu rány.

Terapeutická krytí čistí rány tzv. auto-
lýzou – tedy postupným rozkladem ne-
krózy ve vlhkém prostředí za součinnos-
ti s proteolytickými enzymy leukocytů. 
Débridement podporují hydrogely, hydro-
koloidy a hydrofibre, filmová a neadherent-
ní krytí, superabsorpční krytí (TenderWet) 
a algináty. Hydrogely jsou krytí ve formě 
gelů různého složení, které jsou vhodné 
pro všechny fáze hojení. Obsahují hydro-
filní polymery s vysokým obsahem vody. 
Autolyticky odstraňují nežádoucí nekro-
tické a fibrinové povlaky, rehydratují ránu 
a vytvářejí vhodné mikroklima k hojení. 
Na trhu jsou dostupná hydrogelová krytí 
různých lékových forem (hydrogely v tu-
bě, krytí s lepivým okrajem a bez okraje) 
a složení (jako doplňky mohou obsahovat 
alginát, pektiny, med apod.) Hydrogely 
snižují bolestivost a traumatizaci tkání při 
převazech, jejich použití ale není vhodné 
u ran s rizikem macerace okolí. Algináty 
jsou sterilní, měkká, netkaná krytí s bak-
teriostatickým a hemostatickým účinkem. 
Alginátová vlákna pocházejí z hnědých 
mořských řas. Reakcí alginového vlákna 

s exsudátem vzniká viskózní gel, který 
pokrývá spodinu rány a vytváří optimál-
ní vlhkost. Jsou indikována na povrchní 
i hluboké rány se střední až silnou sek-
recí, včetně ran infikovaných, materiál je 
nevhodný na suché rány. Mezi algináto-
vá krytí s doplňky můžeme zařadit krytí 
Silvercel (vlákna alginátu + karbomyme-
thylcelulóza – CMC) a nylonová vlákna X-
-STATIC pokrytá Ag0 ), Acticoat absorbent 
(Ca-alginát + nanokrystalické Ag0 SIL-
CRYST) a Askina Calgitrol Ag (Ca-alginát, 
Ag+, polyuretanová pěna). 

Ranná infekce je velmi 
častou příčinou vzniku 
chronické rány

Lokální antimikrobiální terapie spočí-
vá v pravidelném šetrném debridementu 
rány a aplikaci lokálních antiseptik: opla-
chové roztoky – chlorhexidin, sloučeniny 
jódu (jód-cadexomer a jód-povidon), oc-
tenidindihydrochlorid, betain (+ polyhe-
xanid), superokysličenou vodu a výrobky 
obsahující stříbro (stříbrná sůl sulfadiazi-
nu a krycí materiály impregnované stří-
brem). V případě výskytu klinických zná-
mek ranné infekce aplikujeme na ránu 
některá z níže uvedených krytí s antimi-
krobiálním účinkem (topická antiseptika, 
stříbro, deriváty jódu, chlorhexidin, krytí 
s aktivním uhlím a algináty a prostředky 
k oplachům ran). 

Mezi tzv. neadherentní antiseptická kry-
tí s doplňky patří: antiseptická krytí s po-
vidonjódem (Inadine), antiseptická krytí 
se stříbrem (Atrauman Ag), antiseptická 
krytí s chlorhexidinem (Bactigras), kry-

tí s obsahem medu (Melmax, Multidex), 
krytí s obsahem NaCl (Mesalt) a krytí 
s obsahem Ringerova roztoku (Tender-
Wet). Nevýhodou těchto materiálů je, že 
s výjimkou superabsorpčních polštářků 
(TenderWet) neabsorbují exsudát a v pří-
padě, že je použijeme na středně až silně 
secernující ránu, může dojít k její mace-
raci. Výše uvedená neadherentní krytí se 
používají jak k prevenci vzniku, tak k te-
rapii lokální infekce. 

Často používanou skupinou krytí jsou 
antiseptická krytí na bázi aktivního uhlí 
s doplňky – zejména se stříbrem. Obsa-
hují jádro s aktivním uhlím, na které je 
navázáno stříbro. To zabezpečuje bakteri-
ostatický účinek, deodorační a absorpční 
schopnost krytí. Tyto materiály podporují 
fyziologické čištění rány. Určitou nevýho-
dou při aplikaci na málo secernující rány 
je tendence k přisychání k povrchu rány. 
Mezi antiseptická krytí s doplňky může-
me zařadit také krytí Acticoat, jehož já-
dro je na bázi polyesteru, který je z obou 
stran překryt mřížkou s nanokrystalic-
kým stříbrem.

Antiseptická krytí se stříbrem jsou mo-
derní krytí s antimikrobiálním působe-
ním, která podporují vlhké prostředí při 
hojení. Stříbro vykazuje baktericidní pů-
sobení na více než 151 patogenů (stafy-
lokoky, MRSA, MSSA, streptokoky, střevní 
bakterie, E. coli, P. aeruginosa, VRE, anae-
robní bakterie, kvasinky). Podle toho, zda 
krytí obsahuje stříbrné ionty, nebo ato-
mární stříbro Ag0, rozlišujeme dvě skupi-
ny krytí. První skupina krytí obsahuje stří-
brné ionty Ag+ (např. Aquacel Ag, Askina 
Calgitrol Ag). Ty se po uvolnění z krytí do 
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rány váží na přítomné bílkoviny a mikro-
organismy a ireverzibilně je poškozují. 
Tato krytí uvolňují rychle relativně vyšší 
množství stříbrných iontů a zásoba Ag+ je 
zde relativně malá ve srovnání s materiály 
s kovovým stříbrem. Druhá skupina krytí 
(Acticoat, Actisorb plus, Silvercel, Atrau-
man Ag) obsahuje metalické stříbro Ag0. 
K tomu, aby se mohly plně rozvinout jeho 
antibakteriální vlastnosti, se musí nejpr-
ve ve vlhkém prostředí ionizovat na Ag+. 
Účinek těchto krytí se rozvíjí relativně po-
malu, rezerva stříbrných iontů je zde ale 
vysoká a koncentrace stříbrných iontů je 
na delší dobu stabilní.

Prevence vzniku infekce
Důležitou vlastností terapeutických 

krytí je prevence vzniku ranné infekce.
Příkladem jsou krytí používaná k ochra-

ně invazivních vstupů u pacienta nebo po-
operační krytí. Jejich cílem je zabránit bak-
teriální kontaminaci rány a odstranit tak 
možnou živnou půdu pro vznik infekce.

Pro tyto účely můžeme použít různá 
filmová krytí v roli, ve spreji nebo s polš-
tářkem a speciální krytí na kanyly. Velmi 
dobře se k tomu hodí i neadherentní an-
tiseptická krytí, která jsme vzpomenuli 
výše. Polyuretanové krycí fólie se skláda-
jí z průhledného selektivně propustného 
polyuretanového filmu a akrylátového 
hypoalergenního lepidla. Vytvářejí v ráně 
příznivé mikroklima pro fyziologické hoje-
ní rány. Jejich absorpční a antimikrobiál-
ní schopnosti jsou minimální, indikovány 
jsou proto na neinfikované nesecernující 
kožní defekty.

Ochrana před macerací
Ochrana spodiny rány a okolí před 

macerací bývá často problémem i při po-
užívání moderních krytí, protože je nut-
né odhadnout stupeň exsudace z rány 
a s ohledem na rannou sekreci vybrat 
vhodné krytí. Z materiálů jsou k dispozici 
pěnová krytí, hydrofibre, algináty a filmová 
transparentní semipermeabilní krytí. Polyu-
retanové pěny neulpívají na spodině rány, 
vytvářejí vhodné mikroklima a stimulují 
čištění rány, používají se k prevenci ma-
cerace okolí defektu. Jsou indikovány na 
neinfikované, mírně až středně exsudu-
jící rány ve fázi granulace a epitelizace, 
například povrchní exkoriace, dekubity, 
bércové vředy, odběrové plochy a popá-
leniny. K dispozici jsou také polyuretano-
vé pěny s doplňky: například Biatain Ibu 

(ibuprofen), Biatain Ag, Polymem Ag a As-
kina Ag Calgitrol. 

Prevence rozšíření defektu
Zvláštní kapitolu v péči o ránu tvoří pre-

vence rozšíření defektu.
Jedná se o komplexní problém, na jehož 

vyřešení se kromě vhodného krytí spo-
lupodílejí řádná předoperační příprava, 
správné pooperační krytí, šetrná manipu-
lace s pacientem, včetně polohovacích po-
můcek, regulace tlaku a střižné síly na ex-
ponovaných místech, prevence macerace 
okolí a správná obuv. Z terapeutických krytí 
máme na výběr filmová krytí ve spreji, poly-
uretanové pěny, tenké hydrokoloidy, trans-
parentní filmová krytí a neadherentní krytí. 
Některé neadherentní materiály mají na 
svém povrchu silikon, který vytváří inert-
ní hydrofobní ochranný povlak. Tato krytí 
jsou vhodná k ošetření čisté rány ve sta-
diu granulace a epitelizace nebo ke krytí 
hydrogelových interaktivních obvazů. Si-
likon zamezuje vsáknutí gelu do savého 
materiálu a zabezpečuje jeho udržení na 
spodině rány. 

Při ošetřování kavit v ráně je nutné vy-
plnit krytím všechny její časti tak, aby 
nevznikla prázdná místa. Jako materiály, 
které je možné použít, se uvádějí napří-
klad algináty, hydrokoloidy ve formě pasty, 
hydrofibre, polyuretanová pěnová krytí nebo 
kolagen. Kolagen je indikován na neinfiko-
vané granulující a epitelizující rány. Nelze 
jej používat s antiseptiky, protože antisep-
tika poškozují jeho strukturu. 

Poslední skupinu primárních krytí na 
rány tvoří tzv. bioaktivní krytí. Jedná se 
o materiály, které upravují mikroprostředí 
v chronické ráně tím, že zvyšují koncen-
traci růstových faktorů v ráně (Promo-
gran, Prisma, Regranex). Jsou indikovány 
na granulující rány se střední a mírnou 
sekrecí bez známek infekce, na epitelizu-
jící rány a stagnující kožní defekty. Tyto 
materiály je nutné překrýt vhodným se-
kundárním krytím. 

Sekundární krytí
Sekundární krytí na rány se v lůžko-

vých i ambulantních zdravotnických za-
řízeních používají zcela běžně. Dělíme je 
na tkaná (gáza) a netkaná krytí, která vy-
kazují větší savost. Použití konkrétních 
materiálů je závislé na místních zvyklos-
tech a nemá na samotné hojení chronické 
rány velký vliv.

www.safetac.cz

Mölnlycke Health Care, s.r.o.
Hájkova 22
130 00 Praha 3
Tel.: 221 890 517
Fax: 224 817 582
www.molnlycke.com

Technologie Safetac®

Safetac je patentovaná technologie měkkého 
sil ikonu. Kr y tí s technologií Safetac jsou 
atraumatická nejen při nošení, ale i během 
převazu. Tato krytí minimalizují trauma rány, 
okolní kůže a bolest pacienta. Předcházejí také 
riziku macerace tím, že utěsní okraje rány 
a nedovolí tak průsaku exsudátu na okolní kůži.

Méně traumatu. Méně bolesti.TM
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Léčba diabetických defektů 
a defektů po cévních operacích

Romana Eysseltová
Chirurgická klinika, FN Brno-Bohunice

Na chirurgických pracovištích je jednou z každodenních činností sestry péče o rá-
ny. A to jak v ambulantní, tak v lůžkové části. Zvláště pak na septických odděleních, 
kde je různorodá skladba ran v různých stádiích hojícího procesu. Prolíná se zde 
péče o akutní rány (hojící se primárně i sekundárně) s péčí o rány chronické.

Poměrně velkou skupinu ran tvoří dia-
betické defekty. Pacienti jsou na naše 
pracoviště odesíláni jednak obvodními či 
privátními lékaři k chirurgickému řeše-
ní, jednak z diabetologie, protože v naší 
nemocnici zatím není zřízena podiatric-
ká ambulance. Určitou část pacientů tvo-
ří i ti, kteří jsou k nám odesíláni z jiných 
zdravotnických zařízení k operačnímu ře-
šení ischemické choroby dolních končetin 
(ICHDK). Jelikož je ICHDK jednou z kom-
plikací diabetu, poměrně velkou skupi-
nu těchto pacientů tvoří právě diabetici. 
Bohužel, mnohdy přicházejí k cévní re-
konstrukci až tehdy, kdy už mají trofické 
změny tkání – tj. defekty v různě pokro-
čilém stádiu. 

Lokální terapie
zpravidla nestačí

Defekty, které řešíme, jsou neuropatic-
ké a arteriální vředy. Převážně pak gan-
grény, častěji vlhké než suché, mnohdy 
se zánětlivými komplikacemi – flegmóny 
různého rozsahu, osteomyelitidy s případ-
nou osteolýzou.

U menších, nekomplikovaných defektů, 
probíhá léčba ambulantně, při rozsáhlej-
ších defektech s případnými komplikace-
mi pak za hospitalizace.

Využíváme i možnosti převazů cestou 
domácí péče. K lokální terapii používáme 
převážně materiály pro vlhké hojení (s tě-
mito máme zkušenosti již téměř 10 let, 
a to u všech typů ran), ale v některých 
případech volíme i klasický přístup. Vý-
běr metody a materiálu určuje lékař nebo 
zkušená sestra. 

Vedle lokální léčby je důležitou součástí 
terapie dovyšetření pacienta. Nesmí chy-
bět RTG snímek skeletu postižené nohy, 
dopplerovské vyšetření tepen a DSA tepen 
dolních končetin (digitální subtrakční 
angiografie, počítačem vyhodnocované 
snímky, které jsou přehlednější a čitelnější 
pro stanovení případného poškození zá-
sobení tkání). 

Nesmí být opomenuta 
systémová léčba

U pacientů je nutná kontrola glykémií, 
protože při zánětlivém procesu, infek-

tu rány, které působí jako zátěž, dochá-
zí často k dekompenzaci diabetu. Někdy 
hladina cukru kolísá, mnohdy spíše na-
růstá, „jako by vznikala rezistence orga-
nismu na inzulín“. Vhodná je konzultace 
s dia betologem. Podle charakteru defek-
tu, přítomnosti známek infektu – zejmé-
na zánětlivých změn okolních tkání – jsou 
pacientovi podávána antibiotika pero-
rálně, u těžších stavů pak intravenózně. 
Zpočátku jsou nasazována „naslepo“, ná-
sledně dle výsledku kultivace stěru z rány. 
U dialyzovaných nebo jinak komplikova-
ných pacientů, využíváme konzultace lé-
kaře ATB střediska (vhodnost ATB, dávko-
vání, účinnost).

Další podpůrnou léčbou je podávání va-
zodilatačních medikamentů intravenózně 
formou pomalé infuze. Tyto by měly být 
podávány v sérii sedmi až deseti dnů. Ji-
nou alternativou je zavedení epidurálního 
katetru, do kterého je kontinuálně nebo 
bolusově podáván Marcain, který způso-
bí dočasnou „chemickou sympatektomii“. 
Obě tyto metody mohou být využity sou-
časně, mají za cíl zajistit lepší průtok krve, 
a tím zlepšit i výživu tkání.

Včasné operační řešení 
může odvrátit amputaci 
končetiny 

U pacientů bývá po provedení DSA po-
tvrzeno postižení tepenného systému 
(ICHDK), zpřesněna jeho lokalita a roz-
sah. Defekty jsou u diabetiků téměř jistou 
známkou změn a uzávěrů cév. Řešením 
pak bývá buV provedení perkutánní tran-
sluminální angioplastiky (PTA, intervenč-
ní výkon, rozdilatování zúženého úseku 
pomocí stentu), nebo častěji operační 
výkon (provedení by-passu v místě zúže-
ní). Tam, kde již není možné přemostění, 
lumbální sympatektomie – chirurgicky, 
intervenčně pod CT. 

Operační řešení zajišWuje opětovné 
zprůchodnění tepenného řečiště a přívod 
krve s obnovením výživy ischemických 
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tkání. To vše zlepšuje podmínky k hoje-
ní defektů. Může se stát, že v dlouhodo-
bě špatně zásobených tkáních se vzniklé 
sutury po by-passech hojí komplikovaně 
– tj. hrozí vznik nekróz.

Mnohdy, i přes veškerou snahu a sofis-
tikované přístupy k léčbě defektů, je nut-
ný amputační zákrok. Ten je prováděn až 
jako hraniční řešení a pouze do rozsahu 
nezbytně nutného, s co nejméně možnou 
ztrátovostí končetiny (jednotlivé prstce, 
metatarzálně…). Z důvodů zajištění dob-
rého hojení je však nezbytné amputaci 
provést až do zdravé tkáně. Při možném 
podezření na infekt rány není provedena 
primární sutura – hojení probíhá otevře-
nou cestou, opět s využitím materiálů pro 
vlhké hojení. 

Setkáváme se i s hraničními případy, 
kdy se pacient dostaví již ve fázi rozsáhlé 
vlhké gangrény bérce, se známkami cel-
kové sepse a dekompenzací diabetu. Tito 
pacienti mají horší prognózu, hojí se kom-
plikovaně, hrozí až exartikulace (snesení 
části končetiny jejím oddělením v klou-
bu) kyčelního kloubu, někdy stav končí 
i smrtí pacienta.

Kompenzace diabetu patří 
k zásadním předpokladům 
úspěchu 

U pacientů s dekompenzací diabetu, 
po zvládnutí zánětu, infektu a po am-
putacích, musíme opět pečlivě sledovat 
hladinu cukru a odvrátit zejména proje-
vy hypoglykémie. Zvláště nebezpečné je 
z tohoto důvodu období po amputacích 
v bérci nebo ve stehně, kdy se radikálně 
změní stav pacienta (odstraní se „příči-
na rezistence inzulínu“). Při opomenutí 
úpravy navýšených dávek inzulínu může 
hrozit až hypoglykemické kóma.

Pacienti s ICHDK 3. a 4. stupně často 
trpí velmi silnými ischemickými bolest-
mi. Tyto jsou mnohdy, i přes veškerou 
snahu tišení, pro pacienta maximálně 
limitující. V jejich důsledku trpí únavou 
z nevyspání, změnou psychiky, nechu-
tenstvím, úbytkem hmotnosti, malnu-
tricí, celkovým vyčerpáním, schváce-
ností, sníženou soběstačností, sníženou 
svalovou sílou.

To vše zvyšuje pravděpodobnost kom-
plikovaného, zdlouhavého hojení; u dia-
betiků možnost dekompenzace hladiny 
cukru, což zpětně přispívá k nepohodě 
a psychické zátěži pacienta.

Z těchto důvodů je určitě pro nemoc-
ného lepší řešení ICHDK v dřívějších 

stá diích, kdy jsou naše možnosti léčby 
a úspěšného hojení vyšší. 

Samozřejmě je to u mnohých pacientů 
dočasná záležitost – než dojde v důsledku 
cukrovky k dalšímu prohloubení poškození 
cév a následně tkání. Ale každá naše mož-
nost zlepšit nebo udržet kvalitu života, byW 
jen o několik let, přispívá k jejich životní 
pohodě a širšímu sociálnímu zařazení. 
Mají šanci být nadále potřebnými pro své 
blízké i pro společnost a minimalizovat 
svou závislost na cizí pomoci. A to je také 
motivace pro naši další práci – i když ne 
vždy končí úplným vyléčením pacienta, 
tj. bez zásadních dopadů na jeho život…

Kazuistika č. 1
Muž, 55 let, ICHDK asi 11 let, opakova-

ně provedené by-passy.
3. ledna 2006 přichází pro klaudikace 

po 3–5 metrech v pravé dolní končetině 
(DK), gangréna prstců pravé DK s reaktiv-
ní flegmónou.

9. ledna 2006 provedeno přemostění 
(by-pass) zkřížené femoro-femorální z levé 
stehenní tepny na pravou stehenní tepnu, 
trombektomie arteria tibialis communis, 
arteria femoralis profunda vpravo.

16. ledna 2006 amputace za metatar-
zálními kůstkami nohy (transmetatarsalis 
pedis) vpravo, bez sutury. Za hospitalizace 
převazy s TenderWet.

24. února 2006 propuštěn, převazy pro-
váděny 1krát za 48 hodin s Inadine po 
koupeli v Prontosanu.

Od 11. dubna 2006 Askina hydro po kou-
peli s Prontosanem 1krát za 48 hodin.

8. června 2006 rána zcela vyhojena.

Kazuistika č. 2
Muž, 65 let, ICHDK – uzávěr arteria fe-

moralis superficialis, arteria poplitea vle-
vo, klaudikace levé DK po 50 m, kuřák, po-
čínající varixy bérců. V roce 2005 prodělal 

Obr. 1: Kazuistika č. 1 (8. 2. 2006) Obr. 2: Kazuistika č. 1

Obr. 3: Kazuistika č. 1

Obr. 4: Kazuistika č. 2

Obr. 5: Kazuistika č. 2

Obr. 6: Kazuistika č. 2
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cévní mozkovou příhodu.
16. února 2006 přemostění (by-pass) 

umělou náhradou – protézou femoro-po-
pliteální z femorální tepny na a. poplitea 
pod koleno.

Obr. 7: Kazuistika č. 2

Obr. 8: Kazuistika č. 3
(17. 10. 2005)

Obr. 9: Kazuistika č. 3
(7. 11. 2005)

Obr. 10: Kazuistika č. 3 (30. 11. 2005)

27. února 2006 přichází s flegmónou 
stehna a proximálně bérce – kultivač-
ně zjištěna Pseudomonas aeruginosa. 
Nasazen Augmentin. Nekróza rány nad 
kolenem.

Za hospitalizace převazy Nu-gel s Bio-
clusive po koupeli v Prontosanu.

13. března 2006 pacient propuštěn, 
pokračováno v zavedené terapii 1krát za 
48 hodin.

Od 11. dubna 2006 koupel v Prontosa-
nu, Mepilex border 1krát za 72 hodin.

Od 15. května 2006 Mepitel 1krát za 
72 hodin.

Od 7. černa 2006 defekt vyhojen.

Kazuistika č. 3
Žena, 65 let, diabetes mellitus 2. typu, 

ICHDK. V roce 2006 přemostění (by-pass) 
femoro-krurální (cruralis) ze stehenní tep-
ny na bércovou bilaterálně, amputace I.–
III. prstců a planty pravé DK. 

Při vyšetření zjištěna gangréna s osteo-
lýzou I. metatarzu I. prstce levé DK.

30. září 2005 amputace palce vlevo.
2. října 2005 rozpad rány. Započata léč-

ba Flamigelem s Askinou hydro po koupeli 
v Prontosanu.

7. října 2005 pacientka propuštěna, pře-
vazy 1krát za 48 hodin v zavedené terapii.

Od 13. února 2006 přikládán Mepitel 
1krát za 72 hodin.

15. března 2006 defekt zcela uzavřen.
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Circulus vitiosus – 
syndrom diabetické nohy

Silvie Porubová
Chirurgická klinika 
Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava

Diabetická noha je definována jako infekce, ulcerace nebo destrukce hlubokých 
tkání nohy, spojená s neurologickými abnormalitami a s různým stupněm chro-
nické ischémie dolních končetin (noha – distálně od kotníku). Syndrom diabetické 
nohy postihuje 15 až 25 procent všech diabetiků, ve 47 procentech je nejčastěj-
ším důvodem jejich hospitalizace a až 85 procent všech ulcerací vede k amputa-
cím. Moravskoslezský kraj je bohužel místem s největší incidencí diabetické nohy 
i s následnou amputací.

Malá studie o velkém problému

Diabetická noha

Začarovaný kruh? 

Ano, i tak se dá nazvat léčba syndromu 
diabetické nohy. I přesto, že má stejně 
jako každé jiné onemocnění i tato dia-
gnóza své doporučené postupy a stan-
dardy (vycházející z nejmodernějších 
a celosvětově uznávaných trendů a me-
tod) v prevenci, diagnostice i komplex-
ní terapii, počet takto postižených dia-
betiků ročně narůstá o 2,2 procenta. 
Syndrom diabetické nohy se tak stává – 
i vlivem mortality rovnající se některým 
onkologickým onemocněním – závažným 
medicínským, ekonomickým i společen-
ským problémem, který si zaslouží naši 
pozornost.

Proč tomu tak je, kde je začátek tohoto 
kruhu, a jak z něj ven? To byla otázka, 
která stála na počátku mého drobného 
výzkumu. Cílem mé prezentace a pro-
vedeného výzkumu bylo hledání souvis-
lostí a příčin, vedoucích k takto závaž-
ným číslům. 

Průzkum jsem v předešlých měsících 
uskutečnila na odděleních septické chi-
rurgie, v podologické ambulanci a ve 
spolupráci s interní klinikou a diabeto-
logickou ambulancí. 

Etiologie
Kromě hlavních známých patogenetic-

kých faktorů (diabetická neuropatie, po-

stižení tepen dolních končetin, infekce 
a osteoartropatie) existuje celá řada pří-
čin, potencujících důsledky výše uvede-
ných faktorů. Tyto příčiny můžeme shr-
nout do jediného konstatování – hlavní 
podíl má lidský faktor. Díky němu se ne-
zřídka v praxi setkáváme s:

• pacienty, u nichž je diabetes diagnos-
tikován teprve na základě defektu, 
přestože velká část z nich patří do ri-
zikové skupiny (pro výskyt v rodině, 
nadváhu, věkovou hranici apod.),

• diabetiky, kteří nevědí, jak mohou 
ohrozit své dolní končetiny bez no-
šení preventivní obuvi nebo jakkoli 
jinak, tj. s neodlehčením defektu,

• diabetiky, kteří při léčbě defektu 
kompenzují diabetes pouze perorál-
ními antidiabetiky,

• diabetiky, kterým ani jejich diabeto-
log nekontroluje dolní končetiny,

• pacienty, kteří nejsou dostatečně 
edukováni nebo informováni o mož-
nostech lokální terapie, 

• s pacienty, jejichž obvodní či závodní 
lékař neví o jejich problémech (nebo 
je neřeší), 

• pacienty, kteří se s defektem léčí 
nebo léčili u několika specialistů, 
přesto neabsolvovali veškerou do-
stupnou péči (včetně kvalitní diag-
nostiky),

• pacienty, kteří nebývají s léčbou spo-
kojeni, jelikož často končí dlouhá 
a náročná terapie amputačním vý-
konem, apod.
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Samozřejmě, že chyba není jen v odbor-
né péči, ale i na straně našich klientů, kteří 
na svou nemoc hřeší a dělají si z ní „byz-
nys“. Ale těmto pacientům se v dnešní 
době sociálních výhod nevyhneme. Jejich 

počet se pohybuje přibližně kolem sedmi 
procent. To je číslo, které my zdravotníci 
nezměníme. Co ovšem můžeme ovlivnit, 
na to ve 27 otázkách dotazníku odpovída-
la necelá stovka res pondentů.

Hypotézy

• Většina postižených syndromem 
dia betické nohy je v produktivním 
věku.

• U většiny nemocných byl diabe-
tes zjištěn až po vytvoření defektu. 
Stejně tak jsou pacienti informováni 
o rizicích a onemocnění až po vzniku 
obtíží.

• Pacienti mají přehled o příčinách ve-
doucích k defektům na dolních kon-
četinách.

• Nejčastějším příznakem je bolest 
dolních končetin (i přes častou neu-
ropatii).

• Obvodní lékař o problémech neví 
nebo ví, ale nezajišIuje jejich řešení.

• Většina nemocných neabsolvovala 
veškerou dostupnou péči. Přesto ji 
při ohrožení dolních končetin vyža-
dují, neznají ovšem její rozsah.

• Amputaci by pacienti volili převážně 
v případě celkového ohrožení.

• Pacienti nechtějí amputaci přede-
vším kvůli rodině či práci.

• Amputační výkony vnášejí do života 
vždy negativa.

• Pacienti jsou s péči zpravidla spoko-
jeni.

Výsledky

• Pacienti nejčastěji trpí – nebo trpěli 
– bolestí, kožními projevy a psychic-
kou zátěží, spojenou se základním 
onemocněním.

• O těchto problémech vědělo 100 pro-
cent primárních lékařů, přesto spo-
lupracuje jen 53 procent z nich. 33 
procent respondentů se raději ob-
rací jen na specialisty a 14 procent 
nemocných striktně péči odborných 
lékařů odmítá (viz graf č. 1).

• K seznámení s možnými riziky one-
mocnění a jeho důsledky dochází při 
vzniku obtíží v 89 procentech. Jen na 
požádání a předem bylo preventivně 
informováno pouze 5,5 procenta re-
spondentů. Informovanost je pova-
žována za dostatečnou v 59 procen-
tech. Informace zajišIuje specialista 
v 57 procentech, odborný lékař ve 22 
procentech a lékař v nemocnici ve 13 
procentech (viz graf č. 2).

• Domnívám se, že ke vzniku defek-
tů dochází především díky nevhod-
né obuvi. 69 procent pacientů nosí 
i v době léčby běžnou obuv (viz graf 
č. 3).
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Graf č. 3: Druh používané obuvi v době léčby defektu
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Obr. č. 1: Vlhká gangréna, neuroischemická dia-
betická noha

• 72 procent pacientů podstoupilo 
konzervativní terapii, 22 procent pak 
operační léčbu. 

• Terapie byla hodnocena úspěšně v 86 
procentech, přesto spokojenost s ní 
byla jen 43 procent, zcela zklamáno 
bylo 14 procent pacientů. Přesto by 
v případě ohrožení dolní končetiny 
pacienti s důvěrou volili hydroterapii 
a veškerou dostupnou léčbu – kromě 
klasické převazové a amputační. 

Mimo jiného tyto výsledky nabízejí po-
hled na nemoc z druhé strany, tj. z pohle-
du samotného nemocného. Nejedná se 
o klasickou studii, zaměřenou na úspěš-
nost jednotlivých metod a použitých 
preparátů, ale originální a jedinečnou 
zpověO člověka s nejistou nebo „smutně 
jistou“ budoucností, na kterou zůstává, 
i přes veškerou péči a podporu, sám. 

Co dodat na závěr?
Chyby a nedostatky nelze v terapii po-

tvrdit, je však nutné odstranit nedosta-
tečnou komunikaci a pochybení v rám-
ci prevence, dispenzarizace a včasném 
odhalení. Nezbytné je zahájení kvalitní, 
komplexní a adekvátní péče.

Důraz musí být kladen na anamne-
stické údaje, provádění pravidelného 
screeningu rizikových pacientů a péči 
na primární terénní úrovni. Podstatné 
je především včasné odeslání rizikového 
pacienta k důkladné diagnostice. 

Je třeba stále apelovat na dodržo-
vání komplexní podiatrické péče, kte-
rá musí být rozšířena a naplněna tak, 
aby nemocným zaručovala plnohodnot-
ný život a vedla ke snížení invalidizace 
a mortality. 

Proto je tak důležité zvyšovat všeo-
becné povědomí a orientaci v daném 
problému u laické veřejnosti, podporo-
vat a vést rizikové skupiny k seberefle-

xi a prevenci důsledným dodržováním 
pravidelných prohlídek. Třeba i za po-
mocí médií.

 „Zastavte zlo, dokud neexistuje, zadržte 
nemoc, dokud se neprojeví.“

Literatura: 
Jirkovská, A. Diabetická noha. Praha: Max-
dorf, 2006. 
Bém, R. Syndrom diabetické nohy. Sestra 16, 
1: 5–6, 2006.
Pospíšilová, A. Efektivní léčba bércového 
vředu. Lékařské listy 55, mimořádná přílo-
ha květen: 11–13, 2006.
Statistická data: http://www.uzis.cz

Kontakt
Porubova.S@seznam.cz

Obr. č. 2: Suchá gangréna, ischemická diabetic-
ká noha

Obr. č. 3: Neuropatická diabetická noha
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Přístup k ošetřování dekubitu
u 78leté diabetičky

Dana Klevetová, Dana Vrkočová 
Geriatrická klinika, VFN Praha

Výskyt dekubitů je jedním z hodnotících indikátorů kvality péče o nemocné. Za 
hlavní příčinu jejich vzniku je považován dlouhotrvající tlak, který způsobuje po-
ruchu prokrvení a následné poškození kůže, podkoží i hlubších struktur. Dekubit se 
může u rizikových osob vytvořit už během několika hodin. Vysoké riziko předsta-
vuje zejména věk nad 80 let, kdy se snižuje mechanická odolnost kůže a zhoršuje 
obnova epidermis, takže hojení defektu trvá déle. Mezi další rizikové faktory patří 
malnutrice, snížená pohyblivost, inkontinence moči a stolice, některá onemocně-
ní, zhoršující plicní ventilaci a prokrvení tkání (DM, CMP, anémie, infekce, demence 
nebo ateroskleróza), dále podávání kortikosteroidů a cytostatik.

Odhalit včas rizika vzniku dekubitů 
pomáhá využití některé standardizo-
vané škály (Nortonové, Knoll, Water-
low, Shannon, Braden). V praxi se nej-
častěji využívá rozšířená stupnice dle 
Nortonové, kde jsou hodnotícími krité-
rii: ochota ke spolupráci, věk, stav po-
kožky, tělesný a duševní stav, přidruže-
ná onemocnění, aktivita a pohyblivost, 
přítomnost inkontinence. Při dosažení 
méně než 25 bodů je zvýšené riziko vzni-
ku dekubitů, čím méně bodů, tím větší 
nárůst rizika. 

Nejdůležitější prevencí je důkladná 
péče o kůži. 

Kazuistika
Naše kazuistika chce seznámit s ošet-

řováním dekubitu v sakrální oblasti u dia-
betičky se středně těžkou poruchou ko-
gnitivních funkcí

Na naše pracoviště byla přeložena 
78letá pacientka se zhoršenou soběstač-
ností a zmateností. Ve zprávě z dřívější 
hospitalizace jsou tyto údaje: Podle in-
formací syna doma upadla a měla bludy. 
Byla zjištěna fraktura femuru pravé dolní 
končetiny, která byla řešena konzervativ-
ně. Před pádem byla žena soběstačná. Při 
hospitalizaci došlo k delirantním stavům, 
pro které byla krátce hospitalizována na 
psychiatrii. Závěr psychiatrické hospi-
talizace: odeznělé deliriozní stavy nase-
dající na počínající vaskulární demenci; 
medikací Tiapridalu došlo ke zklidnění 
nemocné. 

Příjmové diagnózy 

Demence s lehkým kognitivním defici-
tem a delirantními stavy; po subtrochan-
terické fraktuře pravého femuru; ICHS, 
stav po IM, oběhově kompenzována; sa-
krální dekubitus; diabetes mellitus (DM) 
léčený dietou.

Somatický stav při příjmu 

Pacientka pohybově zvládá pouze sed 
s pomocí. Pravá noha je o tři centime-
try zkrácená. Bérec levé dolní končeti-
ny je oteklý. Je zde výrazná elefantiáza 
s tvorbou mechovitých hyperkeratózních 
ploch. V důsledku těchto změn došlo ke 
srůstu druhého a třetího prstu levé nohy. 
V sakrální oblasti dva a na levé hýždi 
jeden dekubitus třetího stupně. Datum 
vzniku: 26. října 2006 (na předchozím 
pracovišti byl přikládán Inadin).

Fáze: exsudativní, okolí zarudlé, bo-
lest: 0, Barthelův test: 35 bodů, škála 
rizika dekubitů podle Nortonové: 17 bo-
dů. Má zaveden permanentní močový 
katetr.

Psychosociální stav 

Je klidná, časoprostorově orientovaná, 
bez bludné produkce. MMSE: 19 bodů.

�  Vlhké prostředí
Silné kyseliny a zásady v moči dráždí a macerují kůži, poškozují povrch 
epitelu a vytvářejí terén pro defekt a infekci.
�  Nesprávný hygienický postup
Každé umytí mýdlem narušuje pH pokožky a odstraňuje přirozenou ochran-
nou tukovou emulzi, která se obnovuje až po 12 hodinách. A pokud je na 
kůži při mytí vyvíjen velký tlak, stává se suchou, náchylnou k tvorbě deku-
bitů a pronikání infekce.
�  Nevhodné pomůcky
Neprodyšné podložky – igelit, koženka, plenkové kalhotky či plena s malou 
absorbcí. Kůže nemůže dýchat, zapařuje se a maceruje více než samotným 
působením moči. Přemýšleli jste, proč si někteří nemocní trhají kalhotky? 
Mohou vám sdělit, že je kůže svědí?
�  Nedostatečně přiložená pomůcka
Moč protéká nebo je pomůcka příliš těsná.
�  Nesprávná manipulace
Při posouvání nemocného dojde k tření kůže nebo posunu kožních vrstev 
přes sebe. Příliš velký tlak na křehkou kůži starého člověka způsobí poško-
zení drobných kapilár a zhoršení prokrvení, následkem je defekt kůže růz-
ného stupně.
�  Nevhodné složení výživy
�  Celkový stav organismu

Co kůži škodí?

Geriatrie
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Je vdova, bydlí s dcerou. O přátelích 
nehovoří. Udává, že se rodina o ní ne-
stará a ani to nedokáže. V průběhu hos-
pitalizace se ale ukázalo, že dcera je 
ochotná spolupracovat, denně dochází 
za svou matkou. Je schopna přijmout 
její počínající demenci a připravit se na 
její převzetí do domácí péče. Velkým pří-
nosem byl rozhovor s dcerou o zájmech 
naší nemocné. Domluvili jsme se o vhod-
né doplňkové aktivitě – pletení. Nemoc-
ná byla ochotná pro své pravnouče up-
lést svetřík a činnost ji natolik zaujala, 
že dokázala sedět sama v křesle a celé 
hodiny pletla. 

Postup při ošetřování dekubitu 

Po dobu 14 dnů jsme aplikovali Xero-
form (mastný tyl s 3% bismuth tribrom-
fenátem, je to hydrofilní vazelína pro 
menší i masivní exsudát). Převaz byl pro-
váděn 3krát v týdnu. Do okolí defektu 
jsme vtírali jemně Menalind pastu.

 Dalších 14 dní jsme aplikovali Supra-
sorb H – hydrokoloid, který podporuje 
granulaci a epitelizaci. Může být přilo-
žen 5 až 7 dní.

Při propuštění byly zhojeny dva deku-
bity. Dcera byla poučena, jak ošetřovat 
malý defekt – tj. nadále přikládat Supra-
sorb H. Výměna byla plánována za týden. 
Podle informace dcery byl ale defekt bě-
hem týdne zhojen.

Na hojení dekubitu měla vliv také nu-
triční podpora. Nemocná dostávala Dia-
sip, který je určen pro diabetiky. Během 
dne ho popíjela a velmi jí chutnal i jako 
přídavek do kávy. Přínosem byl osobní 
vztah personálu k problémům naší ne-
mocné. Velmi povzbuzujícím impulsem 
pro ni byla neustálá chvála jakéhokoliv 
úkonu, kterého dosáhla. Při pletení také 
sama měnila polohy sezení, což mělo 
jistě výrazný podíl na celkovém zhojení. 
Začala s nácvikem chůze. Močová cévka 
byla odstraněna a s pomocí personálu ab-
solvovala přesuny na WC křeslo.

Stav před propuštěním 

Barthelův test: 65 bodů, lehký stupeň 
závislosti v denních aktivitách. MMSE: 
19 bodů. Dle chirurga možný plný nášlap 
a chůze v chodítku. Samostatně zvládala 
přesuny na WC křeslo. Je klidná, hovorná, 
má zájem o dění kolem sebe.

Do domácího prostředí byla vybavena 
poukazem na sedačku do vany, pevné 
chodítko a WC křeslo. Zavedena pečova-
telská služba a dcera je edukována o pří-
stupech k osobám s demencí.

Poslední medikace: Anopyrin 100 mg 
0-1-0, Tiapridal 100 mg 0-½-1-1. Vigan-
tol 2 gtt denně. 

Závěr
Z uvedené kazuistiky vyplývá, že se 

nestačí zaměřit pouze na moderní hoje-
ní ran, ale také dbát na správnou výživu 
a podporu vhodnými tekutinami. Sou-
časně podporovat spolupráci nemocných 
a vybrat vhodné aktivity, které přispíva-
jí k pohyblivosti a ochotě měnit polohy 
svého těla. Profesionál by měl vždy dávat 
seniorovi dostatek prostoru a času při-
jmout nové podmínky a stavět na tom, co 
umí, co má, kam směřuje, co chce. A pře-
devším je důležité nezapomínat chválit 
ho za každou maličkost. Současně je tře-
ba zjistit možnosti a předpoklady kon-
krétního člověka a nevzdávat stanovený 
cíl. Zaujmout přiměřený způsob chování 
a porozumět specifickým potřebám osob 
vyššího věku. Je nutností uvědomit si 
také, že nedostatek dosavadního uspo-
kojování základních lidských potřeb vede 
vždy k osobitému prožívání, které vyvo-
lá pro nás někdy nepochopitelné chová-
ní. Je třeba s tím počítat, respektovat to 
a nehodnotit jeho postoj jen jako morální 
neschopnost či důsledek stárnutí.

Důkladná správně provedená hygienická péče se zaměřením na rizikové ob-
lasti tvorby dekubitů. Využíváme čistících emulzí nebo tekutých mýdel s neu-
trálním pH s ochrannými přírodními látkami, které kůži chrání a zklidňu-
jí. Řádně osušujeme, ale netřeme. Jemně, mírným tlakem přikládáme větší 
plochu ručníku.
�  Svědomitá péče o lůžko – vypnuté, suché lůžkoviny, úprava polohy nemoc-

ného s využitím polohovacích pomůcek.
�  Suché osobní prádlo, které netlačí
�  Pravidelná kontrola kůže podle individuálního plánu péče
�  Doplňková výživná strava (stopové prvky, zinek, chrom, vitamíny C, B, A), 

nutriční přípravky se zvýšeným podílem bílkovin
�  Mikropolohování – změna polohy i o 15 % je účinná. Můžeme využít stoče-

ný ručník pod hýždě nebo kyčelní kost. Různé polohovací pomůcky lze dát 
přímo pod matraci a tak odlehčit rizikovým místům.

�  Přínosem jsou perličkové polohovací pomůcky, které fixují vybranou polo-
hu.

�  Snížit riziko tření používáním podsunutí podložky pod záda a hýždě – snad-
nější úprava polohy.

Co kůži chrání?

Geriatrie
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Hydrogelový obvaz 
sterilní

• urychluje hojení ran
• snižuje riziko zánětu
• nepřilne k ráně
• zabraňuje vzniku 

hypertrofických jizev

Používá se při léčbě:

• popálenin
• bércových vředů
• proleženin
• jiných, těžko se 

hojících poškození 
kůže

Rozměry: 5 – 28 cm

Výhradní dovozce:

GREIF – INEX, s. r. o.
Akademická 8,

772 00 Olomouc

tel.: +420 585 233 164
fax: +420 585 233 202

mob.: +420 602 776 224, 
+420 724 357 119

e-mail: greifinex@seznam.cz 
http://www.greifinex.cz

AQUA-GEL

Obr. č. 1: Stav dne 8. listopadu 2006 Obr. č. 2: Stav po týdnu, 15. listopadu 2006

Obr. č. 3: (22. listopad 2006) Dalších 14 dní jsme 
aplikovali Suprasorb H – hydrokoloid, který pod-
poruje granulaci a epitelizaci. Může být přiložen 
5 až 7 dní.

Obr. č. 4: Při propuštění byly zhojeny dva dekubi-
ty. Dcera byla poučena, jak ošetřovat malý defekt 
– tj. nadále přikládat Suprasorb H. Výměna byla 
plánována za týden. Podle informace dcery byl 
ale defekt během týdne zhojen.
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Nové možnosti využití kontinuálního 
monitorování glukózy v praxi

V současné době bylo dosaženo významného pokroku v léčbě diabetiků. Rozší-
řilo se domácí samostatné měření glykémií, usnadnila se inzulínová léčba dostup-
ností nových stříkaček na jedno použití, dávkovačů inzulínu a inzulínových pump. 
Máme možnost využít i systém MiniMed Paradigm REAL-Time spojující terapii in-
zulínovou pumpou s kontinuálním monitorováním glukózy pomocí glukózového 
senzoru. Kazuistika 63leté pacientky s dekompenzovaným diabetem 2. typu, u níž 
jsme využili při převádění léčby z PAD na inzulínoterapii monitorace glykémií po-
mocí glukózového senzoru, dokládá možnosti tohoto systému. 

Jana Hečková
všeobecná sestra 
Diabetologické centrum IK IPVZ,
Krajská nemocnice T. Bati, Zlín

Vývoj stále pokračuje

Diabetes mellitus (DM) je nehomogen-
ní skupina chronických metabolických 
onemocnění různé etiologie, jejichž spo-
lečným jmenovatelem je hyperglykémie. 
Diabetes způsobuje porucha sekrece nebo 
účinku inzulínu, resp. jejich kombinace 
a je provázena poruchou metabolismu 
cukrů, tuků a bílkovin.

Uplynula dlouhá řada let a nesmírné 

množství experimentů v řadě zemí, než se 
podařilo proniknout do tohoto onemocně-
ní. Zlomovými roky v historii byl rok 1869 
kdy Paul Langerhans objevil ve slinivce 
břišní shluky specializovaných buněk, na-
zvaných podle něj později Langerhansovy 
ostrůvky, posléze Edward Sharpey-Schafer 
přišel na to, že látka nezbytná pro meta-
bolismus sacharidů vzniká právě v Lan-
gerhansových ostrůvcích a nazval ji pro-
to insulin – podle latinského slova insula 

– ostrov. Teprve v roce 1921 se podařilo 
Fredericku Bantingovi a jeho asistentu 
Charlesi Bestovi izolovat látku produko-
vanou Langerhansovými ostrůvky. Došlo 
k tomu ve fyziologické laboratoři Toront-
ské univerzity.

Provedli několik pokusů aplikací této 
látky nemocným psům až nakonec se roz-
hodli vyzkoušet inzulín u 14letého Leonar-
da Thompsona, který tehdy umíral v to-
rontské nemocnici na diabetes. Po injekci 
zázračně klesala glykémie a během něko-
lika dnů mohl chlapec vstát z lůžka a vrá-
tit se domů, i když samozřejmě byl trvale 
závislý na injekcích inzulínu.

V současné době máme již možnost vyu-
žít kombinovaný systém aplikace inzulínu 
inzulínovou pumpou za současného moni-
torování glykémií glukózovým senzorem.

Kazuistika
63letá pacientka, sledovaná naší am-

bulancí od roku 1993, měla dekompen-
zovaný diabetes mellitus 2. typu léčen již 
maximálními dávkami perorálních anti-
diabetik (kombinace glibenklamidu 5 mg 
v dávce 2-1-1 tbl. a metforminu 1 000 mg 
v dávce 1-0-1/2 tbl.), neustále však přetr-
vávaly hyperglykémie, a to jak nalačno, 
tak i postprandiálně. 

Ošetřující diabetoložkou byla u pacient-
ky indikována inzulínoterapie k nastavení 
za hospitalizace. Tu však pacientka opako-
vaně odmítla, navzdory poučení lékařky 
o vysokém riziku vzniku makrovaskulár-
ních, mikrovaskulárních event. i dalších 
pozdních komplikací zdravotního stavu. 
Nemocná podepsala reverz a odešla z ne-
mocnice domů. Své rozhodnutí však po 
3 dnech změnila a nastoupila k hospita-
lizaci. Byla zahájena inzulínoterapie krát-
kodobým humánním inzulínem ve 3 den-
ních dávkách a 1 dávce před spaním za 
kontrol glykémií. 

Při pravidelných krátkodobých kontro-
lách však při terapii humánním inzulínem 
přetrvávala nadále špatná kompenza-
ce diabetu, proto byla indikována tera-
pie krátkodobými analogy v kombinaci 
se střednědobým inzulínem. Pacientka 
zvládla aplikaci inzulínu pomocí inzulí-

Obr. č. 1: Systém Minimed Paradigm REAL-Time
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Monitoring glykémií

nových dávkovačů po předchozí opako-
vané edukaci.

Rozhodli jsme se využít možnosti kon-
tinuálního měření glykémií pomocí glu-
kózového senzoru. Senzor je součástí 
systému Minimed Paradigm REAL-Time 
vyvinutého firmou Medtronic (obrázek 
č. 1). Pacientku jsme poučili o této mož-
nosti a ona souhlasila. Do podkoží kraji-
ny břišní jsme pomocí zavaděče zavedli 
glukózový senzor napojený na převaděč. 
Převaděč jsme pomocí speciální náplasti 
připevnili na tělo pacientky a zapůjčili jí 
inzulínovou pumpu, která v tomto pří-
padě sloužila jako monitor. Na pumpě 
jsme nastavili kalibraci glykémií a sou-
časně horní a dolní hranici glykémií pro 
spuštění alarmu v případě hypoglykémie 
a hyperglykémie. Následně jsme nemoc-
né vysvětlili jak má reagovat v případě 
spuštění alarmu. 

Při zahájení kontinuálního měření gly-
kémií jsme pacientku vedli k tomu svůj 
čas vyplnila také pohybem a pobytem 
venku, abychom se přiblížili pozdějšímu 
domácímu režimu nemocné. Pacientka 
ocenila i skutečnost, že nemusí odebírat 
krev z prstu.

Během monitorace glykémií došlo v no-
ci ke spuštění alarmu na pumpě z důvodu 
hypoglykémie pacientky. I přes probuze-
ní a poučení o spuštění alarmu pacientka 
neinformovala ošetřující personál, došlo 
tím k přerušení signálu a monitorování 
glykémií. Podařilo se však prokázat sklon 
k noční hypoglykémii, na což jsme zare-
agovali snížením večerní dávky středně-
dobého inzulínu. 

S pacientkou jsme probrali výsledky mo-
nitorace glykémií a předložili jí i softwaro-
vé vyhodnocení a graf (obrázek č. 2). 

Dávka inzulínu byla upravena – Novo-
Rapid Penfill 8-8-6 IU, Insulatard Penfill 
14-0-10 IU a metformin 500 mg 1-0-1 tbl. 
S touto dávkou byla pacientka následně 
propuštěna domů a dále zajištěna ambu-
lantní kontrola.

Možnosti Systému MiniMed 
Paradigm REAL-Time

Systém MiniMed Paradigm REAL-Time 
je schopen kontinuálního subkutánního 
dávkování inzulínu (CSII) a zároveň mo-
nitorace glykémie v reálném čase (CGM–
RT). Je možné jej plně využít u pacientů 
závislých na inzulínoterapii, ale současně 
schopných zvládnout manipulaci a pro-
gramování inzulínové pumpy a glukó-
zového senzoru. Integrovaná inzulínová 
pumpa Minimed Paradigm 522 / 722 za-
jišIuje spolehlivé, bezpečné a komfortní 
dávkování inzulínu se všemi výhodami 
inzulínových pump Paradigm (intuitivní 
ovládání, spolehlivost a bezpečnost, va-
riabilní aplikace bolusových i bazálních 
dávek, dálkové ovládání atd.). U starších 
pacientů však zatím zůstává nevyužita 
pro obavy z nezvládnutí a nepochopení 
manipulace. 

Systém kontinuálně měří koncentraci 
glukózy v intersticiální tekutině, která je 
v úzké korelaci s kapilární glykémií. Infor-
mace o aktuální glykémii se zobrazuje na 
displeji pumpy a aktualizuje se každých 
5 minut. Zároveň si můžeme zobrazit 

i trend glykemické křivky ze kterého je 
zřejmé, zda je glykémie právě na vzestupu 
nebo naopak na sestupu. Tímto způsobem 
systém odhaluje situace a problémy, kte-
ré mohou uniknout při provádění odběru 
krve z prstu. Hypoglykémií je deteková-
no o 60 % více než při použití samotného 
odběru krve z prstu.

Kontinuální monitorování glukózy je 
zprostředkováno díky malému senzoru, 
který se nosí maximálně 3 dny. Tento sen-
zor se snadno zavádí pomocí automatic-
kého zaváděcího zařízení, které se dodává 
se systémem.

Údaje ze senzoru se odesílají průběž-
ně do převaděče (transmitteru) – kom-
paktního zařízení, které je připevněno ke 
kůži pomocí jednoduché náplasti. Senzor, 
převaděč (transmitter) a náplast jsou vo-
děodolné.

Převaděč (transmitter) odesílá data do 
inzulínové pumpy pomocí pokročilé ra-
diofrekvenční (RF) bezdrátové technolo-
gie. Display je opatřen podsvícením pro 
snadnější čtení.

Prostřednictvím komunikační stanice 
lze převádět data z monitoru do počítače 
k podrobnějšímu vyhodnocení získaných 
informací. Je k tomu určen speciální soft-
ware, který umožňuje hodnocení jednot-
livých údajů i celkových trendů prostřed-
nictvím srozumitelných grafů a tabulek. 
Zprávu je možné vytisknout a probrat 
s pacientem.

Monitorace glykémií 
pomůže zlepšit kompenzaci 
diabetu

I když jsme nevyužili aplikace inzulínu 
pomocí inzulínové pumpy (podmínkou 
je perfektní spolupráce a ovládání funkcí 
pumpy ze strany pacienta), přesto nám 
možnost zavedení glukózového senzoru 
a následná monitorace glykémií pomohly 
u pacientky odhalit sklon k noční hypogly-
kémii a tím podstatně ovlivnily kompen-
zaci diabetu, která je prvořadým cílem.
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Edukace

Edukácia diabetikov liečených 
inzulínovou pumpou

Jana Vaňugová1, Eva Moraučíková2

1Národný endokrinologický a diabetologický ústav, Lubochňa
2Fakulta zdravotníctva UK, Ružomberok

Zavedenie modernej koncepcie ošetrovate�stva do praxe ponúklo sestrám mož-
nos� realizácie v pozícii pedagóga. Hlavným poslaním sestry v roli pedagóga je 
pôsobi� v oblasti zdravotno-výchovnej činnosti na úrovni primárnej, sekundárnej 
a terciárnej prevencie. Toto pôsobenie si vyžaduje vedomosti z oblasti psycholó-
gie, didaktiky, ako aj výchovy.

Jedným z odborov interného lekárstva, 
kde sa sestra ako edukátorka a pedagóg 
môže realizova� je oblas� diabetológie. 
Osobitou zvláštnos�ou ochorenia diabetes 
mellitus je fakt, že klienti musia celý život 
samostatne vies� svoje ochorenie, ako aj 
zvláda� mimoriadne situácie, ktoré priná-
ša život diabetika. Táto skutočnos� vyža-
duje, aby klienti dostatočne poznali svoj 
zdravotný stav a taktiež boli informovaní 
o možnostiach liečby diabetu a následne 
dokázali nadobudnuté vedomosti využi� 
v praktickom živote.

Edukácia diabetikov teda neznamená 
iba odovzdávanie informácií o spôsobe 
liečby. Sestra ako člen edukačného tímu 
pripraví klienta na to, aby bol schopný 
prispôsobi� liečbu aktuálnym podmien-
kam a situáciám. Aby sme mohli tento 
cie� úspešne realizova�, musíme vytvá-
ra� také edukačné programy, ktoré budú 
pre klientov zrozumite�né a didakticky 
povedú k stanoveným cie�om. Úspešným 
predpokladom na realizáciu tohto cie�a je 
predpoklad odborných vedomostí sestry 
nielen z medicínskych odborov, ale aj z od-
borov humanitných vied.

Novým trendom v liečbe diabetu je in-
zulínová pumpa, ktorá predstavuje jednu 
z najmodernejších spôsobov liečby dia-
betu. Je používaná predovšetkým u dia-
betikov prvého typu, ale za určitých pod-
mienok ju môžeme použi� aj u diabetu 
druhého typu.

Nastavovanie na liečbu pumpou pre-
bieha v zariadeniach so štatútom diabe-
tického centra. Jedným zo štyroch zaria-
dení pôsobiacich v rámci Slovenska je 
Národný endokrinologický a diabetologic-
ký ústav, kde už nieko�ko rokov úspešne 

prebieha nastavovanie na liečbu inzulí-
novou pumpou a následná edukácia kli-
enta – diabetika liečeného touto formou 
inzulinoterapie.

Edukácia diabetikov 
liečených inzulínovou 
pumpou

Význam edukácie diabetikov spočíva 
predovšetkým v tom, že ochorenie je chro-
nické a celoživotné, ktoré vyžaduje, aby 
bol klient schopný upravova� si vlastný 
liečebný režim aj v čase medzi návšteva-
mi lekára, pretože kompenzácia diabetu 
závisí od vonkajších a vnútorných fakto-
rov. Diabetes je typické psychosomatické 
ochorenie, ktorého priebeh závisí nielen 
na biologických faktoroch, ale taktiež na 
psychosociálnych, ktoré najlepšie zvláda 
edukovaný diabetik.

Cie�om edukácie pri liečbe inzulínovou 
pumpou je získa� a následne udrža� klien-
ta v úlohe aktívneho a konštruktívneho 
spolutvorcu liečby. Dôležitým faktorom 
kvalitnej edukácie je uzna� klienta ako 
rovnocenného partnera. Týmto postojom 
klienta zapájame do rozhodovania a sta-
novovania cie�ov, ktoré sa týkajú progra-
movej liečby diabetu formou inzulínovej 
pumpy. 

Ak má by� liečba klienta s diabetom 
efektívna, je potrebné získa� si ho a mo-
tivova� pre spoluprácu. Nemenej dôležité 
je vedie� s klientom komunikova� a pri-
spôsobi� sa jeho intelektovej úrovni. Je 
potrebné necha� ho hovori�, da� mu na-
javo, že ho aktívne počúvame a že máme 
úprimný záujem o to, čo nám hovorí. 
Vhodné je da� mu najavo, že ho rešpektu-

jeme a akceptujeme ho ako osobnos�, čím 
získame jeho rešpekt a dôveru. 

Edukácia hrá k�účovú úlohu v liečbe 
dia betika liečeného inzulínovou pumpou. 
Liečbu realizujeme počas hospitalizácie 
v diabetologickom centre. Hlavným úspe-
chom tohto typu liečby je získa� a mo-
tivova� diabetika pre túto formu liečby 
diabetu. Počas hospitalizácie je dôleži-
té, aby sa klient naučil pumpu technicky 
ovláda�, zvládol manipuláciu s ňou a po-
chopil hlavné princípy spomínanej liečby. 
Klienta motivujeme k dosiahnutiu dobrej 
kompenzácie, ktorá sa dá docieli� pravi-
delným selfmonitoringom, samozrejme aj 
v domácich podmienkach. Nemenej dôle-
žitá je pravidelná výmena kanyl, aby sa 
predišlo komplikáciám, ktoré hrozia, ak 
bude kanyla ponechaná v podkoží dlhšie 
ako tri dni. 

Adekvátnu spoluprácu s klientom však 
môžeme očakáva� iba vtedy, ak je klient 
úplne presvedčený o tom, že:

• komplikácie spojené s vývojom dia-
betu ho skutočne ohrozujú,

• komplikácie sú závažným rizikom 
pre jeho =alší život,

• komplikáciám možno vhodnými re-
žimovými opatreniami predís�, prí-
padne ich redukova�,

• potrebná liečba je osožnejšia, ako 
náročnos� liečby komplikácií súvisia-
cich s progresiou ochorenia.

Celý proces edukácie diabetika lieče-
ného formou inzulínovej pumpy by mal 
prebehnú� nenásilne a pod�a základných 
didaktických pravidiel (postupova� od 
známeho k neznámemu, od jednoduché-
ho k zložitému). Diabetik by nemal ma� 
pocit, že niekto násilím zasahuje do jeho 
životných návykov a vnucuje mu myš-
lienky, s ktorými on nie je vnútorne sto-
tožnený. Je potrebné, aby sme klientovi 
vysvetlili fakt, že pri dobrej kvalite liečby 
formou inzulínovej pumpy sa bude cíti� 
viac nezávislý. 
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Podmienky úspešnej edukácie diabeti-
ka liečeného formou inzulínovej pumpy 
sú nasledovné:

• pozitívne motivova� klienta k dobrej 
kompenzácii diabetu,

• vytvorenie dlhodobých osobných vä-
zieb medzi klientom – diabetikom 
a ostatnými členmi edukačného tímu 
– lekárom-diabetológom, edukačnou 
sestrou, diétnou sestrou, servisným 
technikom,

• vytvorenie pozitívnej spätnej väzby 
s klientom,

• zrozumite�nos� prednášanej témy 
a dostupnos� pomôcok zabezpeču-
júcich diabetikovi možnos� kontroly 
svojho ochorenia.

Skúsenosti z viacerých zariadení, kto-
ré sa venujú edukácii diabetikov u nás 
aj v zahraničí, dokázali, že edukácia má 
uspokojivú úroveň a efekt iba vtedy, ak je 
jej venované 15–20 hodín systematickej 
výuky. Ďalej sa potvrdil fakt, že edukácia 
vyžaduje systematické a pravidelné opa-
kovanie v priebehu celého života. Ide to-
tiž o proces, ktorý potrebuje kvalitných 
a špecializovaných pracovníkov, nielen 
s pedagogickým a odborným vzdelaním, 
ale aj s citom a porozumením pre klienta 
a jeho problémy.

Úloha sestry v procese 
edukácie diabetika 

Pri edukácii plní dôležitú rolu edukač-
ná sestra, náplň jej práce sa líši od bežnej 
práce sestry na oddelení. Dobrá edukačná 

sestra by mala by� samostatná v starost-
livosti o diabetikov a môže prevzia� radu 
aktivít, ktoré vykonával doteraz lekár. To 
samozrejme predpokladá, že bude ma� 
dostatočné vedomosti z oblasti diabeto-
lógie a zároveň určitú seba kritiku, čiže 
schopnos� rozozna�, ktoré rozhodnutia 
môže vykona� samostatne a o ktorých by 
sa mala poradi� s lekárom.

Náplň práce edukačnej sestry, ktorá sa 
venuje diabetikom je nasledovná:

• edukácia diabetikov a ich príbuzných 
formou skupinovej, alebo individuál-
nej edukácie,

• poradenská diagnostická a terapeu-
tická úloha v spolupráci s diabetoló-
gom,

• edukácia =alších zdravotníckych pra-
covníkov,

• koordinácia diabetologickej starost-
livosti medzi nemocničnou a ambu-
lantnou zložkou,

• =alšie vlastné vzdelávanie (Bartoš et 
al. 2003).

Úlohou sestry ako členky edukačného 
tímu je:

• Nauči� klienta dodržiava� optimálny 
terapeutický režim.

• Podpori� klienta, aby sa spoločensky 
integroval napriek ochoreniu, s kto-
rým žije.

• Nauči� klienta rozozna� akútne 
a chro nické komplikácie diabetu.

• Poskytnú� informácie o potrebe 
častejšieho selfmonitoringu v čase 
ochorenia, pri plánovanej gravidite, 
pobyte v nemocnici…

• Poskytnú� klientovi návod, ako efek-
tívne využíva� služby diabetologic-
kého pracoviska.

• Poskytnú� informácie o právach a po-
vinnostiach diabetikov, ktoré sú sú-
čas�ou Saint Vincenskej deklarácie 
z roku 1989, ktorá obsahuje princípy 
a zásady modernej liečby diabetu.

Samostatná kontrola diabetu 
a osobná účas� klienta pri 
liečbe inzulínovou pumpou

Dôležitou a podstatnou súčas�ou liečby 
diabetu inzulínovou pumpou je selfmo-
nitoring a pravidelné sledovanie hodnôt 
glykémií, prípadne pri vyššie polohova-
ných hodnotách aj prítomnos� ketolátok 
v moči. Kontrola glykémií informuje dia-
betika o tom, či je rozloženie inzulínových 
bazálnych dávok správne a hladina glyké-
mií vyrovnaná. Moderným štandardom je 
kontrola glykémie 4× denne, čo v praxi 
znamená meranie pred hlavnými jedlami 
a pred spaním. Samozrejme v období la-
bility glykémií sa frekvencia ich merania 
zvyšuje. Je nutné pripomenú�, že počet 
denných meraní ovplyvňuje aj počet prúž-
kov do glukometra, ktoré je diabetikovi 
predpisovaný (400 kusov na rok).

Pri zahájení liečby inzulínovou pum-
pou, ktorá sa prevádza v diabetologic-
kom centre, je kontrola hladiny krvného 
cukru častejšia za účelom overenia správ-
nosti nastavenia bazálnych a bolusových 
dávok inzulínu. V praxi to predstavuje, 
že ak klient leží v našom zariadení a na-
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stavuje sa na liečbu pumpou, počas hos-
pitalizácie mu beží kontinuálny 24hodi-
nový glykemický profil, čo predstavuje 
merania na lačno pre jedlami, 2 hodiny 
po hlavných jedlách a tak tiež v nočnom 
období, okolo 3. hodiny nad ránom.

Pri nasadení pumpy, alebo pri dekom-
penzácii je vhodné monitorova� hladinu 
glykémie nasledovne: ráno pred apliká-
ciou ranného bolusu, v dobe desiatej, čo 
predstavuje čas 2 hodiny po raňajkách, 
na obed pred aplikáciou obednej dávky 
bolusu, v čase olovrantu – tj. 2 hodiny 
po zjedení obeda, večer pred večerným 
bolusom, pred spaním a nočný profil o 3. 
hodine rannej.

V čase, ke= nie je možné vyšetri� gly-
kémiu z krvi, je potrebné skontrolova� 
prítomnos� cukru v moči pomocou indi-
kačného papierika. Farebné zafarbenie 
jednotlivých plôšok svedčí jednak o prí-
tomnosti cukru a jednak o prítomnos-
ti acetónu v moči. Stupeň acetonúrie, 
prípadne glykozúrie odčítame pomocou 
stupnice, ktorá je znázornená na obale 
prúžkov. Ak zistíme prítomnos� acetónu 
v moči, je nevyhnutné skontrolova� si gly-
kémiu na glukometri.

Výsledky selfmonitorigu je vhodné za-
znamenáva� a zapisova� do denníka dia-
betika, pretože porovnávaním jednotli-
vých meraní a záznamov môže diabetik 
spozna� vz�ahy medzi pôsobením inzulí-
nu, hodnotou glykémie, príjmom sachari-
dových jednotiek a fyzickou aktivitou.

Potreba častejšieho kontinuálneho me-
rania hladiny krvného cukru sa zvyšuje 
hlavne pri týchto situáciách:

• pri ochorení, ktoré je spojené s tep-
lotami, vracaním, hnačkami a hroz-
bou vývinu ketoacidózy,

• pri hypoglykémii, alebo pri hyper-
glykémii, pokia� nedosiahneme op-
timálnu kompenzáciu,

• pri zmenách pravidelného režimu,
• v tehotenstve,
• pred neobvyklou fyzickou zá�ažou, 

počas jej trvania a po nej.

Spolupráca jednotlivých 
členov edukačného tímu

,,Známa edukačná zásada hovorí, že ak 
klientom niečo radíme, neznamená to auto-
maticky, že všetci počúvajú a rozumejú tomu 
a ak aj tomu rozumejú, nie je samozrejmé, že 
tieto rady budú požíva0 a aplikova0 v prak-
tickom živote“ (Bartoš et al. 2003).

Napriek tomu, že edukáciou sa snažíme 
zmeni� klientov postoj k vlastnému ocho-

reniu a jeho správanie, dobrý edukátor 
by mal ma� popri vedomostiach o soma-
tickom priebehu ochorenia, taktiež vedo-
mosti z oblasti psychológie, pedagogiky 
a sociológie.

Pod�a deklarácie prijatej v Saint Vin-
cente v roku 1989, by mal edukačný tím 
venujúci sa vzdelávaniu diabetikov nasle-
dujúcich členov:

• lekár-diabetóg
• 2 edukačné diabetologické sestry
• diétna edukačná sestra 
• pedikérka špecialistka, ktorú môže 

nahradi� podiatrická sestra
• servisný technik, špecialista na inzu-

línové pumpy
• psychológ, rehabilitačný pracovník, 

sociálny pracovník
Úspešným predpokladom efektívnej 

edukácie je tímová spolupráca medzi 
jednotlivými členmi edukačného tímu 
a klien tom. Na zaistenie edukácie je vhod-
né ma� k dispozícii špeciálnu miestnos�, 
ktorá je vybavená pomôckami a zariade-
ním, ktoré sú v procese edukácie nevy-
hnutné (tabu�a, nástenka, videorekordér, 
televízor…). 

Počet klientov liečených inzulínovou 
pumpou stále narastá. Ich zastúpenie je 
vo všetkých vekových kategóriách. Pri 
nastavovaní na liečbu pumpou je dôleži-
tá nielen správna titrácia dávok, ktorá je 
individuálne prispôsobená životnému štý-
lu a požiadavkám diabetika, ale aj úspeš-
né zvládnutie a pochopenie manipulácie 
s inzulínovou pumpou, zásad selfmoni-
toringu, ktoré musí klient realizova� po 
prepustení z diabetologického centra do 

ambulantnej starostlivosti spádového dia-
betológa.

Predpokladom nového liečebno-výchov-
ného prístupu je široká, aktívna a trvalá 
spolupráca medzi klientmi – diabetikmi 
a zdravotníckymi pracovníkmi. Našou 
snahou je vychováva� samostatných kli-
entov, ktorí liečbu vlastného ochorenia 
úspešne zvládajú aj v domácich podmien-
kach a stanú sa tak v čo najväčšom roz-
sahu vlastnými terapeutmi. Ďalšou sna-
hou je dosiahnutie efektívnej spolupráce 
medzi jednotlivými členmi edukačného 
tímu a klientmi, ktorí budú liečení inzu-
línovou pumpou.

Literatúra
Abreu, S. et al. Materiály na 5 minútovú edu-
káciu. Slovenský lekár 6/20: 5–6, 1996.
Bartoš, V., Pelikánová, T. et al. Praktická dia-
betologie. 2. vydanie. Praha: Maxdorf, 2000.
Brož, J. Základy léčby diabetu pomocí inzu-
línové pumpy. 1. vydání. Praha: Wiesnero-
vá, 2004.
Jirkovská, A. et al. Jak si léčit a kontrolovat 
diabetes. 2. vydání. Praha: Panax, 2000.
Jirkovská, A. Léčba diabetu inzulinovou 
pumpou. 3. vydání. Brno: Medatron, 2004.
Jörgens, V., Grüber, M., Kreze Spirová, E. 
Moja kniha o cukrovke. Bratislava: Eli Lil-
ly, 1997.
Kreze, A. Nový pohHad na terapiu diabetu: 
výsledky DCCT štúdie. Lekársky obzor 43, 2: 
67–69, 1994.
Perušičová, J. Selfmonitoring při diabetu. Ses-
tra 6, 2: 6, 1996.

Edukace

Fo
to

 K
ar

el
 V

íz
ne

r

Diasestra_2007_2.indd   31 11.6.2007   23:13:18



32

SESTRA V DIABETOLOGII � 2/2007

Obezitologie

Role sacharidů ve výživě
Karolína Kabrnová – Hlavatá
Endokrinologický ústav, Praha

Sacharidy slouží především jak zdroj energie. Podle velikosti a struktury molekul roz-
dělujeme sacharidy na monosacharidy, disacharidy, oligosacharidy a polysacharidy.

Ve vztahu k obezitě nepředstavují takové riziko jako tuky, ale nadbytečný příjem 
– zejména ve formě jednoduchých sacharidů – vede k jejich přeměně na tuk a k roz-
voji obezity.
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Monosacharidy (často 
označované jako cukry)

V organismu vznikají rozložením disa-
charidů a polysacharidů. Vzniklé monosa-
charidy se pak rychle vstřebávají přes 
střevní stěnu do krevního oběhu.

Mezi monosacharidy patří:
• Glukóza – nachází se především 

v medu a hroznovém víně.
• Fruktóza – je označována jako ovocný 

cukr a najdeme ji v ovoci, medu, ale také 
v obilí a některých druzích zeleniny. 

Zajímavostí je vztah metabolismu fruk-
tózy ke změnám tělesné hmotnosti. Fruk-
tóza, obsažená hlavně v sirupech, použí-
vaných do nápojů, pečiva, zákusků apod., 
je považována za jednu z příčin nárůstu 
prevalence dětské obezity v USA. Podsta-
tou je jednak nadměrná konzumace těch-
to potravin, jednak ovlivnění hladin ně-

kterých hormonů (inzulín, ghrelin), které 
jsou dávány do souvislosti s příjmem jíd-
la. Výsledkem je vzestup celkového pří-
jmu energie, protože prostřednictvím pů-
sobení uvedených hormonů je snižován 
pocit sytosti.

Kromě toho fruktóza podporuje v ját-
rech lipogenezi spojenou se vzestupem 
plazmatických hladin triacylglycerolů.

• Galaktóza – je součástí mléčného cuk-
ru (laktózy).

Disacharidy 
Představují velkou část z celkového při-

jímaného množství sacharidů v naší stra-
vě. Největší podíl zaujímá sacharóza, což 
je běžný cukr. Sacharóza je dávána spo-
lečně s glukózou, fruktózou a maltózou 
do souvislosti se vznikem zubního kazu. 
Sacharidy však samy o sobě nejsou pří-

činou jeho vzniku. Základním faktorem 
je přítomnost mikrobiální flóry v dutině 
ústní. Mikrobiální flóra (zejména Strepto-
coccus mutans) pokrývá povrch zubní sklo-
viny, kde působením streptokoků dochází 
k rozkládání výše zmíněných sacharidů za 
vzniku kyselých produktů. Kyselé produk-
ty degradace sacharidů jsou zodpovědné 
za narušování zubní skloviny a iniciaci 
vzniku zubního kazu. Značnou úlohu se-
hrává také forma přijímaných sladkostí – 
menším rizikem jsou ve vztahu k zubnímu 
kazu sladké nápoje než bonbóny, sušenky 
nebo čokoláda – závisí ale i na počtu slad-
kostí za den, celkovém charakteru výživy 
a hygieně ústní dutiny.

Mezi disacharidy patří: 
• Sacharóza (cukr, kterým sladíme) 

– je složena z molekuly glukózy a mole-
kuly fruktózy. Je obsažena v bílém i hně-
dém cukru, cukrovinkách, sušeném ovo-
ci apod.

• Laktóza (mléčný cukr) – je tvoře-
na molekulou glukózy a galaktózy. Jed-
ná se o mléčný cukr obsažený v mléce 
a mléčných výrobcích. Lidské mateřské 
mléko obsahuje až sedm procent laktó-
zy, což je dvakrát více než mléko krav-
ské. Laktóza je v tenkém střevě štěpena 
na příslušné monosacharidy enzymem 
laktázou. U některých osob je tento en-
zym deficitní a konzumace mléka je pak 
problematická. Po požití mléka se obje-
vují zažívací potíže – nadýmání, průjmy 
apod. Vzniká laktózová intolerance. Lak-
tózu však produkují také bakterie mléč-
ného kvašení, které jsou schopny ji ště-
pit. Mléčně kvašené výrobky (například 
jogurty a acidofilní mléko) mohou proto 
bez problémů konzumovat i lidé s laktó-
zovou intolerancí.

• Maltóza (sladový cukr) – skládá se 
ze dvou molekul glukózy. Je přítomna 
v klíčcích semen a v klíčícím ječmeni 
a sladu.
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Obezitologie

Oligosacharidy 

Jsou obsaženy především v luštěninách. 
Hlavními zástupci oligosacharidů jsou:
• Rafinóza 
• Stachóza 
Pro jejich štěpení nemá lidský orga-

nismus potřebné enzymy. To je příčinou 
nadýmání, popř. průjmů po konzumaci 
luštěnin. Tomu lze zabránit namočením 
luštěnin přes noc, protože oligosachari-
dy jsou rozpustné ve vodě a jejich obsah 
se díky máčení sníží. Jiným způsobem, 
jak zbavit luštěniny oligosacharidů, je 
klíčení.

Polysacharidy 
Jsou složeny z mnoha molekul mo-

nosacharidů. 
Mezi polysacharidy patří: 
• Škrob – v přírodě se vyskytuje ve for-

mě škrobových zrn v semenech, kořenech 
a hlízách rostlin. Nejde o jednotnou lát-
ku, ale směs dvou polysacharidů; amylózy 
(asi 20 %) a amylopektinu (asi 80 %). Po-
lysacharidy nemají sladkou chu�, proto si 
mnozí lidé neuvědomují, že i požitím peči-
va, obilovin, brambor, rýže nebo zeleniny 
přijímají sacharidy, které jsou štěpeny na 
základní jednotku – glukózu. 

• Glykogen – jedná se o živočišný zá-
sobní polysacharid, uložený především 
v játrech a svalovině. V případě potřeby 
(hladovění) z něj vzniká glukóza.

Zásadní význam vlákniny 
Některé polysacharidy jsou pro člově-

ka nestravitelné, ale přesto mají pro vý-
živu velký význam. Jedná se o vlákninu. 
V diet ních režimech se především vyu-
žívá její schopnosti snižovat energetic-
kou denzitu stravy, zvětšovat její objem 
a tím navozovat rychlejší pocit sytosti. 
Potraviny s vysokým obsahem vlákniny 
také vyžadují déletrvající žvýkání, proto 
se jedení zpomaluje a vede ke konzumaci 
menšího množství jídla.

Doporučená denní dávka je 25 až 35 g. 
Vysoká spotřeba vlákniny není vhod-
ná pro děti do dvou let, protože snižuje 
vstřebávání vitamínů a minerálů. V před-
školním až školním věku je odhadován 
doporučený příjem vlákniny na 5 až 10 g 
na den. Vlákninu dělíme na rozpustnou 
a nerozpustnou, přičemž většina potra-
vin obsahuje oba typy. 

Nerozpustná vláknina (celulóza, hemi-
celulóza, lignin) je nerozpustná ve vodě 
a je schopna bobtnat jen velmi málo. Ob-
sahují ji všechny rostlinné buňky jako 

svou buněčnou stěnu. Zvětšuje objem 
stolice a zlepšuje střevní peristaltiku, 
čímž působí preventivně proti zácpě, 
příznakům dráždivého tračníku a vzniku 
nádorových onemocnění střev. Při nedo-
statečném pitném režimu může však vy-
volat zácpu. Je obsažena v obilí, kukuřici, 
otrubách, ve slupkách ovoce a v zelenině, 
zejména kořenové.

Rozpustná vláknina (pektin, oligofruk-
tóza) ve vodě silně bobtná a je schopna 
zvětšit svůj objem až 40krát. Zpomaluje 
vyprazdňování žaludku, trávení a vstře-
bávání živin, jelikož brání přístupu trá-
vicích enzymů k živinám a prodlužuje 
pasáž tenkým střevem. Její konzumace 
snižuje křivku postprandiální glykémie 
a inzulinémie. Výsledkem je pomalejší 
uvolňování energie a delší pocit sytosti. 
Má také vliv na snížení hladiny LDL-cho-
lesterolu v krvi. Je obsažena v luštěni-
nách, ovoci, v obilovinách. Oligofruktóza 
je také záměrně přidávána do některých 
mléčných výrobků (tzv. funkční potravi-
ny). Účinkem střevních bakterií je roz-
kládána na mastné kyseliny s krátkým 
řetězcem (butyrát, acetát, propionát), 
které jsou využívány buňkami tlustého 
střeva jako energetický zdroj a protek-
tivně působí i na sliznici střeva.

Mezinárodní setkání věčně mladých diabetiků

Občanské sdružení diAktiv pořádá již devátý ročník Mezinárodního setkání věčně mladých diabetiků v Luhačovicích ve 
dnech 15. – 18. listopadu 2007.
Projekt je určen všem věkovým kategoriím diabetiků prvního typu. Ten, kdo má zájem se podílet na své léčbě aktivní 
spoluprací se svým léčebným týmem, by si luhačovické setkání rozhodně neměl nechat ujít. 
Jistě si kladete otázku proč? Je to jediná akce svého druhu u nás, kde se mají možnost sejít lidé které spojuje společný 
problém. Účastníci mají možnost dozvědět se aktuální novinky a nové trendy a možnosti efektivní léčby. Společně mo-
hou účastníci strávit příjemný prodloužený víkend edukací, sportem, relaxací a dalšími společenskými aktivitami.
Podrobné informace a přihlášku mohou zájemci nalézt na www.diaktiv.cz
Na projektu spolupracují přední diabetologičtí odborníci a další partneři.

Kontakt: Vlastimil Milata, Topolová 1097, Petřvald 735 41, tel.: 606 722 837, e-mail: vlastimilmilata@post.cz

Pro vaše aktivní pacienty
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Diabetes a psychika

Po odeznění adaptačních reakcí v období diagnózy (viz část č. 2) si novopečení 
diabetici postupně zvyknou a nastává všední život s každodenními problémy. I oko-
lí pacienta se obvykle přizpůsobí. Pokud nenastanou zdravotní komplikace nebo 
osobní problémy, mělo by tedy všechno být v relativním pořádku. Často však mají 
pacienti krize a psychické obtíže, i když se jim zdánlivě „nic neděje“, vše běží nor-
málně a zdravotní stav je dobrý. Proč? 

Psychosociální aspekty terapie diabetu

Zuzana Krausová
ambulantní psychiatr

3. část – Každodenní život s diabetem

Všichni zdravotníci v diabetologii mají 
zkušenost s tím, jak akutní stres nabou-
rává kompenzaci diabetu. Příčinou jsou 
zejména kontraregulační hormony a sní-
žená schopnost pacienta věnovat se své 
cukrovce (tzv. self care). Psychickou ne-
vyváženost v období stresu také každý 
chápe. Přesto lidé paradoxně většinou 
hůře snášejí dlouhodobý, třeba i méně 
intenzivní stres. 

Vysvětlení vyplývá z neurohormo-
nálních regulací stresové odpovědi (viz 
schéma). 

Akutní a chronický stres
V akutním stresu jsou primárně vy-

plavovány katecholaminy (noradrenalin, 
adrenalin), které organismus tonizují 
a mobilizují jeho rezervy. (V evolučním 
smyslu jde o rychlou reakci na okamži-
té ohrožení – tzv. „obrana nebo útok“. 
V akutním stresu je tedy schopen maxi-
málních výkonů, ale po omezenou dobu.) 
Proto se lidé často nehroutí uprostřed zá-
těže, kdy musí krizovou situaci řešit, ale 
až poté, co se situace uklidní. 

Jiná hormonální situace nastává při 
chronickém stresu. Zde postupně nastu-

puje spíše aktivace adrenokortikální 
(zvýšení kortizolu), která má tlumivý, 
adynamizující účinek, s úsporným ener-
getickým režimem. Člověk s dlouhodobě 
zvýšenou hladinou kortikoidů má ob-
vykle tendenci k únavě, pasivitě, depre-
sivnímu ladění a váhovému přírůstku. 
(Evolučním smyslem této reakce je pře-
žít déletrvající nepříznivé podmínky s co 
nejmenším výdejem sil a energie. Nej-
častěji nastává tehdy, kdy jedinec nemá 
možnost svou situací ovlivnit, takže se jí 
pokouší pasivně přizpůsobit.) U člověka 
jde však většinou o stres sociální, v němž
pasivita a útlum situaci obvykle nepro-
spívají, naopak.

Nemoc jako
dlouhodobý stresor

Diabetes jako každé chronické one-
mocnění rozhodně dlouhodobým stre-
sorem je. Ve světle těchto poznatků mají 
tedy diabetici „nárok“ na všelijaké roz-
lady a únavy, i když bychom si mysleli, 
že vše je dokonale v pořádku. K tomu 
přistupuje zvýšená tendence diabeti-
ků k depresím, která je do určité míry 
i metabolicky podmíněná (podrobněji 

se tomu tématu budeme věnovat v dal-
ších pokračováních). Existuje také stav, 
který můžeme pracovně nazvat „únava 
z diabetu“ – přetížení, zahlcení a otráve-
nost věčnou nutností se zabývat dietou, 
glykémiemi, strachem z hypoglykémií 
a každodenním překonáváním nepří-
jemných sociálních a životních situací, 
které s sebou cukrovka přináší. Diabetik, 
zvláště inzulín dependentní, nemá nikdy 
„diabetické volno“. Nikdy si nemůže do-
volit zapomenout si třeba inzulín doma, 
nezkontrolovat pumpu, nebýt připrave-
ný na eventuální hypoglykémii a nechat 
tělo, aby si nějak poradilo (pokud to dělá, 
většinou se problémy rychle připome-
nou). K tomu pak přistupují každodenní 
„diabetické“ problémy v práci, v rodině, 
volném čase, sexu a dalších oblastech 
běžného života.

Diabetes a zaměstnání
Pacient tu má mnoho dilemat. Napří-

klad: „Jak (a zda vůbec) informovat před 
uzavřením pracovní smlouvy, že mám 
cukrovku?“

Řada zaměstnavatelů se lekne, protože 
se obává problémů. I když dotyčného pů-
vodně přijmout chtěl, po této informaci 
si to rozmyslí. Pravý důvod se samozřej-
mě neuvede.

Další otázky: „Nakolik vysvětlovat 
v práci, co cukrovka obnáší? Instruovat 
kolegy, co dělat při eventuální hypogly-
kémii? Jak razantně prosazovat (opráv-
něné) požadavky na úpravu pracovního 
režimu? Riskovat konflikt nebo se to sna-
žit nějak udělat?“

Příkladem z praxe je naše pacientka 
J. F. (42). Zaměstnáním prodavačka, inzu-
lín bere třikrát denně. Při hledání místa 
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– s vědomím, že se nemá za co stydět – 
uváděla, že má stabilizovanou cukrovku 
a že potřebuje pouze dvě věci: umožnit 
polední aplikaci inzulínu a jídlo a jed-
nou měsíčně uvolnit na cestu k lékaři. 
Místo nenašla půl roku. Poté, co přestala 
zdravotní handicap uvádět, získala mís-
to ihned. Problém ovšem pro změnu na-
stal hned po nástupu do práce. V poledne 
neměla možnost odejít od pultu, aby si 
mohla píchnout inzulín a najíst se. Když 
se o to nenápadně pokoušela, považovala 
to vedoucí za „ulejvání“. Když vysvětlila 
situaci, pauzy jí byly povoleny, ale získa-
la nálepku problémového zaměstnance. 
Pravidelné odchody k lékaři a měsíční 
pracovní neschopnost pro chřipku pak 
dokonaly pocit vedoucích, že „jsou s ní 
pořád problémy“. Nakonec zaměstná-
ní ukončila dohodou, je na úřadu práce 
a neví, jak se příště zachovat. Nejde při-
tom o konfliktní nebo jinak problema-
tickou osobnost, její pracovní problémy 
jednoznačně souvisejí s diabetem.

 Druhým typem přístupu, z psycholo-
gického hlediska typického popření, je 
pan R. S. (46), v manažerské funkci, inzu-
lín bere dvakrát denně, má sklon k hypo-
glykémiím. Svou cukrovku nikdy v práci 
nepřiznal, záměrně si držel glykémie vy-
soko a při sebemenším pocitu nevolnos-
ti se ve strachu z hypoglykémie napájel 
Coca-colou. Glykémie si měřil jen velmi 
zřídka. Tímto režimem se bohužel dopra-
coval předčasně retinopatie, měl perma-
nentní úzkosti a v zaměstnání nakonec 
stejně hypoglykémii dostal. Byla z toho 
celopodniková aféra, protože kolegové 
netušili, o co jde, volala se rychlá zá-
chranka a pana R. vynášeli na nosítkách 
za přihlížení celého pracoviště. Pokud by 
byl někdo z kolegů věděl, jak mu při po-

čínající hypoglykémii včas pomoci, dalo 
se (možná) těmto koncům předejít. 

Univerzální odpově= na to, jak postu-
povat v zaměstnání, bohužel neexistu-
je. Velmi záleží na typu práce, kolektivu 
a osobnosti vedoucích. Jako v jiných ob-
lastech, i zde je většinou nejrozumnější 
zlatá střední cesta – informace podávat ve 
vhodné chvíli, vhodné dávce a vhodným 
osobám. Každopádně musí diabetici, kro-
mě práce samotné a všech problémů ko-
lem, řešit ještě tyto specifické potíže. Není 
divu, že toho občas mají „plné zuby“.

Diabetes a rodina
I zde nastává celá řada problémů, kte-

ré my nediabetici řešit nemusíme (a to 
i bez cukrovky bývá rodina stresorem 
par excellence). 

Namátkou: příliš starostliví a ochra-
ňující rodiče mladého diabetika. Nebo 
naopak: rodiče, kteří se nikdy nenaučí 
rozumět nemoci svého dítěte a jejich 
přístup vypadá podle toho. Totéž lze říci 
o partnerech diabetiků. Často je pacient 
ponechán sám sobě, bez přiměřené pod-
pory z nejužší rodiny. Důvodem může být 
neinformovanost, ale i lhostejnost a ne-
dostatek empatie. Dalším problémem je 
někdy pozice diabetika v rodině jakožto 
nemocného a neplnohodnotného člena, 
například ve vztahu k dětem. 

Do této role se dostal náš pacient K. J. 
(37), v invalidním důchodu, jehož man-
želka i děti přehlížely a tak trochu se za 
jeho stav styděly i před okolím.

Dalším „minovým polem“ je sexuální 
oblast, zejména pro muže. Poruchy jsou 
u diabetu velmi časté a muž se cítí ještě 
více deklasován. Pro ženy je problematic-
ká oblast mateřství – rozhodnutí, kdy mít 

děti, kolik, zda vůbec, veškeré zdravotní 
komplikace těhotenství a porodu atd.

Diabetes a volný čas, 
přátelé, rodina, společnost

I tady mají diabetici problémy navíc. 
Moderní terapie sice dnes umožňuje 
mnohem větší flexibilitu diabetického 
režimu, přesto se diabetik musí stále hlí-
dat, zvažovat, co si může dovolit a jak 
tomu přizpůsobit například sportovní 
aktivity, cestování, plánování volného 
času a společenský život. Příklad: „Píchat 
si inzulín před večeří v restauraci u stolu 
nebo se jít schovat na WC ,jako fe�ák‘?“ 
Citát pochází od jedné naší mladé pa-
cientky, která toto dilema řešila několik 
let. Na toaletách diskoték, kam si přišla 
píchnout večerní inzulín, si často „něco 
píchali“ i jiní. V jejím případě nakonec 
tuto a podobné situace úspěšně vyřešila 
inzulínová pumpa.

Hledání pozitivních hodnot
Představíme-li si tedy každodenní ži-

vot diabetika, se všemi problémy, které 
musí denně řešit, pochopíme lépe poci-
ty únavy, rezignace, vzteku nebo nega-
ce, které diabetici často prožívají zdán-
livě bezdůvodně. Denní život diabetiků 
je prostě náročnější než u nás ostatních. 
Vyžaduje trvalé plánování, sebeovládá-
ní, trpělivost a další pozitivní postoje. 
A odměnou je pouze to, co zdraví mají 
automaticky. 

Toto je samozřejmě ta pesimističtěj-
ší verze života s diabetem. Neškodí si ji 
však občas připomenout, abychom měli 
pro své pacienty více pochopení. Běžné 
věci života, pro nás (zdravé) samozřejmé, 

Psychosociální aspekty terapie diabetu
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pro ně samozřejmé nejsou a stojí je tak 
mnohem víc energie. 

Existují však i dobré stránky toho, že 
diabetici jsou nuceni žít uvědoměle. Vní-
mají je sami pacienti, od kterých pochá-
zejí následující povzbudivé citáty: 

„Nebýt cukrovky, nikdy nezhubnu a ne-
začnu sportovat, takže je mi dneska vlast-
ně skoro líp než před těmi sedmi lety, když 
jsem ji ještě neměla.“ 

E. V., 67 let, kvůli cukrovce zhubla 
15 kg, začala s pěší turistikou a plavá-
ním, kde si také našla novou společnost 
přátel.

„Kvůli cukrovce jsem spoustu věcí ztra-
til, ale taky jsem si spoustu věcí uvědomil. 
Třeba priority, co je pro mě v životě důle-
žité. Dřív mi bylo všechno jedno. TeT jsem, 
myslím, zodpovědnější. Mám v životě řád 
a je to určitě lepší.“ 

J. B., 33 let, cukrovka byla zlomem v je-
ho divokém životním stylu, přestal brát 
drogy, navázal stabilní vztah, urovnal 
vztahy s rodiči.

Jak můžeme
pacientům pomoci?

Osobní a životní problémy pacientům 
nevyřešíme. Přesto můžeme jejich streso-
vou „nálož“ zmírnit vhodnou psycholo-
gickou podporou. Často jsou zdravotníci 
jediní, s kým si může diabetik popovídat 
o svých každodenních potížích s nemocí 
(aniž musí složitě vysvětlovat o co jde, 
nebo poslouchat nesmyslné rady od ne-
poučeného okolí). Podpora okolí (angl. 
„social support“) je jedním z faktorů, 
které výrazně zmírňují prožívání stresu. 
Relativně malé množství času a energie, 
které pacientovi v rámci svých možností 
poskytneme, se tak může mnohonásobně 
vrátit ve zlepšení jeho psychického i me-
tabolického stavu. Všichni to teoreticky 
víme, ale v praxi někdy máme tendenci 
na význam této „psychické nadstavby“ 
zapomínat (jak moudře popisuje třeba 
už dětská říkanka o polámaném mrave-
nečkovi, kterému víc pomohlo laskavé 
zacházení než doktor, který „klepal na 
srdíčko a potom psal recepis“).

Praktické zásady 
psychologické pomoci

Pokusíme se shrnout některé zásady 
psychologické pomoci v praxi (týkají se 
v tomto případě osobních problémů pa-
cientů, nikoliv zdravotních a režimových 
doporučení):

1) Schopnost naslouchat
Snažme se poskytnout pacientovi ales-

poň chvilku nerozptýlené pozornosti. Je 
lepší věnovat se mu pět minut soustře-
děně, než 15 minut, během nichž děláme 
jiné činnosti – telefonujeme, zapisujeme 
apod. Někdy to samozřejmě z provozních 
důvodů nejde jinak, ale i tak lze paciento-
vi poskytnout pocit, že je vnímán. Často 
stačí drobnosti – pokývnutí hlavou, po-
hled do očí, potvrzující slůvka jako „ano“, 
„chápu“ apod.

2) Napřed potvrdit, až pak komentovat
Základní komunikační zásada ve většině 

situací. Naše první reakce nesmí začínat: 
„Ale…“, nýbrž: „Chápu, že…“. I v případě, 
že je pacient „zcela vedle“ a chystáme se 
mu zásadně oponovat. Úvodní potvrzují-
cí větou dáme najevo, že jsme jeho názor 
vyslechli a bereme ho vážně. Až poté radí-
me nebo komentujeme. Pokud úvodní po-
zitivní projev vynecháme, pacient se cítí 
nerespektován a naše další (by� správná) 
doporučení už vnímá spíš jako kritiku. 

Příklad: Pacient si stěžuje na chování 
rodiny, podle našeho názoru nespravedli-
vě. Vhodná reakce by mohla znít např. ve 
smyslu: „Chápu, že to tak můžete cítit“… 
krátká pauza… „Myslím, že byste mohl…“, 
následuje náš vhodně podaný názor, co 
by pacient měl. Zde si už můžeme dovo-
lit i kritickou připomínku, s velkou šancí, 
že ji pacient bude vnímat a případně se 
nad ní později zamyslí.

3) Nezlehčovat, nabídnout pozitivní 
pohled 

V jakékoliv komunikaci s nemocnými 
je třeba být opatrný na dobře míněné 
bagatelizace („Ale to nic není!“). Může to-
tiž působit jako zlehčování nebo nedůvě-
ra. Totéž – jinak formulováno – naopak 
vede k žádoucímu uklidnění („nemusíte 
si s tím dělat starosti“ nebo „jsem si jistá, 
že je to tak v pořádku“). Na závěr kontak-
tu s nemocným bychom vždy měli použít 
nějakou vhodnou optimistickou větu à la: 
„Uvidíte, že to bude v pořádku.“

I kdybychom si tím sami nebyli úplně 
jisti, její pozitivní účinky jsou překva-
pivě dobré. (Znovu zdůrazňuji, že zde 
mluvíme především o psychosociálních 
problémech. Nejde tedy o nějaký faleš-
ný optimismus při sdělování závažných 
zdravotních prognóz, tam by byl postup 
trochu odlišný.)

4) Nevyžádané rady nevnucovat 
Stává se, že bychom pacientovi moh-

li, dokonce měli, poradit, ale on o to ne-
jeví zájem. 

Nebo je o své pravdě naprosto přesvěd-
čen. V těchto případech se někdy osvěd-
čuje nepřímá rada, která nevyvolává 
v pacientovi pocit, že mu svá doporučení 
vnucujeme. Můžeme uvést příklad z praxe 
(třeba i trochu účelově poupravený), kte-
rý se podobá pacientově situaci a vsunout 
do něj své doporučení. (např.: „Jedna naše 
pacientka to měla taky tak a udělala to a to, 
a moc jí to pomohlo…“). Neagresivní rada 
může být formulována například i takto: 
„No, já na vašem místě bych asi…“ 

Závěrem
Na závěr se pokusím aplikovat své vlast-

ní výše popsané rady. 
Všichni víme, že práce sestry v našem 

zdravotnictví je náročná, že obsahu-
je i spoustu nekvalifikovaných činností 
(které by sestry správně vykonávat ne-
měly) a že většinou není čas ani energie 
věnovat se pacientům psychologicky in-
dividuálně (= potvrzení).

Přesto bychom se mohli pokoušet 
o jakési psychologické minimum, které 
bude v denní praxi reálně proveditelné: 
vnímat individuální lidské problémy pa-
cientů (i těch stabilizovaných), učit se na-
slouchat a respektovat (stačí maličkosti – 
gesto, slovo), problémy nezlehčovat, ale 
nabízet pozitivní pohled (= doporučení). 

Nashledanou v příštím čísle se těší Zuza-
na Krausová.

Psychosociální aspekty terapie diabetu
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Masáž horkými kameny
Pavel Kloud
fyzioterapeut

Stejně jako masáž lomi lomi vychází masáž teplými bazaltovými kameny z havaj-
ské pozitivní filozofie HUNA, jejíž podstatou je hledat ve všem harmonii a lásku. 
Je zaměřená nejen na bolestivé svaly a uvolňování napětí v celém těle, ale také 
vyrovnává psychickou, emocionální a duševní rovnováhu. Blahodárně působí na 
unavené a bolestivé svaly, klouby, záda, krční páteř, revmatismus, křeče, stres, ne-
spavost, bolesti hlavy a lymfatický oběh.

Obr. 1: Kameny na zádech
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Při masáži horkými kameny používá-
me bazaltové (čedičové) kameny, které 
dokáží dlouho držet teplo. Kameny jsou 
příjemné na dotek a mají energii, kte-
rou postupně uvolňují do těla. Pokud 
jsou kameny suché a čisté, mají šedou 
až černou barvu, pokud jsou potřeny 
olejem, zčernají. 

Při masáži horkými kameny využíváme 
techniky klasické léčebné masáže, vyu-
žíváme tahy lymfatické masáže a havaj-
ské masáže lomi lomi, techniky Shiatsu 
a ovlivňujeme energetické dráhy.

Meridiány a jejich 
„terapeutické čtení“

Masáží energetických drah horkými 
kameny lze ovlivnit tlakové body, které 
jsou uspořádány v drahách zvaných me-
ridiány. Působíme na ně teplem, tlakem 
a energií teplých kamenů. Meridiány, 
pomyslné kanálky, probíhají vertikálně 
celým tělem. Nazývají se většinou pod-
le orgánů, například podle ledvin nebo 
močového měchýře, ale jsou mezi nimi 
čtyři výjimky: dráha obalu srdce, troji-

tého ohřívače, přední střední dráha (po-
četí) a zadní střední (řídící) dráha. Jmé-
na drah nevypovídají nic o tom, které 
orgány léčí a užívají se k ovlivnění i ji-
ných systémů, než ke kterým se svým 
názvem vztahují. 

Ošetření těchto drah vychází z teorie, 
že životní síla má protékat celým tělem 
harmonickým způsobem a každé naru-
šení toku podporuje vznik nemocí. Ne-
rovnováha v energetické dráze určitého 
orgánu může znamenat, že s příslušným 
orgánem je něco v nepořádku, ale větši-
nou také vypovídá o disharmonii v ži-
votním stylu svého majitele. Protože ně-
které svaly jsou úzce spojeny s určitými 
orgánovými systémy, lze správným ošet-
řením obnovit průtok energie svalovým 
systémem a pomoci tak příslušnému or-
gánu. Současně by měl umět terapeut 
poznat i příčinu nerovnováhy životního 
stylu a pracovat i v této oblasti svého 
klienta. Tok energie meridiánem se dá 
ovlivnit i bez doteku, pohybem plochy 
dlaně nad povrchem těla, nebo jemnou 
masáží podél energetické dráhy ve smě-
ru jejího toku.

Možnosti ovlivňování bolesti

Energetické dráhy jsou mezi sebou 
propojeny různými vazbami a navzá-
jem se ovlivňují. Působením na vybraný 
bod dráhy se proto ovlivňuje nejen okolí 
tohoto bodu, ale celá dráha. Tím se vy-
světluje i možnost léčení bolesti – napří-
klad hlavy, ovlivňováním bodů na ruce, 
či noze. Také párové energetické dráhy 
patřící stejnému orgánu se ovlivňují, což 
může pomáhat při ošetřování zlomeni-
ny končetiny, fixované v sádrovém ob-
vazu, působením na opačnou končetinu 
na místě souhlasném s místem zlomené 
kosti a urychlit tím hojení.

Ten, kdo provádí masáže horkými ka-
meny, by měl znát nejen techniky kla-
sické masáže, ale také filozofii tradiční 
medicíny východních zemí. Využívá zna-
losti principu polarity jangu a jinu, teorie 
pěti elementů a problematiky tepelného 
a tlakového působení na přesně urče-
ná místa kožního povrchu těla, která se 
nazývají účinnými nebo také aktivními 
body energetických drah. Pokud se má 
stát masáž horkými kameny záležitostí 
nejen relaxační, ale i léčebnou, je nutné 
ji doplnit dýchacím cvičením, poraden-
skou činností v oblasti změn ve výži-
vě, aplikací bylinných kúr, cvičením na 
ovlivnění energetických drah, používá-
ním speciálních olejů a léčebných mastí 

Fyzioterapie

Obr. 2: Kameny mezi prsty
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Fyzioterapie

a metodami, které zvyšují aktivní podíl 
pacientů na léčbě.

Technologie cílené masáže
Stimulování energie protékající jednot-

livými drahami se provádí přikládáním 
teplých kamenů na pokožku, kde zároveň 
působíme tlakem, který je dán jejich vá-
hou (obr. č. 1). Kameny jsou prohřáté ve 
vodní lázni na 38 až 40 °C. Další možnos-
tí, jak stimulovat energii, je masáž teplý-
mi kameny. Uplatňují se techniky tření, 
roztírání oleje kroužením, válení kamene 
(obr. č. 3) a další. Výběr masážní techni-
ky je ovlivněn samotným účelem masáže, 
tvarem vybraného kamene, jeho teplotou 
a strukturou. Teplo kamenů urychluje re-
generační procesy organismu, stimuluje 
krevní oběh a uvolňuje svalové spasmy 
a bolest v kloubech. Obyčejná masáž se 
stává jakýmsi obřadem, který je nesmír-
ně příjemný a pozitivně působí nejen na 
tělo, ale i na duši zákazníka. Oba postupy 
se mohou také kombinovat.

Nejprve se položí kameny na jednotli-
vé části těla. Začíná se lýtkem, následuje 
zadní strana stehna, záda, přední strana 
nohou, břicho a hruH. Když jsou svaly do-
statečně prohřáté, kameny se odeberou 
a začne se s nimi masírovat. Velmi příjem-
ná je masáž nohou a zvláště potom ma-
sáž chodidel. Po masáži prstů se mezi ně 
vkládají teplé, ploché kameny, které pro-
hřívají a současně oddalují deformované 
a zmačkané prsty od sebe (obr. č. 2). Je to 
příjemná kompenzace celodenního nošení 
těsných bot na vysokých podpatcích s úz-
kým prostorem pro prsty. Chodidla s ka-
meny mezi prsty se zabalí do ručníku, aby 
se důkladně prohřála.

Cílem masáže je rozproudit energii, 
zprůchodnit energetické dráhy bez sebe-
menších překážek, což ozdravuje funk-
ce vnitřních orgánů, podporuje celkovou 
harmonii a pocit pohody. Masáž používá 
jednoduché a snadno proveditelné techni-
ky s překvapivým léčebným efektem. Při 
masáži lze dát přednost tlaku a pevnému 
uchopení nebo technikám stlačování, hla-
zení, vibrace, válení kamenů po kůži, silo-
vému nebo krouživému tření. Účinek ma-

sáže je přenášen z povrchu kůže do středu 
svalů, což podporuje krevní a energetický 
oběh. Ošetření trvá přibližně 30 minut až 
hodinu a počet opakování se u jednotli-
vých klientů liší podle jejich reakce a diag-
nózy. Masáž může vyvolat nejrůznější po-
city počínaje bolestí v tlakových bodech 
nebo pocitu chladu. Tato forma masáže 
však působí rychle a jakékoli průvodní 
jevy zakrátko odeznívají. Pomáhá úspěš-
ně léčit bolesti zad, zažívací potíže, ne-
spavost, bolesti v šíjové oblasti a hlavy, 
poruchy oběhového systému.

Komplex působení 
je mnohavrstevný

Léčba pomocí meridiánů a akupresur-
ních bodů je využívána všemi systémy 
orientální medicíny. Bodový a dráhový 
systém byl Číňany zdokonalován několika 
tisíciletým pozorováním lidského těla. Tak 
byly objeveny souvislosti mezi selháním 

určitého vnitřního orgánu a mezi určitými 
dráhami na povrchu těla. Současně byly 
objevovány různé techniky, které se apli-
kovaly na tyto povrchové body a dráhy 
s prokazatelným efektem zlepšení funk-
cí příslušných orgánů. Masáž horkými 
kameny je jednou z nich. Jde o relaxační 
techniku, a tak je vhodné ji doplnit vhod-
nou hudbou a příjemným osvětlením. Její 
profesionální aplikace však vyžaduje od-
borné zaškolení nejen do techniky masá-
že, ale i do teorie proudění energií v těle 
a obnově jejich rovnováhy. Masírovaný 
pociNuje příjemné pocity, starosti a stre-
sy samovolně odplývají. Masáž horkými 
kameny lze doporučit všem, kteří mají 
problémy se spánkem, s koncentrací, s ne-
schopností se uvolnit, ženám s klimakte-
rickými obtížemi a podnikatelům, kteří 
jsou pod neustálým tlakem.

Kontakt:
www.kloud.cz

Obr. 3: Masáž kamenem
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Metodika a prevence léčby závislosti 
na tabáku – kurzy pro zdravotní sestry 

Kateřina Malá
Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Návykové látky a diabetes mellitus

16. dubna 2007 jsme na poliklinice VFN (ve spolupráci s dalšími sestrami z Cen-
tra léčby závislosti na tabáku) uspořádali první kurz pro zdravotní sestry věnova-
ný Metodice a prevenci léčby závislosti na tabáku. Na semináři se sešlo 17 sester 
z různých měst celé republiky.
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Celý program kurzů, které budou dále 
pokračovat (nejblíže 5. června – viz pro-
gram), je koncipován tak, aby se sestra 
dozvěděla maximum informací a součas-
ně neměla příležitost se ani chvíli nudit. 
Proto jsou do přednášek zařazena krátká 
videa, prohlídka centra léčby závislosti na 
tabáku, zkouška řešení nejčastějších otá-
zek pacientů a test pro účastnice.

Sestřičky získají informace o tom, jak 
rozlišit kuřáka od nekuřáka, jak pacien-

tům pomoci, kam se obrátit pro odbornou 
pomoc, co je a jak se používá náhradní 
léčba nikotinem, jaké jsou na trhu léky 
k odvykání kouření bez obsahu nikoti-
nu, informace ohledně prevence a pře-
devším pak o tom, jaká může a měla by 
být role zdravotní sestry v procesu odvy-
kání kouření.

Již první kurz ukázal, že sestry proble-
matika zajímá. Účastnice se hodně ptaly, 
komunikovaly s přednášejícími, dokonce 

si i některé vyzkoušely přístroj k měření 
oxidu uhelnatého ve výdechu – Smoker-
lyzer. Z našeho pohledu i na základě spon-
tánní reakce některých účastnic soudím, 
že se první kurz podařil. 

Další kurz se koná 5. června 2007 od 
8:30 hodin a následující 25. září 2007.

Metodika a prevence léčby závislosti na tabáku pro zdravotní sestry

Pořadatelky: Kateřina Malá, Vladislava Felbrová, Markéta Čtvrtková
5. června 2007, 8:30 hodin, Posluchárna polikliniky VFN, Karlovo náměstí, Praha.

Program kurzu

Program:
  

Registrace 8:30 – 9:00 hod.

• BLOK I. – Markéta Čtvrtková (9:00 – 10:00)
Historie užívání tabáku
Složení tabákového kouře, měření jeho složení, pasivní kouření, vliv 
kouření na zdraví
Prevence užívání tabáku
Rozlišení kuřáka od nekuřáka – definice

Přestávka (10:00 – 10:15)

• BLOK II. – Kateřina Malá (10:15 – 11:30)
Princip závislosti na tabáku: psychosociální závislosti
Princip závislosti na tabáku: fyzická závislost na nikotinu
Abstinenční tabákový syndrom
Test závislosti na tabáku

Ukázka produktů náhradní léčby nikotinem (11:30 – 12:00)

Přestávka (12:00 – 13:00)

• BLOK III. – Kateřina Malá (13:00 – 14:00) 
Léčba závislosti na tabáku, farmakoterapie, režimová opatření, asi-
stovaná pomoc

Role sester v léčbě závislosti na tabáku, doporučené postupy pro 
sestry. Krátká videa
Kouření lékařů a zdravotních sester u nás a ve světě
Kouření zvláštních sociálních skupin: zdravotní sestry, těhotné, 
adolescenti… 

Přestávka (14:00 – 14:15)

• BLOK IV. – Vladislava Felbrová (14:15 – 15:15) 
Možnosti léčby závislosti na tabáku v ČR – Centra léčby závislosti na 
tabáku – lokality, telefonní linka, webové stránky SLZT, CLZT…
Práce sestry v Centru léčby závislosti na tabáku
Měření CO ve výdechu pomocí smokerlyzeru – ukázka

• BLOK V. – společně (15:15 – 16:00)
Nácvik skupinové terapie – nejčastější otázky pacientů

• BLOK VI. – společně (16:00 – 16:30)
Diskuse
Výstupní test
Zakončení kurzu – předání certifikátů

Přihlásit se na kurz je možné na adrese katerina.mala@uvn.cz 
Účastnický poplatek 150 Kč. Akce je ohodnocena kredity.
Kapacita kurzu je omezena (max. 20 osob).

Případné dotazy na tel. čísle: 728 755 733 (Kateřina Malá)
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Na letošních 43. Diabetologických 
dnech byla odborné lékařské veřejnosti 
představena Diabetická asociace ČR. Pre-
zidentem asociace je prof. MUDr. Jaroslav 
Rybka, DrSc., kterého jsme se zeptali:

Pane profesore, Diabetická asocia-
ce má sdružit jak odborníky – lékaře, 
zdravotní sestry a ostatní zdravotnické 
profesionály, tak také nemocné s diabe-
tem. Vzor American Diabetes Associati-
on, nejvýznamnější organizace v našem 
oboru, která také sdružuje laiky i odbor-
níky a společně pracuje ve prospěch ne-
mocných diabetem, je zřejmý. Jaké jsou 
cíle české Diabetické asociace?

Programová náplň Diabetické asociace 
České republiky (DAČR) je výrazem strate-
gického partnerství všech složek zaintere-
sovaných na péči o diabetiky s cílem inte-
grovaného přístupu vedoucího ke zlepšení 
péče o diabetiky v České republice.

Cíle DAČR naplňují principy Světové 
zdravotnické organizace, stejně tak jako 
Mezinárodní diabetické federace, a přede-
vším program Saintvincentské deklarace 
péče o diabetiky v Evropské unii – tj. uspo-
kojování oprávněných požadavků medicín-
ské péče a sociálních potřeb diabetiků. Dia-
betici jsou v tomto pojetí klíčovými členy 
terapeutického partnerství a snaha, aby po-
kroky ve znalostech v péči o diabetiky, které 
budou přijaty do standardů péče, se staly 
normami péče. To vše souvisí s programo-
vým řešením péče o diabetiky v ČR.

Z těchto základních principů programo-
vé náplně DAČR vyplývají i základní pro-
jektové priority pro asociaci v roce 2007:

• konsensus nad závaznými standardy 
péče a sledování a vyhodnocování re-
alizace standardů vyplývajících z no-
rem České republiky, případě mezi-
národních návrhů čerpání zdravotní 
péče diabetikem a farmakoekonomi-
ka péče o diabetika,

• medializace stavu a rizik diabetu 
v ČR pro veřejnost,

• organizace pochodu v rámci Světo-
vého dne diabetu v roce 2007.

K uvedeným prioritám činnosti asocia-
ce budou zorganizována pracovní setkání 
s významnými zástupci MZ ČR, VZP a dal-
šími institucemi a organizacemi.

O Diabetické asociaci ČR se v posled-
ní době hodně hovoří, téma asociace je 
diskutováno na mnoha fórech. Asocia-
ce byla představena i na jednání Sekce 
sester ČDS, která probíhala letos v Luha-
čovicích paralelně s jednáním lékařské 
sekce. Je vidět zájem ze strany sester 
o asociaci. Jaká bude role zdravotní sest-
ry v práci Diabetické asociace? 

Role v péči o nemocného diabetem je 
nezastupitelná a dynamicky se rozvíje-
jící ošetřovatelství mění jak ošetřovatel-
skou péči, tak i úlohu zdravotní sestry. Ve 
všech státech Evropské unie, stejně tak 
jako ve Spojených státech, se stala zdra-
votní sestra partnerem lékaře v péči o dia-
betika, i když je nutno ještě v některých 
oblastech změnit myšlení lékařů i sester 
tak, aby se partnery opravdu stali. Péče 
o dia betika je v mnohých zemích brána 
jako příklad a vzor péče o chronicky ne-
mocného a stejně tak lze říci, že je tomu 
bez velké nadsázky i v ČR. Specializova-
né dia betologické sestry jsou u nás vel-
mi kompetentními partnery lékařů jed-

nak svým vzděláním, ale i zkušenostmi 
a schopnostmi. Např. sestry jsou často 
telefonicky konzultovány a to ovlivňuje 
velmi spokojenost pacienta a dává mu to 
pocit větší jistoty – pocit snadné dostup-
nosti kvalifikované porady. U všech chro-
nicky nemocných, a zvláště u diabetiků, 
je důležitá edukace. Avšak aby zdravotní 
sestra mohla nemocného dobře informo-
vat o nových poznatcích o diabetu a vy-
stihnout vše, co je v dynamickém vývoji 
vědomostí o diabetu nejdůležitější, a in-
tegrovat nové poznatky ve vztahu k další-
mu vývoji onemocnění u daného jedince, 
resp. ve vztahu k terapii, je úkol složitý. 
Zdravotní sestra pečující o diabetika musí 
mít dobré informace o moderní technice 
ve vztahu k diabetu, technice, která např. 
umožňuje řízenou medikaci, její progra-
mování a monitoraci. Je dobře pacienta 
informovat i o dalších pokrocích, např. 
transplantaci, imunoterapii a dalších 
pokrocích, které jsou nadějí do budouc-
na. Zdravotní sestra si musí být vědoma 
i skutečnosti, že etické problémy nabývají 
stále více na významu v životě diabetika, 
a zvláště u starších dia betiků se stávají 
životním faktem. Nelze ve stručnosti po-
stihnout roli zdravotní sestry v práci Dia-
betické asociace, ale i z tohoto stručného 
nástinu je zřejmé, že bez aktivního part-
nerství všech členů zdravotnického týmu 
nelze zajistit dobrou péči o diabetika.

Za rozhovor děkuje Karel Vízner

Obr.: Zleva – prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc. a prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.

Rozhovor s prof. MUDr. Jaroslavem Rybkou, DrSc.
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Jaroslav Rybka et al.

Na stránkách Sestry v diabetologii obvykle nepublikujeme recenze ani anotace nových 
knih. Domnívám se ale, že nastal čas učinit výjimku a zmínit se o knize napsané autor-
ským kolektivem pod vedením prof. MUDr. Jaroslava Rybky, DrSc. Jde totiž o základní 
učebnici diabetologie pro zdravotní sestry. A to ne učebnici ledajakou. 
Diabetologie pro sestry velmi přehledně a fundovaně zprostředkovává zdravotním ses-
trám celou problematiku diabetologie, od epidemiologie, základů související fyziologie 
a anatomie, přes diagnostiku nemoci po léčbu diabetu a jeho komplikace. Opominuta 
není ani psychosociální problematika, organizace péče o pacienty a další speciální té-
mata… 
Je zjevné, že autoři publikace důsledně cení zdravotní sestru jako partnera lékaře, ses-
tru nepodceňují a text zpracovali na vysoké odborné úrovni. Zdravotní sestra v diabe-
tologii by o diabetu měla vědět hodně a příručka tuto skutečnost reflektuje. Jste-li dia-
betologická sestra nebo zdravotnický pracovník, který pracuje s diabetiky, tato kniha 
by neměla chybět ve vaší knihovně. 
Vydavatelský záměr nakladatelství Grada, stejně jako práci autorů učebnice, je třeba vyzdvihnout ještě v jednom ohle-
du. Zdravotní sestry jsou, bohužel často, skupinou opomíjenou při plánování edukačních, propagačních i dalších akti-
vit. Vytvoření a vydání této učebnice je vynikajícím způsobem podpory vzdělávání sester v diabetologii.

Grada Publishing, Praha, 2006. ISBN 80-247-1612-7. A5, brožované, 283 stran.

Diabetologie pro sestry

Sekce sester

Luhačovice 2007
Diabetologické dny v Luhačovicích, 

největší diabetologická odborná akce 
v České republice, již tradičně v rámci 
svého programu poskytla prostor pro 
jednání Sekci sester České diabetologic-
ké společnosti. V Společenském domě se 
sešlo na 300 diabetologických sester (více 
jich nebylo jen proto, že to neumožňova-
la kapacita sálu).

Jednodenní jednání mělo, tak jak je to 
pro jednání diabetologických sester typic-

ké, ryze praktický a pra-
covní charakter. Zazněly 
přednášky o aplikaci in-
zulínu, nových sladidlech, 
léčbě pozdních komplikací 
diabetu ad. Ostatně abs-
trakta všech přednášek 
a posterů jsme publikovali 
v samostatném suplemen-
tu Sestry v diabetologii.

Mezi organizačními 
změnami v sekci sester 
dominovalo oznámení 
paní Marie Libichové, kte-
rá abdikovala na funkci 
předsedkyně výboru. Od-
chází pracovat jako edu-
kátorka diabetiků do fi-
remní sféry, v práci ve prospěch sekce 
však bude pokračovat i nadále jako člen-
ka výboru. Její dosavadní práci ocenilo 
auditorium potleskem. Výbor sekce ješ-
tě týž den zvolil ze svého středu novou 
předsedkyni, pani Vladimíru Havlovou 
z pražského IKEM.

Organizace semináře byla jako vždy 
perfektní, za což luhačovické jednání 
vděčí paní Aleně Koutné, která jej tradič-

ně zajišNuje na místní úrovni. Těší nás, 
že Sestra v diabetologii může být mediál-
ním partnerem této akce a že tak máme 
možnost vám pravidelně zprostředkovat 
obsahy přednášek a posterů a zajistit tak 
informace i těm z vás, které se Luhačo-
vických dia dní zúčastnit nemohou. Ne-
zbývá, než se těšit na další ročník – za 
rok na shledanou v Luhačovicích.

Obr.: Marie Libichová
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Obr.: 43. diabetologické dny v Luhačovicích na tradičním místě 
– v domě Elektra
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XVII. diabetologické dni v Martině

V rámci XVII. diabetologických dní 
v Martině (23. – 25. 5. 2007), nejprestiž-
nějšího odborného setkání diabetologů 
na Slovensku organizovaného Sloven-
skou diabetologickou společností, zorga-
nizoval Zväz diabetikov Slovenska a DIA-
MART Martin společné jednání sekce 
diabetiků a sekce ošetřovatelství. Obsah 
jednodenního semináře byl zaměřen na 
novinky v diagnostice a léčbě diabetes 
mellitus všech typů a v každém věku. 

Jednání se celkem zúčastnilo 505 zá-
stupců obou sekcí (sester a diabetiků), 
kteří vyslechli 19 prezentací. Přednáš-
ky doprovázela i velmi rozsáhlá výstava 
producentů pomůcek pro diabetiky, far-
maceutických firem i výrobců a distribu-
torů potravin. Abstrakta přednášek jsou 
dostupná na samostatném CD-ROM, dis-
tribuovaném účastníkům akce.

 
Za perfektní organizací této odborné 

akce byla znát ruka Andrey Bukovské 
z Martinské fakultní nemocnice. Sestra 
v diabetologii nemohla na tomto jedná-
ní chybět a tak jsme využili příležitosti 
a položili jí několik otázek:

Můžete nám přiblížit jaké byly hlavní 
cíle pořádání této akce?

Už 17 rokov sa spolu pravidelne stre-
távajú diabetici, diabetológovia, diabe-
tologické sestry a reprezentanti firiem, 
aby si vymenili skúsenosti a predstavili 
novinky v prevencii, diagnostike a liečbe 
diabetes mellitus a jeho komplikácií. Ne-
bolo tomu inak ani v tomto roku, kedy sa 
všetky tri sekcie XVII. Diabetologických 
dní s medzinárodnou účasNou uskutočni-
li pod záštitou primátora mesta Martin 

Mgr. art. Andreja Hrnčiara a predsedu 
Slovenskej diabetologickej spoločnosti 
prof. MUDr. Mariána Mokáňa, DrSc., prá-
ve v Martine. 

Jednání probíhalo společně pro zdra-
votní sestry v diabetologii i pro diabeti-
ky, což není zrovna obvyklé. Jaký byly 
ohlasy ze strany sester a diabetiků na 
společné jednání a kde vidíte hlavní vý-
hody a nevýhody této formy odborného 
setkávání sester a diabetiků?

Závery a výsledky XIV. Diabetologic-
kých dní s medzinárodnou účasNou, kto-
ré sa uskutočnili v roku 2004 v Martine 
jednoznačne naznačili možnosN a potre-
bu zorganizovaN spoločné prednášky pre 
diabetikov a pre diabetologické sestry. 
Ich výhodou je vzájomná prepojite^nosN 
a možnosN poznaN nielen názory, ale aj 
systém práce. Bolo dobré, že diabetici 
a diabetologické sestry boli v Martine 
spolu. Jedinou nevýhodou bolo množstvo 
organizačnej a administratívnej práce, 
ktorú sme museli zvládnuN tak, ako keby 
išlo o dve samostatné sekcie. 

Klid jednání možná poněkud naruši-
ly připravované změny v úhradě pomů-
cek pro diabetiky na Slovensku. Můžete 
nám přiblížit, o jaké návrhy se jedná?

V pripravovanej kategorizácii zdravot-
níckych pomôcok, ktorá by mala platiN 
od 1. 7. 2007 sa znižuje úhrada za prúž-
ky do glukometrov, čím sa zavádza ale-
bo zvyšuje doplatok. Podobná situácia je 
s až 35 000 Sk doplatkom na systém Pa-
radigm Real Time. Na Slovensku máme 
dosN prísne limity na predpis zdravot-
níckych pomôcok pre diabetikov a pre-
to sme presvedčení, že takéto opatrenia 

sú namierené proti diabetikom, ktorí si 
selfmonitoring alebo potrebnú liečbu ne-
budú môcN dovoliN. Práve preto sme tie-
to návrhy pripomienkovali a v piatok 25. 
5. 2007 na XVII. Diabetologických dňoch 
s medzinárodnou účasNou prebehla aj 
podpisová akcia proti návrhu MZ SR. 
Pevne dúfame, že kategorizačná komisia 
a kategorizačná rada prehodnotia tento 
pre diabetikov nie dobrý návrh.

 
Na setkání se prezentovala nejen Sest-

ra v diabetologii, ale i nový časopis pro 
diabetiky na Slovensku – DIAspektrum. 
Můžete nám jej krátce představit?

DIAspektrum je plnofarebný časopis, 
ktorý si už našiel svoje miesto medzi dia-
betikmi, diabetológmi, ale aj diabetolo-
gickými sestrami a špecialistami z iných 
odborov medicíny a farmácie. Je určený 
na edukáciu diabetikov a verejnosti o dia-
betes mellitus a živote s ním. 

Ponúka široké spektrum informácií 
a zaujímavostí, napr. články popredných 
odborníkov o akútnych a chronických 
komplikáciách, diéte, pohybe, živote 
diabetikov, aktivitách Zväzu diabetikov 
Slovenska a jeho základných organizá-
cií. Poskytuje odpovede na najčastejšie 
otázky, ale aj sociálno-právne poraden-
stvo. V rubrike pre deti sa snaží zaujaN 
tých, ktorí možno ešte nevedia čítaN, ale 
žijú život s diabetes mellitus. DIAspek-
trum je mesačník, ktorý vydáva Zväz 
dia betikov Slovenska. Šéfredaktorkou je 
prezidentka Zväzu diabetikov Slovenska 
JUDr. Eva Madajová a predsedom redak-
čnej rady predseda Slovenskej diabeto-
logickej spoločnosti prof. MUDr. Marián 
Mokáň, DrSc.

Obr.: Jednání přišli podpořit i předseda ČDS prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc. a zástupci SDS prof. MUDr. 
Peter Galajda, CSc. a MUDr. Katarína Suchožová

Obr.: Andrea Bukovská
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