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O houbách po dešti

V lese, který začíná hned za mou zahradou, je – navzdo-
ry přeháňkám v minulých dnech – sucho, a tak houby ne-
rostou. Ani noha, ani klobouk. Co však roste jako houby 
po dešti je počet seminářů organizovaných pro zdravot-
ní sestry.

Všichni víme, že příčinou jsou nová pravidla vzdělává-
ní. Seminářů se koná spousta, přednáškové sály jsou plné 
do posledního místa, nepřihlášené účastnice mají smůlu…
To je však obvykle jen první dojem. Už na ten druhý je zjev-
né, že namnoze jde spíše o honbu za body (kredity) než o hlad po odborném vzdělává-
ní. A všichni také známe odvrácenou stranu takového přístupu – posluchačky, které po 
zahájení kongresu odcházejí nakupovat do města, aby se vrátily až v době, kdy se vy-
dává osvědčení, smutný pohled na dvacet statečných vytrvalců v sále pro pět set osob 
při poslední přednášce dne atd.

Ano, souhlasím, že situace není tak prostá a jednoduchá. Vždy2 také řada seminářů 
vzniká právě jen pro to „udělování bodů“ a obsah přednášek pak nepřináší nic nové-
ho a nestojí za sledování. A v neposlední řadě chápu i to, že co je z donucení – člověka 
nebaví.

Není to ale škoda? Život je velmi krátký a je zbytečné marnit jej „náhradním progra-
mem“. Povolání zdravotní sestry je stejně náročné, jako užitečné a potřebné. Většina 
zdravotních sester si svou profesi vybrala jako poslání a věřím, že i po letech vydrží 
u této nelehké práce jen ty z vás, které tato práce baví a naplňuje. A stálé, kontinuální 
vzdělávání i po skončení studia je dnes nezbytné ve všech oborech, o zdravotnických 
profesích to platí dvojnásob. Vždy2 nových poznatků je tolik…

Co tedy s tím? V první řadě dobře vybírat semináře, na které se přihlásíte. Jistou zá-
rukou je pořadatel, patron nebo odborný garant. V našem oboru (diabetologii) bývají 
odbornou jistotou akce organizované Českou diabetologickou společností, a to jak lé-
kařské (které mívají samostatný program pro sestry), tak i ty organizované Sekcí sester 
ČDS. Viděl jsem ale také řadu seminářů menších komerčních pořadatelů, někdy spolu-
organizovaných farmaceutickými společnostmi, které byly velmi dobré a jejichž náplň 
stála za to. Ve všech případech však platí, že než se přihlásíte, je třeba důkladně prostu-
dovat program a seznam přednášejících a ptát se – zajímá mne tato tematika, dozvím 
se něco nového, uplatním to ve své praxi, jde o zkušené a kvalitní lektory…? 

Na druhou stranu, když už si vyberete kvalitní (a náročný) seminář, věnujte mu svůj 
čas. Bude to ku prospěchu vám i vašim pacientům.

Pokud se budete chtít podělit o své názory na toto téma, prosím neváhejte je poslat 
v podobě diskusního příspěvku do redakce.

S přáním krásného podzimu
 Karel Vízner
 šéfredaktor
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Léčba diabetes mellitus 2. typu 
perorálními antidiabetiky

Perorální antidiabetika

Patofyziologie DM 2. typu je duální. Ma-
nifestace DM 2. typu je možná pouze teh-
dy, když jsou současně u jedince přítomny 
dvě patogenetické abnormality: inzulíno-
vá rezistence (IR) a inzulínová deficience 
(ID). Bez porušené funkce B-buněk (i při 
přítomné IR) diabetes nevzniká.

SU-PAD podporují urychlené uvolnění 
endogenního inzulínu z preformovaných 
sekrečních inzulínových granul pod povr-
chem B-buněk. Ale samy nezvyšují endo-
genní produkci (syntézu) inzulínu. Indiko-
vané jsou v léčbě diabetiků 2. typu, kteří 
sice mají zachovalou vlastní inzulínovou 
sekreci, ale ta je vzhledem k přítomné in-
zulínové rezistenci nedostačující pro kom-
penzaci této snížené citlivosti k inzulínu 
v periferních tkáních.

Inzulínová deficience
ID je stav, kdy organismus má méně 

dostupného inzulínu v krvi, než je jeho 
potřeba k fyziologickým metabolickým 
pochodům. 

Zatímco u diabetiků 1. typu jde vždy o ab-
solutní snížení hladin inzulínu, směřující 
k nulové sekreci v B-buňkách, je u diabetiků 
2. typu ID výrazem nepoměru mezi potřebou 
zvyšovat inzulínovou sekreci k překonání 
IR a porušenou schopností B-buněk zajistit 
dostatečnou hyperinzulinémii. 

ID tedy znamená dysfunkci B-buněk, 
neboli jejich sníženou schopnost produko-
vat inzulín a porušenou schopnost kom-
penzovat IR.

Obdobně jako je tomu u IR, i na vzniku 
ID se podílejí jednak faktory genetické, 
jednak faktory vnějšího prostředí. 

Inzulínovou deficienci prohlubuje pří-
tomná hyperglykémie a zvýšené hladiny 
volných mastných kyselin (glukózo-lipo-
toxicita). Bylo přesvědčivě prokázáno, že 
během přirozeného vývoje DM 2. typu 
dochází postupně k posunu od relativní 
ID (nedostačující hyperinzulinémie nebo 
normoinzulinémie) k absolutní ID (s hla-
dinami inzulínu v krvi pod normálním 
rozmezím).

Léčba SU-PAD
V minulém století byly SU-PAD doporu-

čovány jako léky první volby při zahájení 
farmakologické léčby u nemocných s DM 
2. typu a inzulínové senzitizéry (metfor-
min) byly k této léčbě přidávány do kombi-
nace, pokud monoterapie SU-PAD selhala 
(kompenzace diabetu byla neuspokojivá). 
Pouze u významně obézních diabetiků 
bylo doporučováno zahájit léčbu met-
forminem. Nová celosvětová doporučení 
pro léčbu DM 2. typu (publikovaná v roce 
2006) shodně uvádějí jako lék první volby 
metformin bez ohledu na výši BMI. 

U nemocných neuspokojivě léčených 
pomocí nefarmakologických opatření 
a metforminem jsou PAD sulfonylureové-
ho typu doporučována jako léčba druhé 

volby, nebo – v indikovaných případech 
– od počátku jako kombinovaná léčba 
s metforminem. Při nedostatečném ovliv-
nění hyperglykémií nefarmakologickými 
postupy se mohou (výjimečně) deriváty 
SU stát lékem první volby pouze u štíh-
lých jedinců.

Co bychom měli mít na paměti před 
zahájením léčby SU-PAD:

• SU nepůsobí při hyperglykémii nalačno 
nad 12 mmol/l (sama hyperglykémie 
inhibuje glukózou zprostředkovanou 
inzulínovou sekreci).

• Podávání SU může: vyvolat hypogly-
kémii, zvyšovat hmotnost, urychlit 
vyčerpání B-buněk.

• PAD-SU nepůsobí u nemocných s DM 
2. ty pu přímo na inzulínovou rezis-
tenci.

• Existují interakce SU-PAD s některými 
dalšími podávanými léky: při součas-
ném podávání farmak, která zvyšují 
účinnost SU-PAD (vytěsňují SU z vaz-
by na albumin, inhibují jejich meta-
bolismus, snižují jejich vylučování 
ledvinami) může být zvýšeno riziko 
hypoglykémií, pokud nemocný sou-
časně s touto léčbou nesníží denní 
dávky SU. Z častěji užívaných léků 

Jindřiška Perušičová
Interní klinika, FN Motol

Deriváty sulfonylurey (SU) patří mezi perorálními antidiabetiky (PAD) do skupiny 
„inzulínových sekretagog“. To znamená, že jejich hypoglykemizující účinek je za-
ložen na schopnosti zvýšit sekreci inzulínu v B-buňkách pankreatických ostrůvků. 
Narozdíl od „inzulínových senzitizérů“ s extrapankreatickým mechanismem účin-
ku, mezi které patří metformin (jeho účinky byly diskutovány ve II. díle věnovaném 
PAD), jsou SU deriváty skupinou s pankreatickým mechanismem účinku.

Díl III. – Sulfonylureové deriváty

II. generace … označované jako III. generace

• glibenklamid • gliquidon

• gliklazid • glimepirid

• glipizid

Tab. č. 1: Deriváty sulfonylurey II. generace
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jsou to sulfonamidy, kyselina sali-
cylová, nesteroidní antirevmatika, 
fibráty, antikoagulancia a allopuri-
nol. Naopak zvýšení dávky SU-PAD 
může být vítané při současném po-
dávání léků, které zvyšují glykémie 
(„diabetogenní“ léky – kortikoidy, 
estrogeny, thiazidová diuretika, ve-
rapamil, barbituráty).

Základní mechanismus 
účinku je u všech SU-PAD 
stejný 

Jednotlivé deriváty této skupiny PAD 
mají však rozdílnou délku účinku, sílu 
hypoglykemizujícího účinku a rychlost 
jeho nástupu, dále pak poločas vylučová-
ní a nebezpečí hypoglykémií. Rozdílná je 
také afinita a tím vazba léku na sulfonylu-
reové receptory (SUR), které se nacházejí 
i mimo B-buňky pankreatických ostrův-
ků. Dvě nejnovější SU molekuly (gliklazid 
a glimepirid) se selektivněji váží na SU re-
ceptory pankreatických B-buněk (SUR 1) 
a jejich vazba na SU receptory, prokázané 
v buňkách myokardu (SUR 2A) a hladkých 
svalových buňkách cévní stěny (SUR 2B), 
je ve srovnání s ostatními SU deriváty vý-
znamně nižší. Silná afinita SU k těmto ex-
trapankreatickým receptorům totiž může 
zhoršovat riziko a průběh kardiovaskulár-
ních komplikací diabetiků. 

Kontraindikace léčby SU-PAD 

Sulfonylureové deriváty jsou kontrain-
dikované v těhotenství, u stavů s náhlým 

snížením příjmu jídla (těžké infekční cho-
roby a traumata), při renální insuficienci 
a jaterním či srdečním selhání.

Literatura
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• glibenklamid (Glucobene 3,5 mg, Maninil 5 mg)
Je nejstarším antidiabetikem 2. generace SU-PAD. Zároveň je nejpotentnějším 
ve snižování glykémie, má nejdelší poločas vylučování z organismu, ale součas-
ně s sebou nese největší riziko hypoglykémií.

• gliklazid (např. Diaprel 80 mg, Diaprel MR 30 mg)
Je středně dlouze působící derivát SU-PAD, vylučovaný také žlučí. Lze jej proto 
s opatrností podávat u nemocných s mírnou poruchou ledvinných funkcí.

• glipizid (např. Minidiab 5 mg)
Doba působení glipizidu je obdobná jako u gliklazidu, má však rychlejší nástup 
účinku.

• gliquidon (Glurenorm 30 mg)
Je derivát SU se silnou vazbou na bílkoviny plazmy, a tedy s dlouhým poloča-
sem vylučování. Odstraňován je především žlučí, a proto se může podávat ne-
mocným s mírně porušenou funkcí ledvin.

• glimepirid (např. Amaryl 1/2/3/4 mg, Glemid 1/2/3/4 mg, Oltar 1/2/3 mg)
Je nejnovější derivát mezi sulfonylureovými PAD. Hypoglykemizující účinek 
glimepiridu je srovnatelný s nejpotentnějším glibenklamidem. Diskutováno je 
nyní jeho výhodné působení na hmotnost nemocných – je prokázáno jeho nej-
nižší zvyšování BMI v porovnání s ostatními SU-PAD.

Tab. č. 2: Nejčastěji u nás užívaná perorální antidiabetika sulfonylureové řady

Perorální antidiabetika
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Nutriční terapie

V několika dílech představíme jednotlivé skupiny potravin, jejich přínos pro zdra-
ví, eventuálně případná rizika. Součástí článku budou vždy tabulky energetických 
hodnot vybraných potravin této skupiny a recept pro inspiraci. 

Karolína Hlavatá
Endokrinologický ústav, Praha

Zelenina je neocenitelnou součástí jí-
delníčku. Její výhodou je nízká energetic-
ká hodnota, daná vysokým obsahem vody 
(u většiny druhů více než 80 %). Z hlav-
ních živin jsou zastoupeny zejména sa-
charidy a to jak jednoduché sacharidy, 
tak škrob. Obsah bílkovin je z výživové-
ho hlediska bezvýznamný, kromě hrášku, 
růžičkové kapusty a brokolice. Tuky jsou 
v zelenině zastoupeny také minimálně, 
výjimkou je pouze avokádo, které ve 100 g 
obsahuje 23,5 g tuku. 

Zelenina je však bohatým zdrojem 
vlákniny (2–9 %), která snižuje energetic-
kou denzitu stravy, dobře sytí a uplatňuje 
se i v prevenci a léčbě nemocí zažívacího 
traktu (zácpa, dráždivý tračník, nádorová 
onemocnění střev). 

Zelenina poskytuje řadu vitamínů 
a minerálních látek. Z vitamínů se jed-
ná hlavně o vitamín C, karotenoidy a ky-
selinu listovou, z minerálních látek to je 

zejména draslík, hořčík, vápník, železo 
a mangan.

Důležitou složkou zeleniny jsou i aro-
matické látky, které dodávají zelenině ty-
pickou chuY a vůni, a řada látek s antioxi-
dačním účinkem. Antioxidanty (vitamín C, 
E, beta-karoten, minerál selen, koenzym 
Q10 a fytochemikálie, např. lykopen, kver-
cetin, lutein a indol) se uplatňují v redukci 
volných kyslíkových radikálů a tím půso-
bí preventivně zejména proti nádorovým 
a kardiovaskulárním onemocněním.

Zeleninu dělíme na následující sku-
piny: 

• košYálová – zelí, kapusta, květák, 
kedluben, brokolice, čínské zelí

• kořenová – např. mrkev, celer, petr-
žel, pastinák, ředkev, ředkvička

• listová – např. salát, špenát, man-
gold

• plodová – např. okurky, papriky, raj-
čata, lilek

• cibulová – např. pažitka, pór, cibule, 
česnek

• natě – petržel, kopr, libeček
• klasy – kukuřice cukrová
• výhonky – např. chřest, bambus

Pár rad, jak zeleninu
upravit a podávat

Zeleninu můžete konzumovat praktic-
ky bez omezení, svou roli ale sehrává i je-
jí technologická úprava. Smažená zeleni-
na nebo saláty s majonézovými dresinky 
a tučnými sýry učiní z nízkoenergetické-
ho jídla kalorickou bombu. Pro dochuce-
ní salátů raději používejte pouze citró-
novou šYávu, balsamikový ocet, kvalitní 
olivový olej (stačí lžička), bylinky, koře-
ní a sůl. Alternativou tučných majonéz 
jsou jogurtové zálivky, s nimiž můžete 
přímo čarovat. Jogurt dochuYte kořením, 
bylinkami, trochou kečupu, hořčice nebo 
použijte česnek.

Potraviny ve výživových doporučeních 
(nejen) pro diabetiky
I. díl – Zelenina

4 porce: 3 baklažány, 2 cukety, 3 rajčata nebo ple-
chovka sterilovaných rajčat, 2 paprikové lusky, 
1 cibule, 2 stroužky česneku, 3 lžíce olivového ole-
je, 2 lžíce kečupu (nemusí být), hrst bazalky, trocha 
oregána, nové koření, bobkový list, sůl, pepř.

Zeleninu omyjte a nakrájejte na kostky. Cibuli zpěňte na oleji a přidejte nakrá-
jenou zeleninu. Průběžně míchejte. Přidejte rozetřený česnek, koření a kečup. 
Pod pokličkou duste na velmi mírném ohni tak, aby zelenina změkla, ale neby-
la rozvařená. Na závěr přidejte bazalku. Pokud chcete mít pokrm vydatnější, 
můžete přidat šunku.

Složení 1 porce: 812 kJ, 5,2 g B, 11,1 g T, 19,3 g S

TIP: Ratatouille
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název potraviny (100 g) energie (kJ) bílkoviny (g) tuky (g) sacharidy (g)

brokolice, kedlubna 140 4,4 0,9 2,9

celer 210 1,7 0,3 9,9

cibule 200 1,7 0,3 9,6

červená řepa 200 1,8 0,1 10,6

kapusta hlávková 180 3,1 0,5 6,7

kukuřice cukrová 440 3,5 2,2 18,8

květák 120 2,4 0,3 4,4

meloun vodní 110 0,6 0,2 5,0

mrkev 190 1,4 0,3 9,7

okurka salátová 70 0,7 0,2 2,6

paprika červená 120 1,2 0,5 5,2

paprika zelená 70 0,8 0,3 2,6

rajčata 100 1,1 0,3 4,6

ředkev 90 1,5 0,1 5,0

ředkvičky 80 1,1 0,1 3,7

salát hlávkový 80 1,5 0,3 2,7

špenát 140 3,4 0,6 4,1

zelí bílé kysané 80 0,7 0,2 3,9

zelí červené    270 1,6 0,2 14,9

zeleninová směs 200 2,3 0,5 8,2

houby čerstvé 110 2,6 0,4 3,8

Tab. č. 1: Energetické hodnoty některých druhů zeleniny

Nebezpečím z hlediska ztrát cenných vi-
tamínů a minerálních látek je také dlouhé 
vaření, kdy dochází k vyluhování vitamí-
nů a minerálních látek do vody. Nejcitli-
vějším vitamínem je kyselina listová, k je-
jímž ztrátám dochází i při kontaktu s kovy, 
tedy při krájení. Z těchto důvodů se dopo-
ručuje listovou zeleninu pouze důkladně 
oprat, nechat okapat, popř. osušit za pou-
žití speciálních odstředivek na salát. Salát 
nekrájejte, pouze jej natrhejte. Při tepelné 
úpravě zeleniny je vhodné využít vaření 
v páře nebo v parní troubě. 

Zeleninu jezte syrovou, dušenou, jako 

součást zeleninových jídel, pomazánek, 
polévek, namísto příloh nebo ji využijte 
jako barevné zpestření talíře. Zeleninové 
saláty jezte před hlavním jílem, má to ně-
kolik výhod. Následně sníte menší množ-
ství jídla, hladina krevního cukru bude 
stabilnější a rychleji se nasytíte. 

Vyzkoušejte i méně obvyklé druhy ze-
leniny, jistě nebudete zklamáni. Skvěle 
chutná např. chřest, artyčoky, mangold 
nebo řapíkatý celer.

Kontakt
khlavata@endo.cz
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Životospráva v klidové fázi onemocnění vhodná i pro diabetiky

Jaroslava Kreuzbergová

Diabetická dieta je tématem mnoha publikací, studií i pojednání, řady konferencí i seminářů. 
Je to logické, vždy dietní opatření je základem léčby diabetu 2. typu a dietní zásady mají ne-
pominutelný význam i u diabetu 1. typu. Na mnoha odborných forech se dnes mluví spíše než 
o diabetické dietě o racionální stravě s tím, že pro diabetiky platí jen několik málo doporučení 
navíc k tomu, čím by se při výběru své stravy měl řídit každý z nás.
Řada chorob, označovaných dnes jako civilizační, má společné kořeny v našem „moderním“ 
životním stylu. 
Známá dietoložka z Fakultní nemocnice v Plzni si za téma své práce (vydané ve známé edici 
Diety pro nejčastější choroby vydavatelství MAC) vybrala dnu. Artritis urica, jak zní odborný 
název této nemoci, je metabolickou chorobou spojenou s revmatickými stavy. Projevuje se hy-
perurikémií a občasným zánětem kloubů, který může přejít i do chronického stadia. Asi jen 
málokdo se s touto chorobou, byY zprostředkovaně či v literárních odkazech, nesetkal. Choroba, 
v mnoha ohledech podobně jako diabetes mellitus 2. typu, většinou souvisí s nesprávnou životosprávou, tedy především 
obezitou, přejídáním se, zvýšeným příjmem bílkovin, tuků, cukrů a alkoholu a nedostatkem pohybu. Proto i výživová do-
poručení určená pro nemocné s dnou se v mnohém shodují s doporučeními pro diabetiky. Specifickým opatřením pak je 
potřeba vyhnout se potravinám s vysokým obsahem purinů. 
V útlé brožurce nemocný nalezne základní informace o nemoci, obecné zásady režimových opatření a dietních doporu-
čení. Základem publikace pak jsou tabulky s přehledem obsahu purinů v jednotlivých potravinách a řada doporučených 
ukázkových receptů.

Dna

Recenze

Diasestra_2007_3.indd   8 25.9.2007   1:31:49
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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

Obilniny patria medzi kultúrne rastliny, lebo človek si ich cie\avedome vybral, 
vyš\achtil ich a pestuje ich preto, lebo mu poskytujú potravu, priemyselné surovi-
ny alebo mu skráš\ujú životné prostredie. Majú však aj liečivý účinok, ktorý sa dá 
ve\mi dobre využiY aj u niektorých foriem diabetes mellitus typu 2.

4. čas2 – Obilniny a stromy

Botanicky patria obilniny do skupiny lip-
nicovitých (Poaceae). Semená obsahujú 
najmä sacharidy, bielkoviny a tuky. Na-
jdôležitejšou obilninou je pšenica a ryža. 
Liečivý účinok však majú aj ovos, proso, 
jačmeň a kukurica, z ktorých sa pripra-
vujú odvary. 

Stromy patria medzi semenné rastliny. Je 
to najvyšší vývojový stupeň v rastlinnej 
ríši. Rozmnožujú sa semenami. Rozde\u-
jú sa na nahosemenné, kde patria najmä 
dreviny, ako napríklad jed\a, smrek, bo-
rievka a krytosemenné, kde patria dre-
viny a byliny. Medzi dreviny patria aj 
kríčky. Mnohé z nich majú liečivý úči-
nok. Zbierajú a sušia sa listy, kvety, plody 

a drevo, z ktorých sa pripravujú odvary 
a zápary. Vhodné sú však aj na priamu 
konzumáciu, ale potrebné je započítaY 
ich do denného príjmu sacharidov (rí-
bezle, čučoriedky, maliny, at_). 

O hypoglykemizujúcom účinku obil-
nín, ale aj produktov kríčkov a stromov je 
potrebné vedieY a myslieY na to pri liečbe 
a zostavovaní jedálneho lístka u diabeti-
kov všetkých typov. 

Literatúra
Bailey, C. J., Day, C. Traditional plant medici-
nes as treatment for diabetes. Diabetes Care 
12: 553–564,1989. 

Bukovská, A., Davani, A. Prírodná lekáreň 
diabetika. Edukačný materiál DIAMART čís-
lo 13, 2003.
Červenka, M. Mini atlas húb. 4. vydanie. Bra-
tislava: ČSTK Press-Foto, 1983.
Day, C. Hypoglycaemic plant compounds. 
Practical Diabetes International 12, 6: 
269–271, 1995.
Fytoterapia pri poruchách látkovej preme-
ny – cukrovke. Naše liečivé rastliny 31, 1: 
3–9, 1995. 
Jančovičová, A. Malý atlas liečivých rastlín 
do lekárne. Bratislava: Herba, 2006.
Korbelář, J., Endris, Z., Krejča, J. Naše rostliny 
v lékařství. 2. vydání. Praha: SZN, 1968. 
Yeh, G. Y., Eisenberg, D. M., Kaptchuk, T. 
J., Phillps, R. S. Systematic review of herbs 
and dietary supplements for glycemic con-
trol in diabetes. Diabetes Care 26, 4: 1277–
1291, 2003.
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český názov latinský názov slovenský názov časF na použitie

Oves setý Avena sativa Ovos siaty fructus

Citroník limonový Citrus limonum Citrónovník citronátový fructus

Jinan dvoulaločný Ginkgo biloba Ginko dvojlaločné folium

Chmel otáčivý Humulus lupulus Chme\ obyčajný folium

Jalovec obecný Juniperus communis Borievka obyčajná fructus, lignum

Rybíz černý Ribes nigrum Ríbez\a čierna folium, fructus

Ostružiník křovitý Rubus fruticosus Ostružina černicová folium

Ostružiník maliník Rubus idaeus Ostružina malinová folium, fructus

Bez černý Sambucus nigra Baza čierna flos, folium

Lípa evropská Tilia europea Lipa európska fructus

Brusnice borůvka Vaccinium myrtillus Brusnica čučoriedková flos, folium, herba

Kukuřice setá Zea mays Kukurica siata stigma

Tab.: Liečivé drogy – obilniny a stromy
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Léčba inzulínovou pumpou

Národní Registr pacientů léčených 
inzulínovou pumpou v České republice 

Zdeněk Jankovec
I. interní klinika, Fakultní nemocnice
a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Plzeň

Léčba kontinuální podkožní inzulínovou infúzí (CSII – Continuous Subcutaneous 
Insulin Infusion), neboli inzulínovou pumpou, je variantou intenzifikované inzu-
línové terapie. Využívá trvalý přívod inzulínu v malých dávkách podkožně, které 
pokrývají základní (bazální) potřebu inzulínu, doplněnou o bolusové dávky inzulí-
nu prandiálně. Toto umožňuje mnohem efektivnější a flexibilnější nastavení inzu-
línové léčby a přizpůsobení životnímu stylu a potřebám diabetiků. CSII je v sou-
časnosti široce využívána v léčbě pacientů s diabetes mellitus.
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V České republice se léčba inzulínovou 
pumpou významněji rozšířila až v první 
polovině 90. let minulého století. Do té 
doby se jednalo spíše o výjimečný způ-
sob léčby u zvláště motivovaných nebo 
komplikovaných pacientů. Výraznou 
roli zde sehrála i změna vnitropolitické 
a ekonomické situace, která umožnila 
lepší dostupnost moderních způsobů te-
rapie (nejen v diabetologii). V současnosti 
předpokládáme v České republice více než 
3000 pacientů léčených CSII.

Ověřování efektivity 
a bezpečnosti

Řada studií prokázala na větších či 
menších skupinách pacientů efektivitu 
a bezpečnost terapie CSII. Ve srovnání 
s bolusovou aplikací inzulínu (dále IIR) 
dosahuje léčba CSII srovnatelných nebo 
lepších výsledků a vede ke zlepšení kva-
lity života. Léčba CSII však s sebou při-
náší i vyšší riziko akutních komplikací. 
Především je tu riziko hypoglykemic-
kých příhod, které se snížilo po zavede-
ní analog inzulínu (inzulín lispro nebo 
aspart). Dalším rizikem CSII je rychlý 
rozvoj ketoacidózy, který byl popisová-
no zejména v 80. letech. To je dáno sní-
ženým množstvím inzulínu v subkután-
ním depu. Některé studie však prokázaly 
shodný výskyt ketoacidózy při CSII ve 
srovnání s IIR. 

Abychom mohli prokázat účinnost 
a přínos léčby včetně její bezpečnosti 
na široké skupině pacientů (oproti více 
či méně přísně selektovaným skupinám 
z klinických studií), začali jsme v roce 

1998 shromaž_ovat data o pacientech 
v českém Registru pacientů léčených CSII 
(dále jen Registr). Získaná data jsou nejen 
efektivní zpětnou vazbou pro naši klinic-
kou praxi a léčbu, ale i významným argu-
mentem v prosazování tohoto způsobu 
léčby při jednání o úhradách ze systému 
zdravotního pojištění (i v České republice 
je léčba CSII výrazně nákladnější ve srov-
nání s ostatními režimy IIR). Za devět let 
existence registru evidujeme data více 
než 2 500 pacientů léčených CSII (nárůst 
evidovaných pacientů ukazuje graf č. 1), 
kteří jsou sledovaní na 52 spolupracují-
cích diabetologických pracovištích v Čes-
ké republice. 

Průběžná aktualizace 
souboru

Data jsou sledovaná průběžně (mini-
málně však 1krát ročně) pomocí speci-
álního databázového programu nebo 
formou dotazníků a centrálně vyhod-
nocovaná. U pacientů v registru sledu-
jeme: datum narození, vzniku diabetu 
a zavedení inzulínové pumpy, typ dia-
betu, důvod indikace léčby CSII (špatná 
kompenzace, hypoglykémie, diabetická 
neuropatie, ostatní pozdní komplikace, 
prekoncepční příprava, transplantace 
ledviny, inzulínová rezistence, dawn fe-
nomén, brittle diabetes, přání pacienta, 

Inzulínové pumpy jsou tč. na základě podmínek Všeobecné zdravotní 
pojišFovny indikovány v Diabetologických centrech u pacientů splňující 
tato kritéria: 

�  opakované a nepoznané hypoglykémie, které nelze ovlivnit jinými terape-
utickými metodami (včetně podávání analoga Lantus)

�  výrazný „dawn fenomén“ (výrazné ranní hyperglykémie neovlivnitelné ji-
nými intenzifikovanými režimy) 

�  prekoncepční stadium a gravidita, pokud není dosaženo úspěšné kompen-
zace diabetu jiným intenzifikovaným režimem

�  prevence vzniku a jako možnost příznivého ovlivnění mikrovaskulárních 
komplikací diabetu při dlouhodobě špatné kompenzaci DM neovlivnitelné 
jinými inzulínovými režimy a průkaznosti zlepšení kompenzace při léčbě 
pumpou

�  ochrana transplantované ledviny u pacientů, u nichž došlo k odhojení ště-
pu nebo u nichž nebyla provedena transplantace slinivky

Indikační kritéria

Diasestra_2007_3.indd   10 25.9.2007   1:31:54



11

3/2007 � SESTRA V DIABETOLOGII

Léčba inzulínovou pumpou

jiné), hmotnost, výšku, body mass in-
dex (BMI), glykovaný hemoglobin (HbA1c) 
a způsob a dávkování terapie před CSII, 
dávku inzulínu po zahájení léčby CSII, 
typ CSII, druh inzulínu a kanyl. Průběž-
ně sledujeme také hmotnost, výšku, BMI, 
HbA1c, reprezentativní glykemický profil, 
typ CSII, druh inzulínu a kanyl, aktuální 
dávkování inzulínu (celková dávka, bo-
lusy, bazál), výskyt komplikací terapie 
(těžké hypoglykémie, ketoacidózy, lokál-
ní infekce, technické problémy). 

Sledované laboratorní parametry jsou 
stanovovány v lokálních laboratořích. Zá-
kladní údaje jsou uvedeny v tabulce č. 1. 
Ve skupině léčených pacientů převažují 
diabetici 1. typu – 88,4 %, 2. typu – 8,1 %, 
muži – 47,7 % a ženy – 52,3 %.

Hodnocení dosažené 
kompenzace

Naše výsledky ukazují dlouhodobý cha-
rakter zlepšení sledovaných parametrů 
při léčbě CSII, i když v některých parame-
trech od druhého do třetího roku léčby 
s mírnou tendencí k horšení. Kompenza-
ci diabetu vyjádřenou glykovaným hemo-
globinem (HbA1c) vyjadřuje graf č. 2. 

Od zahájení léčby došlo k průměrné-
mu poklesu HbA1c o jedno procento a to-
to zlepšení zůstalo zachováno i po mi-
nimálně čtyřech letech terapie CSII. Ve 
srovnání s velkými publikovanými stu-
diemi (pokles HbA1c o 0,2–  0,7 % proti pa-
cientům léčeným IIR) jde o vyšší pokles 
HbA1c, který může být dán horší počáteč-
ní kompenzací – průměrná vstupní hod-
nota HbA1c 8,11 %. Z našich výsledků je 
též patrné, že kompenzace při léčbě CSII 
je přímo úměrná kompenzaci před léč-
bou a u pacientů se špatnou počáteční 
kompenzací je velmi obtížné dosáhnout 
normoglykémie a doporučených kritérií 
kompenzace. Alarmujícím faktem je, že 
pouze 23 % pacientů léčených CSII dosa-
huje uspokojivých hodnot kompenzace 
(HbA1c ≤ 5,5 %).

V kontextu těchto nelichotivých čísel je 
třeba připomenout, že většina pacientů 
(více než 61 %) byla k léčbě CSII indiková-
na z důvodu špatné kompenzace. Jedná se 
o pacienty opakovaně komplexně edukova-
né, léčené různými typy intenzifikované in-
zulínové terapie, u kterých byly většinou 
vyčerpány jiné dostupné způsoby terapie. 
Proto každé zlepšení kompenzace, které 
léčbou CSII dosáhneme, je důležité v pre-
venci pozdních komplikací diabetu, jak 
prokázaly rozsáhlé studie DCCT a UKPDS. 

Graf č. 1: Kumulativní četnost pacientů se známým datem zavedení CSII
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Graf č. 2: Vývoj glykovaného hemoglobinu (HbA1c %) v čase
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průměr směrodatná odchylka

HBA1c % před CSII (% IFCC) 8,11 2,284

rok narození 1 964,29 14,280

rok zjištění DM 1 986,62 21,264

BMI (kg/m2) 24,55 4,062

dávka inzulínu před CSII (IU/24 h) 50,06 18,419

dávka inzulínu před CSII (IU/kg/24 h) 0,68 0,265

věk při nasazení CSII (roky) 36,69 14,481

trvání DM při nasazení CSII (roky) 13,97 21,159

dávka bazál CSII (IU/24 h) 23,41 9,363

dávka bolus CSII (IU/24 h) 16,17 6,932

dávka inzulínu CSII (IU/kg/24 h) 0,54 0,194

dávka celková CSII (IU/24 h) 39,54 13,897

Tab. č. 1: Základní charakteristiky pacientů sledovaných v Registru
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Nelze zapomenout ani na v řadě studií po-
tvrzené zlepšení kvality života, které však 
na tak rozsáhlém a heterogenním soubo-
ru můžeme jen obtížně kvantifikovat. Léč-
ba CSII často lépe odpovídá náročnějšímu 

dennímu režimu aktivních pacientů, který 
lze jen obtížně docílit IIR. V případě této 
terapie se ukazuje ještě více nutnost pra-
videlné edukace a trvalé snahy o zlepšení 
kompenzace našich pacientů. 

Posuzování vlivu léčby 
CSII na dávkování inzulínu 
a hmotnost

Vzhledem k absenci registru pacientů 
léčených dalšími režimy IIR nemůžeme 
uvést data kontrolní skupiny a vychází-
me pouze z dat pacientů před zahájením 
léčby CSII. Přesto však rozsáhlé a dlouho-
dobé výsledky dostatečně prokazují pří-
nos léčby CSII, minimálně výrazné zlep-
šení pacientů léčených do zahájení CSII 
intenzifikovanými inzulínovými režimy 
IIR s nedostatečnými výsledky. Srovnání 
s ostatními pacienty léčenými IIR může 
též být mírně zavádějící. Pacienti léčení 
CSII tvoří specifickou skupinu: převážně 
více motivovanou (a léčba CSII může být 
dalším impulsem pro pacienta), schopnou 
efektivního selfmonitoringu a samostatné 
úpravy léčby, sledované zkušenými lékaři 
ve větších a komplexnější péči poskytují-
cích diabetologických centrech.

Ve shodě s jinými zkušenostmi i v na-
šem souboru došlo ke statisticky význam-
né redukci denní dávky inzulínu – viz graf 
č. 3, která trvá i po minimálně čtyřech le-
tech léčby CSII. Obecně léčba CSII oproti 
IIR vyžaduje významně nižší dávky inzu-
línu k dosažení podobné nebo lepší kom-
penzace diabetu.

Dosud provedené studie nejsou jedno-
značné v hodnocení efektu léčby CSII na 
hmotnost. V našem souboru došlo jen 
k mírnému vzestupu hmotnosti se statis-
tickou významností po druhém roce léčby 
CSII – viz graf č. 4. Podrobnějším rozbo-
rem dat jsme zjistili nepřímou úměrnost 
mezi vstupním BMI a hmotnostním pří-
růstkem při léčbě CSII. Pozitivní bylo také 
zjištění, že u pacientů s vysokou hmot-
ností nebo u pacientů s diabetem 2. typu 
byla terapie CSII naopak spojena s pokle-
sem hmotnosti. 

Indikační rozvaha
Nejčastější indikací CSII (graf č. 5) byla 

v našem souboru špatná kompenzace dia-
betu, dále následovala diabetická neu-
ropatie a opakované hypoglykémie. Při 
rozhodování o zahájení léčby CSII hraje 
zásadní úlohu kompenzace diabetu. V pří-
padech, kdy obvyklou terapií IIR nejsme 
schopni zajistit dostatečnou metabolic-
kou kompenzaci nebo eliminovat hypo-
glykemické stavy, zvažujeme i léčbu CSII. 
Menší skupinu tvoří pacienti s pozdními 
komplikacemi diabetu, zejména s těžkou 

Graf č. 3: Vývoj dávky inzulínu (jednotek  / den) v čase
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Graf č. 4: Vývoj body mass indexu (BMI) v čase

před CSII
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Graf č. 5: Zastoupení indikací k léčbě CSII. Hodnoty uvedené u indikací léčby CSII vyjadřují procen-
tuální (%) zastoupení dané indikace v souboru pacientů. U každého pacienta může být více indikací 
a součet proto přesahuje 100 %.
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polyneuropatií, kde má léčba CSII často 
efekt i při dosažení dobré kompenzace 
léčbou IIR.

Závěrem
Je nutné zdůraznit, že většinu našich 

poznatků o léčbě CSII čerpáme z kontro-
lovaných klinických studií, kde jsou vět-
šinou podmínky zcela odlišné od běžné 
klinické praxe i života našich pacientů. 
Data získaná vyhodnocením údajů z na-
šeho národního registru prokázala i re-
zervy, zejména stále nedostatečnou kom-
penzaci našich pacientů. Přesto můžeme 
konstatovat, že terapie CSII je výhodná 
a efektivní i z dlouhodobého hlediska. 
Léčba CSII výrazně upravuje dlouhodo-
bou kompenzaci diabetu a podílí se ne-
jen na snížení rizika akutních a pozdních 
komplikací diabetu, ale i na dosažení op-
timální kvality života pacientů. 

Podrobné aktualizované výsledky Regis-
tru pacientů léčených inzulínovými pum-
pami v ČR můžete nalézt také na http://
metabol.lfp.cuni.cz. Uvítáme další zájemce 
o spolupráci.

Podpořeno Výzkumným záměrem MŠTV 
CEZ: MSM0021620814.

Za spolupráci při vedení registru a zís-
kávání dat děkuji všem spolupracujícím 
lékařům a pracovištím: BRNO – MUDr. Bě-
lobrádková, MUDr. Brázdová, ČESKÁ LÍPA 
– MUDr. Kocinová, ČESKÉ BUDĚJOVICE – 
MUDr. Čížek, MUDr. Dohnalová, FRÝDEK 
MÍSTEK – MUDr. Kretková, MUDr. Valach, 
HAVÍŘOV – MUDr. Kerzlová, HORAŽĎO-
VICE – MUDr. Hampl, HRADEC KRÁLOVÉ 
– MUDr. Šmahelová, CHEB – MUDr. Ka-
rasová, CHOMUTOV – MUDr. Benešová, 
MUDr. Kopejtková, JABLONEC n. NISOU 
– MUDr. Podzimek, JIHLAVA – MUDr. Po-
licar, KARLOVY VARY – MUDr. Krejsová, 

KLADNO – MUDr. Rothová, KYJOV – MUDr. 
Gardášová, MUDr. Grossmann, LIBEREC – 
MUDr. Bartošová, MUDr. Vejrychová, NOVÝ 
JIČÍN – MUDr. Polák, NYMBURK – MUDr. 
Kubánková, OLOMOUC – MUDr. Chlup, 
MUDr. Loyková, MUDr. Mayerová, MUDr. 
Venháčová, OPAVA – MUDr. Palečková, OS-
TRAVA – MUDr. Filáková, MUDr. Honka, 
MUDr. Chmura, MUDr. Račická, PÍSEK – 
MUDr. Komrsková, PLZEŇ – MUDr. Rušavý, 
MUDr. Šifalda, MUDr. Varvařovská, PRA-
HA – MUDr. Dryáková, MUDr. Koloušková, 
MUDr. Kožnarová, MUDr. Pi2hová, MUDr. 
Prázdný, PŘEROV – MUDr. Vrzalová, TÁ-
BOR – MUDr. Havlíček, TEPLICE – MUDr. 
Eichl, TRUTNOV – MUDr. Hejnicová, ÚSTÍ 
NAD LABEM – MUDr. Poživilová, MUDr. 
Škvor, VÍTKOVICE – MUDr. Heinrich, ZLÍN 
– MUDr. Adamíková

Kontakt:
jankovec@fnplzen.cz

Léčba inzulínovou pumpou

VYZKOUŠEJTE NOVOU INZULÍNOVOU PUMPU 

DANA IIS
Společnost MTE uvedla na trh novou inzulínovou pumpu DANA IIS. Pokud 
má te zá jem rádi Vám ji představíme osobně u Vás. ROZMĚR: 7,8×4,6×2,0 
cm. VÁHA: 61 g včetně baterie. ZÁSOBNÍK: 3 ml (300 i.u.). VODOTĚS-
NOST: ano - IPX8. PAMĚŤ: paměť na posledních 100 záznamů z každé 
kategorie (denní maxima, bolusy, cukry). DISPLAY: podsvícený, s nastavitel-
nou délkou osvětlení při nečinnosti (stálé zobrazení stavu baterie a zásob-
níku). BATERIE: 1/2 AA; 3,6 V; výdrž 2 měsíce. JAZYK: čeština, obrázkové 
menu. SIGNALIZACE: zvuková, vypnuto. BAZÁLY: 4 nastavitelné bazálo-
vé 24 hodinové programy, možnost dočasného zvýšení či snížení bazá-
lu o ±100 % po 10% krocích v rozmezí 1–12 hodin, nastavení dávkování 
bazálu po krocích 0,1 nebo 0,01 jednotky/hod, dávkování každé 4 minuty, 
možnost zastavení pumpy. BOLUSY: má 3 nastavitelné bolusové progra-
my (okamžitý, rozšířený 30 min – 8 h, kombinovaný), možnost nastavení 
dávkování v krocích po 0,1 i.u., 0,5 i.u. nebo 1,0 i.u., možnost přednasta-
vení základních hodnot bolusových programů, možnost nastavení denních 
maxi málních bolusových a bazálních dávek i.u.. BOLUS. KALKULÁTOR: 
výpočet optimální bolusové dávky na základě stávající hladiny glyké-
mie, očekávaného příjmu cukrů, množství již aplikovaných i.u., plánované-
ho množství aplikovaných i.u. v bazální dávce a dalších hodnot. LÉKAŘSKÉ 

MENU: unikátní funkce „lékařského menu“ 
a „uživatelského menu“ umožňuje pomocí 
PIN kódů odborným zdravotnickým pracov-
níkům nastavit hodnoty přednastavených 
bolusových a bazálních dávek, optimalizo-
vat jednotlivé bolusové a bazální pro gra my, 
nastavit zvukové signály připomínající nut-
nost měření glykemie 0–240 min po vydávkování bolusové dávky, nastavit 
krokování dávkování bolusových a bazálních dávek, nastavit dávkování i.u. 
jednotek za hodinu nebo za den, nastavit implicitní hodnoty pro bolusový 
kalkulátor, nastavit omezení maximálních bolusových a bazálních dávek, 
nastavit zapnutí a vypnutí zobrazování různých funkcí pumpy (bolusový 
kalkulátor, bazální a bolusové programy), nastavit zámek pumpy a šetřící 
mód. BEZPEČNOST: dvojitý bezpečnostní systém a upozornění (sla-
bá baterie, prázdný zásobník, ucpání kanyly), švýcarský micro DC motor. 
PŘÍSLUŠENSTVÍ: převozní taška obsahuje: 1 látkové a 2 kožená pouzdra, 
1 pouzdro do podprsenky, 1 ramenní pouzdro, pásek, 2 baterie, 2 klí če na 
baterii, 6 inzulínových zásobníků, 6 infuzních inzulínových setů, dana ea-
sysetter, 2 stavěcí šrouby, lepící pásku, český a an glický návod.

MTE spol. s r.o.
Hybešova 43, 602 00  Brno
tel.: 543 432 400, fax: 543 432 405
e-mail: mte@mte.cz

www.mte.cz

NOVINKA
NEJMENŠÍ A NEJLEHČÍ 

INZULÍNOVÁ PUMPA
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Ulcus cruris venosum
Eva Brtníková
I. chirurgické oddělení, Ambulance pro hojení 
chronických ran, Nemocnice Jihlava

Příspěvek je věnován praktickým zkušenostem ošetřování bércového vředu. Při 
ošetřování je třeba zaměřit se nejen na léčbu lokální – tj. použití přípravků vlhké-
ho hojení, ale i na systémové faktory, které ovlivňují hojení chronické rány. Zvláštní 
pozornost je věnována dodržování režimových opatření a edukaci pacienta.

Hojení ran

Onemocnění cévního systému patří 
k nejrozšířenějším onemocněním a s pro-
dlužujícím se průměrným věkem popula-
ce stoupá i incidence onemocnění žilního 
systému. Mezi nejzávažnější komplikace 
chronické žilní insuficience patří bércový 
vřed – ulcus cruris venosum.

Komplexní přístup
k řešení problému

Bércový vřed je charakterizován jako 
poškození kožního krytu, zasahující růz-
ně hluboko do podkožní tkáně. Nejčastější 
lokalizací je oblast vnitřní strany kotníku 
a oblast bérce.

V rámci diferenciální diagnostiky musí-
me vyloučit i jiné faktory podílející se na 
vzniku vředu, například arteriální vřed, 
smíšený vřed, diabetické vředy, apod. 

Při léčbě všech chronických defektů 
preferujeme holistický přístup k paci-
entovi, kdy vycházíme z toho, že poru-
cha jedné části systému je vlastně po-
ruchou celého systému. Před začátkem 
léčby je proto nutno provést důkladnou 
anamnézu, zaměřit se na psychosociální 
aspekty, nutriční stav, schopnost dodržo-
vat režimová opatření, vnímání bolesti, 
spolupráci s rodinou. Při ošetřování de-
fektu se poté zaměřujeme kromě lokální 
terapie i na systémové faktory, které ve 
velké míře ovlivňují zhojení chronické 
rány. Mezi systémové faktory na které je 
nutno brát zřetel, počítáme stav výživy 
a schopnost přijímat potravu. Je nutno 

si uvědomit, že běžný příjem bílkovin 
u seniorů většinou nesaturuje opravdo-
vou spotřebu bílkovin, která je nutná 
pro stavbu nových tkání. V těchto přípa-
dech informujeme pacienta i jeho blízké 
o možnosti doplňování bílkovin pomocí 
potravinových doplňků různých firem. 
V naší ambulanci se nám nejvíce osvěd-
čily sušené potravinové doplňky, kterými 
lze doplňovat běžnou stravu a při stejné 
porci potravy navýšit příjem bílkovin. 
Nezanedbatelné není ani ekonomické 
hledisko, které u sušených přípravků vy-
chází příznivěji. 

Při léčbě bolesti spolupracujeme s Cen-
trem pro léčbu chronické bolesti při Ne-
mocnici Jihlava a vycházíme tedy z nejno-
vějších trendů léčby chronické bolesti. 

Hlavním kritériem
je kvalita života

V neposlední řadě je nutno pacienta 
a jeho rodinu řádně proškolit v nutnosti 
dodržování režimových opatření a upo-
zornit, že v případě jejich nedodržová-
ní, nedojde ke zlepšení ani při používání 
těch nejlepších materiálů pro vlhké hoje-
ní ran. Opakovaně upozorňujeme také na 
nezbytnost bandáže končetin, a to krát-
kotažným obinadlem (pacienti používají 
běžná elastická obinadla) a elevaci konče-
tin – pacient může chodit nebo ležet, ale 
musí omezit stání a sezení. Dle ordinace 
lékaře lze s úspěchem využít i lymfodre-
náže dolních končetin. 

Lokální terapie bércového vředu vychá-
zí z pravidel pro léčbu chronické rány. Na 
začátku léčby je vhodné stanovit si rea-
listický cíl, tímto cílem nemusí být vždy 
zhojení bércového vředu, ale důležité je 
zlepšit kvalitu života člověka a udržení 
jeho soběstačnosti. 

V prvním kroku je nutno vyčistit even-
tuální nekrózy v ráně a okolí očistit od 
nánosu mastí, tato fáze trvá různě dlou-
hou dobu – dle stavu rány. V naší ambu-
lanci používáme v této fázi s úspěchem 
materiály Actisorb plus, Askina Calgitrol 
Ag, Aquacel Ag. Pacienti do poradny do-
chází dle individuální domluvy, běžně se 
tedy o ránu starají sami nebo za pomoci 
rodinných příslušníků. Využíváme i po-
moci agentur domácí péče.

Při každém převazu ránu osprchují 
a očistí, zde se nám osvědčil jednorázo-
vý chirurgický kartáček na ruce, kterým 
si tahy shora dolů ránu očistí. Okolí rány 
ošetří mastí (např. Pytiol) a na ránu pou-
žijí naordinovaný materiál, přes něj pak 
přiloží sekundární krytí a nakonec kon-
četinu zabandážují. V určitých případech 
pociYují pacienti bolest při použití mate-
riálů pro léčbu rány, tehdy je nutno ma-
teriál změnit, protože pacient by ho ne-
používal bu_ vůbec, nebo by jeho užití 
omezil. Speciální materiál zůstává na ráně 
určenou dobu, sekundární krytí je možné 
měnit dle potřeby. 

Na infikované rány středně až silně 
exsudující je možné použít například 
materiál Biatain Ag (obvaz na bázi pě-
nového krytí s příměsí stříbra) nebo jiné 
materiály podle fáze vývoje rány a de-
fekt dohojit.

Po zhojení defektu je nutné pacienta 
upozornit na stálé používání bandáží – 
v této fázi doporučujeme elastické pun-
čochy, které nejsou vhodné ve fázi hojení. 
Během léčby se běžně doporučuje medi-
kamentózní podpora venotoniky.

Vzhledem k tomu, že důvodem vzniku 
defektu je chronická žilní insuficience, 
která není vyléčitelná, musíme pacien-
ta poučit o tom, že může znovu dojít ke 
vzniku defektu, zejména při nedodržo-
vání režimových opatření.
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Měření nohou diabetiků a nediabetiků 
v populaci nad šedesát let

Martina Černeková
Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Jana Vašková, Ba2a a. s.

Podle lékařských studií má téměř 60 procent dospělé populace trvalé deformity 
nohou a jiné ortopedické problémy, způsobené nedostatečnou péčí o nohy a noše-
ním tvarově a proporcionálně nevhodné obuvi. U diabetiků je nesprávná obuv až 
v 80 procentech příčinou komplikací na nohou.

Obuv pro diabetiky

Specifika obuvi pro diabetiky 
a seniory 

Výsledky předchozích studií prokáza-
ly, že vlivem diabetu dochází na nohou 
k proporcionálním a funkčním změnám. 
Nohy diabetiků jsou například v průmě-
ru o jeden až dva centimetry širší v ob-
lasti prstních kloubů, než nohy stejně 
starých nediabetiků. Nepříznivě se však 
na stavu nohou projevují rovněž změny 
způsobené věkem. Je proto důležité se 
věnovat nejen obouvání diabetiků, ale 
také obouvání seniorů.

Abychom mohli vyrobit obuv, která 
by proporcionálně vyhovovala co nej-
většímu počtu diabetiků a seniorů, byla 
v rámci projektu EUREKA ve spolupráci 
s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně pro-

vedena rozsáhlá měření nohou české po-
pulace. Cílem experimentu bylo ověřit, 
zda a v jakých kritériích se nohy diabe-
tiků liší od nohou nediabetiků u popula-
ce nad 60 let. 

V rámci experimentu bylo provedeno 
měření nohou u stovky žen a stejného 
počtu mužů diabetiků a nediabetiků, kdy 
byly sledovány: proporcionální rozměry 
nohou, deformity prstů, stupeň neuropa-
tie, výška a váha. Některé informace byly 
zjišYovány také dotazníkovým šetřením.

Výsledky měření přinesly celou řadu 
důležitých informací. Bylo prokázáno, 
že noha s přibývajícím věkem ztrácí 
pružnost (klesá podélná i příčná klenba) 
a citlivost (vlivem neuropatie), přičemž 
u diabetiků jsou tyto změny výraznější, 
než u nediabetiků. 

Deformity jsou častější u žen 
a lidí s nadváhou

Výskyt deformit (vbočený palec nebo 
malík, přeložené prsty, kladívkové prs-
ty, otlaky, mozoly) je u žen ve sledova-
né věkové skupině podstatně vyšší než 
u mužů, což je pravděpodobně ovlivněno 
nošením tvarově nevhodné obuvi častě-
ji ženami, něž muži. Velkou zátěží pro 
nohy je také nadváha, která byla zjištěna 
u obou skupin probandů, přičemž u žen 
je nadváha častější než u mužů (90 % 
diabetiček, 58 % nediabetiček, 78 % dia-
betiků, 68 % nediabetiků). Obecně se dá 
konstatovat, že nadváha a obezita u té-
to věkové kategorie je častý a varující 
problém.

Neuropatie a nadváha jsou rovněž pří-
činou rozšiřování obvodů nohou. U sle-
dovaných probandů byly zjištěny šířky 
nohou nejčastěji ve skupinách I, K a širší 
(viz. grafy č. 1 a č. 2), což jsou hodnoty 
v oblasti prstních kloubů o jeden až tři 
centimetry větší než u populace mladší. 
Z toho vyplývá, že většina seniorů (dia-
betiků i nediabetiků) potřebuje obuv šir-
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Graf č. 1: Šířkové skupiny nohou žen u populace nad 60 let
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ší, než jsou šířky obuvi běžně dostupné 
na trhu (F, G, H).

Z výsledků měření vyplývá, že diabetes 
i věk jsou z velké míry příčinami změn, 
negativně ovlivňujících zdravotní stav 
nohou. Proto by obuv pro tyto zákaznické 
skupiny měla být pohodlná – s polstrova-
nými a tvarovanými stélkami, z měkkých 
materiálů a s co nejmenším počtem funkč-
ních švů, aby nedocházelo k poraněním 
a deformitám nohou. Důležité je i zastou-
pení více šířek prodávané obuvi. 

Na základě těchto zjištění lze konsta-
tovat, že obuv běžně dostupná na trhu 
není pro velkou část diabetiků a senio-
rů proporcionálně vhodná. Proto by dia-
betici a senioři měli používat speciální 
profylaktickou obuv, která je vyráběna 
v šířkových skupinách I a K.

Obuv pro diabetiky
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Graf č. 2: Šířkové skupiny nohou mužů u populace nad 60 let

Vliv výšky podpatků na rozložení tlaku 
na plantární části nohou

Martina Černeková
Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Jana Vašková, Ba a a. s.

Připomínky žen k nízkým podpatkům u diabetické obuvi byly podnětem k prove-
dení experimentu, který měl prověřit vliv výšky podpatku na přesun tlaků z paty 
do oblasti prstních kloubů. Cílem bylo stanovit do jaké míry ovlivňuje zvyšující se 
výška podpatku rozložení plantárních tlaků na noze a jakou výšku je třeba pova-
žovat za nebezpečnou z pohledu rizika poškození nohou diabetiček.

Design studie

Studie byla provedena v rámci projek-
tu EUREKA, jehož řešitelem je firma Ba<a 
a.s. Měření bylo prováděno studenty Fa-
kulty technologické, Univerzity Tomáše 
Bati ve Zlíně. 

Pro experiment bylo vybráno 15 žen 
ve věku 24 ± 3 roků o průměrné těles-
né výšce 1,55 ± 0,03 m a hmotnosti 52,4 
± 5,6 kg. Pro měření bylo použito šest 
typů dámské obuvi s výškami podpatků 
od 0 do 6,7 cm. 

Změny maximálních plantárních tla-
ků nohy na stélku obuvi byly posuzová-

ny při chůzi po rovném povrchu v obuvi 
o různých výškách podpatků. 

Měření bylo prováděno s použitím pří-
stroje PEDAR, který umožňuje registro-
vat rozložení tlaku mezi nohou a stélkou 
obuvi za dynamických podmínek. Povrch 
vkládací stélky byl rozdělen na dvě části 
– do tzv. masek, které byly označeny: 

M01 – pro patní část a M02 – pro před-
ní část plosky nohy (obr. č. 1).

Záznamy chůze byly vyhodnocovány 
pomocí softwaru, přičemž byly porov-
návány změny maximálních tlaků a in-
tegrály tlaků na změny výšky podpatku. 
Výsledky jsou zobrazeny v grafu č. 1.

U obuvi s nulovou výškou podpatku 
byl rozdíl tlaku mezi přední a zadní čás-
tí nohy minimální. Z grafu vyplývá, že 
s rostoucí výškou podpatku tlak na před-
ní část nohy vzrůstal, v patní části klesal. 
Strmost přesunu zátěže do oblasti přední 
části nohy se zpomaluje u výšky podpat-
ku nad 4,7 cm. Důležité je zjištění, že již 
u výšky podpatku nad 4 cm se naměřené 
hodnoty kriticky přibližují tlakům, které 
mohou u diabetiků poškozovat měkkou 
tkáň nohy pod hlavičkami metatarso-
falangeálních kostí – v oblasti prstních 
kloubů (400–450 kPa). 

Obr. č. 1: Linie dělení plochy nášlapu na masky 
M01 a M02
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Rozšíření experimentu

Vzhledem k závažnosti celého problé-
mu byl původní experiment prováděný 
při chůzi po rovině rozšířen o měření při 
chůzi na nakloněné rovině a to jak v obuvi 
při různých výškách podpatků, tak nabo-
so. Pro tento případ byla zkonstruována 
nakloněná rovina s možností nastavení 
čtyř různých hodnot naklonění: 4°, 7°30’, 
10°50’, 17°50’. Výsledky jsou zobrazeny 
v grafu č. 2.

Z porovnání výsledků obou měření vy-
plývá, že přesun zátěže z paty do oblasti 
prstních kloubů se s mírou naklonění ro-
viny nemění. To znamená, že výška pod-
patku způsobuje přesun zátěže z patní 
části na přední část nohy bez ohledu na 
míru naklonění terénu. 

Pro porovnání byl experiment prove-
den při chůzi naboso. Pro tento experi-
ment byl použit systém EMED, který za-
znamenává dynamické zatížení na plosce 
bosé nohy pomocí desky s kapacitními 
tlakovými senzory. Výsledky prokázaly, 
že při chůzi z kopce je zatěžována pře-
devším metatarsální – přední část cho-
didla, přičemž míra tohoto zatížení úzce 
koreluje se stupněm naklonění roviny. 
Při chůzi do kopce došlo k navýšení lo-
kálních tlaků v patě a na vnější straně 
chodidla. Se stupněm naklonění roviny 
rovněž rostla kontaktní plocha mezi cho-
didlem a podložkou.

Z výsledků provedeného experimen-
tu vyplývá, že nošení obuvi s vysokými 
podpatky může vážně poškozovat nohy, 
což u žen postižených diabetem může 
být až životu nebezpečné. Na základě 
naměřených výsledků můžeme konsta-
tovat, že výška podpatku u diabetické 
obuvi by neměla překročit hodnotu 
2,5 cm, protože u obuvi s vyššími pod-
patky nemůže být zajištěna požadova-
ná ochrana nohou.
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Graf č. 1: Průměrné hodnoty tlaku nohy na stélku obuvi při chůzi po rovině
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Graf č. 2: Průměrné hodnoty tlaku nohy na stélku obuvi při chůzi po nakloněné rovině

Změny ve vedení Zväzu diabetikov Slovenska

1. září 2007 ukončila po deseti letech své působení ve funkci prezidentky a statutární zástupkyně ZDS JUDr. Eva Mada-
jová. Funkci statutárního zástupce přebírá viceprezidentka Zväzu, sl. Andrea Bukovská.

Sídlo a kontakty ZDS zůstávají bez změn: Zväz diabetikov Slovenska, Prešovská 39, 821 08 Bratislava, Slovenská republika 
(I. poschodí, č. dveří 108), tel./fax: 00421 255 422 426, e-mail: zds@zoznam.sk, www.zds.sk

Zpráva
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Jaká je nabídka sladidel na českém trhu

Publikace Pomocník diabetologa tradičně uvádí v samostatné kapitole přehled 
sladidel dostupných na českém trhu. Aktuálně se jedná o více než padesát různých 
druhů sladidel od řady výrobců, různého složení, formy, obsahu energie i doporu-
čeného užití. Která sladidla jsou však diabetikovi reálně dostupná a kde se s nimi 
může setkat? Způsobů, jak zakoupit náhradní sladidlo je jistě celá řada. Sladidla je 
možné najít v supermarketech nebo v lékárnách, obchodech zdravé výživy, na vý-
stavách výrobků pro diabetiky, v internetových či zásilkových obchodech… V na-
šem přehledu jsme se zaměřili na analýzu nabídky sladidel v nejčastěji užívaných 
nákupních místech, tj. v lékárnách a super/ hypermarketech. 

Karel Vízner
Nakladatelství GEUM

Graf č. 1: Počet sladidel v lékárnách

Náhradní sladidla

Kolik sladidel nabídne 
diabetikovi běžná lékárna?

Úplné a dostatečné informace získa-
li naši tazatelé celkem v 39 lékárnách 
v Praze, Karlových Varech, Mariánských 
Lázních a Chebu. Náš seznam sladidel do-
stupných v České republice vycházel z pu-
blikace Pomocník diabetologa 2007 a za-
hrnoval celkem 26 práškových, 5 tekutých 
a 25 druhů tabletových sladidel (nebylo 
přihlíženo k velikosti balení). 

Průměrný počet nabízených sladidel 
v lékárně je 9,5 druhů sladidla s tím, že 
rozmezí se u jednotlivých lékáren pohy-
bovalo od 4 do 17 druhů (graf č. 1). Zdá se 
tedy, že v žádné lékárně náhradní sladidla 
nechybí, je ale výběr dostatečný? 

Z hlediska forem (tablety, sypké, resp. 
tekuté sladidlo) převažovaly tabletové 
formy (196) nad sypkými formami sladi-
del (149), tekutá sladidla nebyla nabíze-
na ve všech lékárnách (jen ve 71 %) a byla 
reprezentována jen jediným sladidlem 

(Kandisin). Až na výjimky byl v každé lé-
kárně dostupný alespoň jeden druh syp-
kého a dva druhy tabletového sladidla. 
Totéž platilo i pro obsah energie ve sladi-
dlech, zastoupena byla vždy jak nízkoe-
nergetická sladidla, tak sladidla s vyšším 
obsahem energie (podrobnosti viz Pomoc-
ník diabetologa 2007 nebo obaly přísluš-
ných sladidel).

Jaké značky najde diabetik 
v lékárně?

A s jakými konkrétními značkami se 
diabetik setká v lékárně? Z práškových 
forem jednoznačně nejčastěji se Zdravíč-
kem Diachrom (87 % lékáren), Irbis Sweet 
(87 %) a Irbis Big Sweet (82 %), ostatních 
17 zaznamenaných druhů bylo zastoupe-
no méně často. Tekuté sladidlo bylo z pě-
ti na českém trhu dostupných značek za-
stoupeno v lékárnách jen jedinou z nich 
– Kandisinem. Tabletové formy jsou v lé-
kárnách zastoupeny pochopitelně nej-

častěji, nejběžněji je možné se setkat se 
sladidly Irbis Sweet (92 %), Zdravíčko Dia-
chrom (85 %), Dianer T 500 (72 %), Dianer 
T 110 Neo (69 %), Sualin (56 %) a Kandisin 
(54 %). Ostatních 14 zaznamenaných dru-
hů sladidel bylo zaznamenáno výrazně 
méně často (viz grafy č. 2 a 3).

Nabídka v lékárnách 
je dostatečná

Závěrem je možno konstatovat, že 
všechny lékárny mají náhradní sladidla 
ve své nabídce, ve všech je k dispozici 
alespoň základní sortiment s ohledem 
na formu sladidla a obsah energie ve sla-
didle, a současně existuje velká skupina 
lékáren s velmi bohatou škálou sladidel. 
Z pochopitelných důvodů jsou v lékárnách 
dostupné nejčastěji tabletové formy sladi-
del s nízkým obsahem energie. Z hlediska 
výrobců jde především o společnosti Irbis, 
Agrobac, Nera Agro, Teekanne, konkuren-
ce mezi výrobci je, zdá se, zachována.
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Obr.: Francie – značky se liší, nabídka je obdobná
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Obchodní řetězce velkých 
obchodních domů a sladidla

Testovali jsme situaci v deseti českých 
obchodních řetězcích (Albert, Globus, Hy-
pernova, Interspar, Kaufland, Lidl, Norma, 
Penny, Plus, Tesco). Až na výjimky (zřejmě 
způsobené aktuální situací) se nabídka 
v jednotlivých obchodech téže sítě shodu-
je a je tedy vhodné srovnávat rovnou ob-
chodní řetězce, nikoli jednotlivé prodejny. 
Šíře nabízeného sortimentu se, narozdíl 
od lékáren, zásadně liší. 

Jaká sladidla nabízejí 
supermarkety?

Celkem jsme zaznamenali v uvedených 
obchodech 12 druhů sypkých, 3 tekutých 
a 19 tabletových sladidel. Ve srovnání s lé-
kárnami (10–1–20) jde sice o celkově vyš-
ší nabídku druhů, ale průměrná nabídka 
je jen 7,3 druhu/obchod. Obchodní domy 
s relativně širokou nabídkou sladidel se 
vyrovnají lékárnám s průměrnou a širo-
kou nabídkou, řada řetězců má však na-
bídku jen vskutku základní. Mezi řetězci 

můžeme najít obchody s nabídkou jediné-
ho druhu sladidla (Lidl, Penny, Plus) event. 
dvou – jednoho sypkého a jednoho table-
tového (Norma) stejně jako obchody s vý-
razně širší nabídkou 7–15 sladidel. 

Zajímavostí je, že u těch řetězců, kde 
se vyskytoval jen velmi omezený počet 
1–2 sladidel šlo většinou sladidlo shod-
ného složení vyráběného pro tyto řetězce 
společností Krüger pod různými obchod-
ními názvy.

Které značky sladidel jsou 
nejčastěji nabízeny?

V obchodních domech nejsou značky 
sladidel, které by výrazně dominovaly 
trhu. Mezi nejčastěji nabízená sypká sla-
didla patří Equal, Clara na pečení a Sweet 
2000, všechny v 30 % řetězců, nejčastěji 
nabízené tablety jsou Irbis Sweet (60 %), 
Kandisin, FAN sladidlo sacharin (50 %), 
Dianer T 110 Neo a Clara sacharin (40 %). 
Nejčastěji nabízeným tekutým sladidlem 
je, stejně jako v lékárnách, Kandisin, ale 
nabízen je i Huxol a Diafan. 

Je nabídka v obchodních 
domech dostatečná?

Závěr si jistě čtenář utvořil sám dle výše 
uvedeného rozboru. Existují obchodní 
domy, jejichž nabídka je dostatečně ši-
roká, i ty, kde je nabídka omezená, resp. 
nedostatečná. Je tedy třeba vědět, do kte-
rého obchodu pro sladidlo jít.

Co v hodnocení nenajdeme?
Hodnocena byla v zásadě jen šíře na-

bídky a dostupnost sladidel, nehodnotili 
jsme cenu, velikost zásob, okolnosti naku-

Sypká:

Clara na pečení 3× sladší, Clara na pečení za sorbit, Clio Premium, Crystal X, Equal, Fruktopur, Fruk-
tóza, Irbis Big Sweet, Irbis Snowflake, Irbis Sweet, Irbis Vločka, Ovocný cukr, Sorbit potravinářský, 
Sorbit se sacharinem, Sorbit se sacharinem, Sucofin, Sweet 2000, Timex – instatní stolní sladidlo, 
Vitar Sweet 3× sladší, Zdravíčko Diachrom

Tekutá:

Kandisin

Tabletová:

Assugrin, Clara aspartam+acesulfam K, Clara aspartam+acesulfam K+chrom, Clara sacha-
rin+chrom, Clio Premium, Cukren, Dianer T 110 Neo, Dianer T 500, Dias, Diaspon, Equal, FAN sla-
didlo Aspartam, FAN sladidlo Aspartam-Acesulfam, FAN sladidlo Cyklamát-Sacharin, FAN sladidlo 
Sacharin, Irbis Sweet, Kandisin, Slunéčko diabetiků, Sualin, Zdravíčko Diachrom

Tab. č. 1: Přehled všech sladidel zachycených v lékárnách

Graf č. 2: Nejčastější sypká sladidla v lékárnách

23%

23%
12%

3%
4%

5%

8%

22%

Irbis Snowflake
Irbis Big Sweet
Zdravíčko Diachrom
Irbis Sweet

Sorbit se sacharinem
Sorbit potravinářský
Irbis Vločka
ostatní (13 druhů)

Graf č. 3: Nejčastější tabletová sladidla v lékárnách
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pování a další obchodní aspekty. Z prak-
tických důvodů statistického hodnocení 
nebyly samostatně zaznamenávány různé 
velikosti a formy balení, by< pochopitelně 
při výběru sladidla hrají roli (dávkovače, 
náhradní balení apod.). 

Záměrem také nebylo hodnotit potravi-
ny s obsahem náhradních sladidel nebo 
výrobků označených „dia“ či „diabetické“. 
Tyto potraviny většinou nejsou, dle řady 
aktuálních odborných názorů, pro diabe-
tickou dietu nezbytné ani potřebné.

Literatura
Bartoš, V., Pelikánová, T. et al. Praktická dia-
betologie. Praha: Maxdorf, 2003.
Jirkovská, A., Havlová, V. Dieta tradičně i ne-
tradičně. Praha: SD ČR, 1997.
Perušičová, J. (ed.) Diabetes mellitus 1. typu. 
Praha: Geum, 2007.
Pomocník diabetologa 2007. Praha: Geum, 
2007.
Švejnoha, J. Náhradní sladidla. Praha: SD 
ČR, 1998.
Švejnoha, J. Náhradní sladidla. Sestra v dia-
betologii 2, 2: 24–25, 2006.

Sypká:

Clara na pečení 3× sladší, Clara na pečení za sorbit, Cukřenka, Equal, Irbis Big Sweet, Irbis Sweet, 
Irbis Vločka, Sucofin, Sweet 2000, Timex – instatní stolní sladidlo, Vitar Sweet 3× sladší

Tekutá:

Diafan, Huxol, Kandisin

Tabletová:

Assugrin, Clara aspartam+acesulfam K, Clara sacharin, Cologran, Day Plus, Dianer T 110 Neo, Dianer 
T 500, Dias, Equal, FAN sladidlo Aspartam, FAN sladidlo Aspartam-Acesulfam, FAN sladidlo Cyklamát-
-Sacharin, FAN sladidlo Sacharin, Huxol, Irbis Sweet, Kandisin, Libolo, Moenon, Sweetener tablets

Tab. č. 2: Přehled všech sladidel zachycených v obchodních domech

Graf č. 4: Počet zaznamenaných druhů sladidel v obchodních domech
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Do článku s tématikou náhradních sladidel publikovaném v loňském roce (Švejnoha, J. Náhradní sladidla. Sestra v diabeto-
logii roč. 2, č. 2, 2006) se nám vloudilo několik nepřesností způsobených především chybou originálních podkladů, ze kte-
rých autor článku čerpal. Redakce i autor se čtenářům omlouvá.

V článku byly uvedeny nesprávně hodnoty ADI resp. obsah energie v některých sladidlech.
Správné hodnoty ADI: cyklamát 0 –7 mg/kg, sacharin 0 –5 mg/kg.
Energetická hodnota: fruktóza 1 700 kJ/100 g, sorbitol 1 050 kJ/kg.

Oprava
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Psychosociální aspekty terapie diabetu

Diabetes a psychika

V předchozích kapitolách našeho psychodiabetologického seriálu jsme několi-
krát psali o tom, že práce sestry je náročná, zodpovědná a přitom nedostatečně 
ohodnocená. Zdravotní sestra proto patří mezi profese vysoce rizikové pro syn-
drom vyhoření (burnout syndrom). 

Zuzana Krausová
ambulantní psychiatr

4. část – Sestra a syndrom vyhoření

Co je a jak vzniká
burnout syndrom

Je to stav chronického psychického 
a tělesného vyčerpání z pracovního stre-
su, něco jako vybití baterií. Člověk není 
schopen dál snášet zátěž své profese. Pů-
vodně zajímavá a tvořivá práce se pro něj 
postupně stává únavnou a obtížnou. Začí-
ná fungovat rutinně a neosobně. Kontakt 
s pacienty (klienty) ho unavuje a rozčiluje, 
snaží se ho omezovat na minimum. Nemá 
zájem o novinky v oboru nebo o vzdělává-
ní, vyhýbá se změnám. Kvalita jeho práce 
tudíž postupně klesá. Subjektivně poci<uje 
chronickou únavu, lhostejnost, nervozitu 
a podrážděnost. Je pasivní a popudlivý, 
vyhýbá se komunikaci s lidmi. Postupně 
proto začíná mít konflikty i v soukromí. 
Přidávají se poruchy spánku a různé těles-
né obtíže (trávicí, kardiovaskulární, boles-
ti hlavy a zad, častější infekce). Začíná mít 
častější pracovní neschopnosti. Dovolená 
nebo odpočinek obvykle nepomůže skoro 
vůbec nebo jen na krátkou dobu.

Termín „burnout syndrome“ (angl.) za-
vedl v 70. letech americký psychoanalytik 

Freudenberger pro stav citového opotřebo-
vání v tzv. pomáhajících profesích (zdravot-
níci, psychoterapeuti, sociální pracovníci). 
Definoval ho třemi základními charakte-
ristikami: citové vyčerpání, odosobnění, 
zhoršení pracovního výkonu.

Obdobné syndromy specifického pra-
covního vyčerpání zaznamenávali lékaři 
samozřejmě sporadicky i dříve (už na za-
čátku 20. století byla např. v odborných 
časopisech popisována tzv. neurastenie 
učitelů). Od posledních desetiletí 20. stole-
tí však případů vyhoření skoro epidemic-
ky přibývá – zejména tam, kde při vysoké 
pracovní náročnosti není brán ohled na 
odpočinek a psychiku zaměstnanců. Kro-
mě tzv. pomáhajících profesí bývají typic-
ky postiženi např. učitelé a další profese, 
vystavené trvalé sociální a emoční zátěži 
(policisté, právníci). V západoevropských 
zemích je už s rizikem vyhoření počítáno 
a řada zaměstnavatelů organizuje preven-
tivní i léčebné programy. V postkomunis-
tické Evropě, čili i u nás, však můžeme 
nyní očekávat spíše jeho nárůst – pracov-
ní nároky stoupají a s prevencí se větši-
nou nepočítá.

Vývoj burnout syndromu je postupný, ne-
nápadný a může trvat léta. Probíhá obvykle 
v následujících fázích:

• Na začátku je různě dlouhé období 
nadšení. Člověk pracuje s elánem, 
ideály a vysokým nasazením. (Je do-
sti typické, že burnoutu podléhají 
především lidé, kteří svou profesi be-
rou vážně a hodně si ji „připouštějí“. 
Ti od počátku laxní bývají ohroženi 
méně.) 

• Stagnace. Po různě dlouhé době (ob-
vykle letech) přichází určitá deziluze. 
Ideály se ukazují jako nerealistické, 
práce unavuje a přináší méně uspo-
kojení než dřív. Pacienti/klienti začí-
nají být vnímáni jako obtěžující.

• Frustrace. Člověk poci<uje zklamání 
z práce, nějak se vytrácí její smysl. 
Občas uvažuje, zda si zvolil správnou 
profesi. Pacienti již jednoznačně vadí 
a zatěžují, ale pokud nejsou „příliš 
nároční“, jsou tolerováni.

• Apatie. Pracovník v zaměstnání pou-
ze „přežívá“ – vyhýbá se změnám 
a náročnějším úkolům, pokud mož-
no i klientům, na výsledcích práce 
mu nijak zvláš< nezáleží. Dělá jen 
nejnutnější činnosti, častěji chybuje, 
uniká do nemocí. Začíná mít různé 
psychosomatické obtíže a poruchy 
spánku.

• Vyhoření. Plně rozvinutý obraz syn-
dromu, jak je popsán dále: cynismus, 
odcizení, nepřátelské postoje k pacien-
tům a celému pracovnímu okolí, pro-
blémy se přelévají i do soukromí. In-
tenzivní úvahy o odchodu z práce.

Jde o směs příznaků, které nezapadají 
plně do rámce deprese nebo jiné „klasic-
ké“ psychiatrické diagnózy. Zásadní je je-
jich vztah k pracovnímu stresu. V rámci 
diagnostické klasifikace je zařazován pod 
Z 73.0 – vyhoření, vyhasnutí. 

Fo
to

 K
ar

el
 V

íz
ne

r

Fo
to

 K
ar

el
 V

íz
ne

r

Diasestra_2007_3.indd   21 25.9.2007   1:46:48



22

SESTRA V DIABETOLOGII � 3/2007

Psychosociální aspekty terapie diabetu

Příznaky se projevují ve třech oblastech: 
psychické (racionální i emoční), somatické 
a sociální (viz tab. č. 1).

Kdo je nejvíce ohrožen?
Rizikové profese byly už uvedeny na 

začátku: jde o zaměstnání s trvalou so-
ciálně-emoční zátěží a vysokou zodpo-
vědností: sestry, lékaři, učitelé, sociál-
ní pracovníci, pečovatelé, vychovatelé, 
psychoterapeuti, policisté, právníci, du-
chovní.

Některé typy lidí jsou burnoutem ohrože-
ny více nebo dříve než ostatní ve stejné pro-
fesi. Patří sem zejména:

• Lidé zvyklí pomáhat ostatním (tzv.„hel-
per syndrome“ v anglosaské literatu-
ře, syndrom pomocníka): obětaví 
nadšenci, dobráci, idealisté. Někdy 
(ne vždy!) jsou mezi nimi lidé, kteří 
mají i hlubší psychologické důvody 
pro svou obětavost: pomoc jiným je 
vnitřně uspokojuje, protože jim do-
dává vědomí vlastní hodnoty. Jde ob-
vykle o nevědomou motivaci a nijak 
to nesnižuje hodnotu jejich práce 
(pokud ji nezačnou využívat k ma-
nipulaci s těmi, jimž pomáhají).

• Perfekcionisté: mají maximalistické 
nároky na sebe i okolí. Pokud se jim 
nedaří podle jejich představ, zvyšují 
úsilí a vyčerpávají se stále víc. 

• Lidé, kteří neumějí říkat ne, tzn. necí-
tí nebo neumějí uhájit své hranice. 
Snaží se vyhovět za každou cenu, 
vyhýbají se konfliktům, chtějí vyjít 
se všemi, snadno podléhají pocitům 
viny (častěji ženy než muži).

• Lidé hyperaktivní, kteří neumějí odpo-
čívat. Svou hodnotu odvozují ze své 
vysoké výkonnosti. Přetížení je pro 

ně důkazem, že jsou „dobří a nepo-
stradatelní“ (často workoholici).

Všechny výše popsané typy osobností 
mají – z různých psychologických důvodů 
– sklon nakládat si dlouhodobě větší zátěž, 
než jsou schopni unést, a ignorovat signá-
ly svého organismu, že by měli zvolnit.

Riziková pracoviště
V tomto případě nikoliv RTG nebo infek-

ce – ale riziková v emočním smyslu jsou 
pracoviště, kde:

• funguje cosi jako „kolektivní bur-
nout“: atmosféra pracoviště je vy-
laděná negativně, pacienti jsou 
vnímáni jako obtěžující prvek, vy-
konává se pokud možno pouze nej-
nutnější rutina. I mezilidské vzta-
hy uvnitř personálu bývají obvykle 
lhostejné nebo napjaté, vytvářejí 
se skupinky, vznikají konflikty kvůli 
malichernostem.

• Burnout vedoucího: v případě sestry 
je to buf vrchní (staniční apod.) nebo 
lékař. Vedoucí pracovník většinou 
udává styl práce – může díky svému 
postavení podřízené silně motivovat, 
ale i brzdit a znechucovat. Vyhořelý 
vedoucí se obvykle brání jakýmkoliv 
změnám a novinkám, vyhýbá se ře-
šení problémů. Jeho pracoviště i pod-
řízení stagnují, péče má průměrnou 
úroveň, je vyšší tendence k chybám 
ze zanedbání.

Oba výše popsané typy burnoutu jsou 
„nakažlivé“. V takové atmosféře hrozí 
znechucení z práce a vyhoření mnohem 
dříve než v dobře fungujícím týmu.

• Nevhodná práce nebo pracoviště: jde 
o subjektivní faktor – práce i pra-
coviště jsou v zásadě O. K., ale „pro 
mne se nehodí“. Například z osob-

nostních důvodů: jsem-li nadměr-
ně citlivá osoba se sklonem „nosit 
si práci domů“, budu těžce prožívat 
práci na onkologii nebo v hospicu. 
Jsem-li spíše pomalá a nerozhodná, 
nehodí se pro mě asi JIP, apod. Někdy 
člověk zjistí až po určité době, že si 
nezvolil dobře obor, pracoviště (nebo 
i profesi). V tom případě je potřeba 
velmi vážně uvážit změnu, i když se 
zdá hodně obtížná. 

Případ z praxe – Jana
(36 let, zdravotní sestra)

Jana je šestý měsíc v pracovní neschop-
nosti z psychiatrie a právě se rozhoduje, 
zda se má vůbec vracet do práce. Nikdy 
nepředpokládala, že bude někdy něco ta-
kového řešit. Zdravotní sestrou chtěla být 
od dětství. Vyrůstala na venkově a měla 
přísnou výchovu. V rodině platilo nepsané 
pravidlo: „kolik toho uděláš, za tolik sto-
jíš“. Jako nejstarší se musela starat o dva 
mladší sourozence a pomáhat v malém 
rodinném hospodářství. Hodně pracovat 
a starat se o někoho jí tak vždycky při-
padalo normální. Je citlivá, zodpovědná 
a šikovná. Pro sestru ideální kombinace. 
Když začínala, práce ji ohromně bavila. 
Všichni říkali, že „je dobrá“. Tef, po 12 
letech praxe, uvažuje o změně profese. 
Nedokáže si představit, že by znovu mu-
sela denně komunikovat s pacienty a za-
bývat se jejich problémy. Nechápe, co se 
to s ní stalo. 

Na začátku pracovala několik let na chi-
rurgii a byla spokojená. Po mateřské se 
rozhodla kvůli dojíždění přejít na LDN. 
Moc zábavná práce to nebyla, ale zase 
měla víc času na pacienty. Povídala si s ni-
mi, snažila se je rozveselovat a byla jejich 
oblíbenkyní, které vyprávěli svoje rodinné 

Racionální oblast Emocionální oblast Tělesné příznaky Sociální vztahy

• lhostejnost až nechu< 
k práci

• negativní postoje k práci, 
instituci, pacientům, kole-
gům

• nesoustředěnost, zapomí-
nání

• pocity nespokojenosti 
a frustrace

• pasivita, citová vyprahlost
• podrážděnost, vztek, po-

tlačovaná agresivita (pro-
jevuje se většinou ver-
bálně – ironií, cynickými 
poznámkami apod.)

• chronická únava 
• poruchy spánku
• vegetativní obtíže (palpi-

tace, gastrointestinální 
poruchy) a bolesti (hlavy, 
zad) 

• častější infekty a celkově 
vyšší nemocnost (pracovní 
neschopnosti jsou častější 
a trvají déle)

• vyhýbání se kontaktům 
s pacienty (klienty) a jejich 
rodinami

• neosobní jednání s pacien-
ty, sklon k rutině

• omezení komunikace s ko-
legy, přáteli, opuštění ko-
níčků – sklon k pasivnímu 
trávení volného času

• přibývající konflikty v sou-
kromí

Tab. č. 1: Příznaky burnout syndromu
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historie. Líbilo se jí, že ji mají rádi, připa-
dala si užitečná a respektovaná. S ostat-
ními sestrami se nijak zvláš< nesblížila, 
byly o dost starší a připadaly jí zatrpklé 
a lhostejné. Po pár letech se i Jana začína-
la cítit unavená. Její ochota byla pověstná 
a pacienti se na ni obraceli se vším, i když 
to nepatřilo do její práce. Nedokázala ale 
odmítnout, bylo jí jich líto. Pomalu ji pře-
stávalo bavit povídání s pacienty, bylo to 
stále stejné a pořád po ní něco chtěli. Cíti-
la, že ji nároky pacientů vysávají. Snažila 
se, aby to na ní nepoznali, ale vyčerpáva-
lo ji to. Začala mít potíže se spaním a ně-
které dny byla strašlivě unavená. To pak 
dělala jen to nejnutnější a pacientům se 
vyhýbala, jak mohla. Cítila se přitom tro-
chu provinile a měla vztek na ně i na sebe. 
Přistihla se, že chodí do práce s nechutí. 
Domů se vracela unavená a neměla náladu 
na nic a na nikoho. Manžel i děti jí to začali 
vytýkat. Hádali se. S kamarádkami se už 
skoro nestýkala, byla příliš unavená, než 
aby někoho volala nebo někam šla.

Když se Janě naskytlo místo sestry 
v diabetologické ambulanci, vůbec nevá-
hala. Cítila, že potřebuje změnu. Asi rok 
to bylo lepší, zase ji práce těšila. Pacien-
ti k ní rychle přilnuli a ona se jim snažila 
maximálně pomáhat. Dělala po pracovní 
době edukační schůzky, dávala telefonní 
číslo na mobil. Pacienti na něj samozřejmě 
rádi volali a radili se. Doma jí vytýkali, že 
to přehání, ale ona nedokázala odmítat. 

Během zimy byla často nemocná – virózy, 
bronchitidy. Po nemocích se dlouho ne-
mohla vzpamatovat. Cítila se skoro pořád 
unavená. Pak se vrátily i pocity nechuti 
k práci. Bylo to pořád dokola totéž – gly-
kémie, dieta, váha, edukace. Zdálo se jí, 
že pacienti jsou nepoučitelní, a< dělá co 
dělá. Jejich stále stejné chyby, nářky, do-
tazy a dětinské podvádění před kontrola-
mi ji už otravovaly. Věčný nával v čekár-
ně jí šel na nervy. Nijak zvláš< ji netěšila 
ani spolupráce s lékařkou, která taky ne-
vypadala, že ji práce nějak baví. Nejhor-
ší byly návraty do práce po víkendu a po 
dovolených. Z neděle na pondělí vždycky 
uvažovala, jestli tam vůbec zvládne do-
jít. Věděla, že je na pacienty protivná, ale 
nějak jí to už bylo jedno. Byla unavená, 
naštvaná a neš<astná. Když jí začaly pal-
pitace a závratě, byla skoro ráda, že má 
důvod zůstat doma. Byla doma dva měsí-
ce, všechna vyšetření byla v pořádku, ale 
Janě nebylo líp. Když dostala doporučení 
na psychiatrii, dotklo se jí to a dlouho ho 
odkládala. Nakonec tam šla.

Tef už se čtyři měsíce léčí pro dg. Z 73.0 
– syndrom vyhoření. A pokud si tentokrát 
nechá poradit, má dobrou šanci dát se úpl-
ně do pořádku.

Janina kazuistika je typický případ vy-
hoření. Citlivá a zodpovědná dívka, zvyklá 
starat se o ostatní. V emočně poněkud de-
primujícím prostředí a zřejmě vyhořelém 
kolektivu LDN vydržela několik let fungo-

vat na maximum, než si sama vyčerpala 
všechny rezervy. Změna pracoviště dočas-
ně pomohla, ale Jana se nepoučila. Pořád 
fungovala „nadoraz“, nedodržovala hra-
nice, nedokázala oddělit práci a soukro-
mí, málo odpočívala. Ani podruhé neměla 
štěstí na motivující spolupracovníky. Pro-
to byla brzy zase tam, kde předtím. Potom 
už potíže gradovaly rychlým tempem a Ja-
na dospěla na hranici vyhoření, kdy svou 
práci nesnášela a začala být lhostejná 
a nepřátelská k pacientům. Ona, která bý-
vala nejhodnější sestrou na oddělení.

Proč jsou v nebezpečí
právě sestry?

Profese zdravotní sestry se řadí na jed-
no z prvních míst v rizikovosti pro bur-
nout syndrom. Každý, kdo tuto práci ně-
kdy vykonával, chápe proč. Kromě příčin 
společných všem pomáhajícím profesím 
– tj. emoční náročnost, stálý kontakt s lid-
mi a vysoká zodpovědnost – tu působí 
i specifické pracovní stresory: 

• Úzký kontakt s pacienty. Sestra tráví 
s pacientem daleko více času než lé-
kař, je s ním v mnohem bližším kon-
taktu – sociálním, fyzickém i emoč-
ním. Musí tak unést větší porci jeho 
trápení i požadavků. Sestrám se paci-
enti svěřují s tím, s čím se stydí nebo 
bojí „obtěžovat“ lékaře. Na sestry si 
spíše troufnou být nepříjemní. Pro 

Psychosociální aspekty terapie diabetu

Specifické faktory, které zde mohou přispívat k burnoutu, jsou například:
�  Fakt, že diabetologie není kurativní obor (nevyléčí), spíše zabraňuje progresi. Pozitivní zpětná vazba z léčebných úspě-

chů je tak relativně nízká.
�  Jde o poměrně úzkou problematiku, jednotlivé případy se podobají a to může svádět k příliš rutinnímu přístupu.
�  Část pacientů může budit u personálu deziluzi svou neschopností respektovat léčebný režim a uvědomovat si zdravotní 

důsledky.

Na druhou stranu je diabetologie:
�  Rychle se vyvíjející obor s množstvím technických novinek, v kterém je potřeba se stále učit a sledovat vývoj. Postupně 

se tak kurativním oborem stává. Velmi výrazně také zvyšuje kvalitu života pacientů, což není vůbec málo.
�  Přes svou původně úzkou specializaci se postupně začíná prolínat s dalšími obory – kardiologie, nefrologie, oftalmologie, 

neurologie, chirurgie, podiatrie apod. Užší specializace dává na druhou stranu možnost perfektní znalosti oboru a poci-
tu jistoty, což může být také zdrojem dobrého pocitu z vlastní práce.

�  V edukaci a psychologickém působení na pacienta má diabetologická sestra nezastupitelnou roli, v níž může doslova 
měnit k lepšímu lidské osudy – a z toho je možné čerpat trvalé pracovní uspokojení. 

Jak to vidíte Vy? Napište nám!

Diabetologie se řadí mezi obory
se středním rizikem vyhoření
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sestru je tedy mnohem těžší udržet 
si vůči pacientům přiměřenou pro-
fesionální hranici a nebýt ani příliš 
odtažitá, ani se nenechat pacientem 
„pohltit“.

• Omezené rozhodovací pravomoci a tzv. 
dvojí podřízenost sestry – jejím nad-
řízeným je na jedné straně stanič-
ní (vrchní, hlavní) sestra, na druhé 
straně řídí její práci lékař. Zvláště ve 
špatně fungujících kolektivech mo-
hou z toho vznikat zmatky a konflik-
ty. Vztah sester s lékaři také vždycky 
není ideální. Lékař mnohdy nevnímá 
sestru jako partnera v týmu, ale jako 
někoho, koho je oprávněn komando-
vat. Jindy naopak není lékařova prá-
ce natolik profesionální, aby posky-
tovala sestře jistotu správně vedené 
léčby (jak se má např. zachovat se-
stra, která pozoruje lékařovy chyby 
nebo opominutí, ale nemá možnost 
do nich zasahovat?) 

• Nevyjasněné kompetence (zvl. v našich 
podmínkách, kdy sestra obvykle vy-
konává jak odborné, tak ošetřovatel-
ské práce).

• Směnný provoz, který narušuje bi-
orytmy. Mladším sestrám tolik va-
dit nemusí, ale obecně platí, že čím 
jsme starší, tím hůře náš organis-
mus nepravidelný režim a nedo-
statek spánku snáší (starší lékaři 
a sestry ve směnném provozu o tom 
vědí své). Některé novější studie 
také uvádějí, že poruchy spánku ne-
jsou ani tak důsledkem, jako spíše 
jednou z důležitých příčin rozvoje 
burnoutu (proto je v léčbě tak důle-
žitá spánková hygiena, jak je ještě 
popsáno níže). 

Riziko vyhoření se samozřejmě liší 
u jednotlivých medicínských oborů. Obec-
ně nejvyšší je v oborech chronické péče, 

v kterých je navíc vysoká emoční zátěž 
– málo trvale vyléčených, denní kontakt 
s utrpením a umíráním, smutné lidské 
osudy (gerontologie, onkologie). Dalším 
nepříznivým faktorem je malá různoro-
dost pacientů (např. gynekologie – jen 
ženy, diabetologie – stále se opakující je-
diná diagnóza). To může (ale nemusí!) po 
delší době vést ke schematickému přístu-
pu a zlhostejnění, jež je živnou půdou bur-
nout syndromu. 

V akutní péči (ARO, JIP) je poněkud jiný 
model psychické zátěže, významným 
stresorem je tu časový tlak, vysoké poža-
davky na profesionalitu a velká průběžná 
zodpovědnost (cokoliv zde sestra během 
pracovní doby udělá či neudělá, může mít 
mnohem závažnější následky než např. na 
LDN). Sestry na akutních odděleních mají 
obvykle značné kompetence jednat samo-
statně, ale tím vyšší zodpovědnost. 

Charakteristika profesní únavy se proto 
liší u „akutních“ a „chronických“ oborů. 
Potvrzuje to například česká studie H. No-
votné a M. Hlaváčové (2002), která srov-
návala vyhoření u sester geriatrie versus 
sester na JIP, a to ve třech „klasických“ 
kategoriích: citové vyčerpání, odosobně-
ní, pokles pracovního výkonu (viz výše – 
Freudenbergerova definice). Celkově byly 
burnoutem ve větším procentu postiženy 
sestry geriatrické (především v oblasti ci-
tového vyčerpání a odosobnění). U sester 
akutní péče byla postižena více oblast pra-
covního výkonu.

Léčba a prevence
burnout syndromu 

Vyhoření nastává postupně, nenápad-
ně, v průběhu let. Často dotyčný člověk 
svůj stav nechápe nebo si ho nechce při-
znat. Přimět ho k léčbě bývá proto vět-
šinou obtížné. 

Je to ale nutné jak kvůli němu samému, 
tak kvůli úpadku jeho práce. Právě v rizi-
kových profesích (zdravotník, učitel) může 
vyhořelý člověk doslova škodit těm, kte-
rým má pomáhat.

Léčba plně rozvinutého syndromu je ob-
tížná a dlouhodobá. Největší naděje na tr-
valou úpravu je v časnějších fázích – stag -
nace, frustrace. Terapie by se měla řídit 
hlavními příčinami vyhoření v individuál-
ním případě (nikdy není příčina jen jedna).

• Režimová opatření. Většinou je bo-
hužel nezbytná dlouhodobá pracov-
ní neschopnost. Pracovník – nyní pa-
cient – by měl být dostatečně důrazně 
nucen k zachovávaní režimu s do-
statkem fyzické aktivity a odpočin-
ku, pravidelným jídlem a spánkem. 
Spánková hygiena se považuje za jed-
no z klíčových léčebných opatření.

• Psychoterapie je další klíčovou me-
todou. Nejúčinnější bývá kognitivně 
behaviorální psychoterapie (KBT), za-
měřená na postoje k práci. Pomůže 
člověku identifikovat konkrétní příči-
ny, které jeho osobně do stavu vyho-
ření přivedly, a učí ho, jak se s nimi 
vypořádat. Může to být například, jak 
je uvedeno výše, sklon k „helper syn-
dromu“, jímž si dotyčný kompenzu-
je vlastní nízké sebehodnocení. Tře-
ba v kombinaci s perfekcionismem 
a neschopností stanovit si hranice 
(tzn. „neznat míru“). Zdroje těchto 
postojů jsou často v dětství. Pokud 
by se člověk nenaučil myslet a chovat 
jinak, dopracoval by se k problémům 
znovu i na jiném pracovišti – podob-
ně jako Jana z naší kazuistiky.

• Pracovní změny. Často je třeba váž-
ně uvážit změnu pracoviště, zařaze-
ní nebo i oboru. Není to selhání ani 
ostuda, ale jeden ze způsobů léčby. 
Někdy se lidé po pauze do původní 
profese vracejí a fungují v ní dobře. 
Například naše bývalá pacientka, 
psychiatrická sestra, odešla na pět 
let dělat cvičitelku aerobiku právě 
z důvodu hrozícího vyhoření. Pak se 
do zdravotnictví vrátila. „Z pohledu 
na špitál se mi tenkrát dělalo špat-
ně, i když jsem jela kolem autobu-
sem. Když jsem se pak dala dohro-
mady, vrátila jsem se. Práce s lidmi 
mě baví, ale nějak jsem tenkrát už 
nemohla…“, říká dnes z odstupu. 
Tímto nechceme navádět vážené čte-
nářky, aby opouštěly zdravotnictví. 
Jen zdůraznit, že změna je jednou 
z možností léčby. 

Psychosociální aspekty terapie diabetu
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Psychosociální aspekty terapie diabetu

• Další léčebná opatření se řídí indivi-
duální symptomatologií. U většiny pa-
cientů jsou vhodná na nějakou dobu 
antidepresiva a další medikace.

Jak nevyhořet
U některých lidí nedojde k vyhoření ani 

po dlouhých letech ve velké zátěži, přesto-
že pracují dobře, s nasazením a s lidskou 
účastí. Jak to dělají? Většinou jde o lidi 
psychicky stabilní a silné, kteří dodržují 
určité zásady „pracovní hygieny“. Každý 
jsme jiný a máme jinou zásobu energie, 
kterou bychom měli znát a respektovat. 
Zásady prevence by měl ale dodržovat 
každý, kdo nechce „pálit svíčku z obou 
konců“ a chce si udržet stabilní výkon-
nost. I pro zaměstnavatele je výhodné 
věnovat pozornost prevenci, protože ná-
sledky vyhoření zaměstnanců mohou být 
katastrofální (a nákladné). 

Oblasti prevence
Pracovní:
• jasné vymezení úkolů, kompetencí 

a zodpovědnosti,
• přiměřená pracovní doba a pracovní 

podmínky,
• dodržování přestávek (včetně pauzy 

na jídlo),
• kolegiální vztahy na pracovišti.
Psychologické:
• motivace a pocit smysluplnosti práce,
• ocenění, pozitivní zpětná vazba,
• přiměřená očekávání a nároky (jak 

od okolí, tak sám vůči sobě!),
• emoční angažovanost v rozumných 

mezích – nadměrná citlivost a em-
patie může být v práci dokonce na 
škodu profesionálnímu výkonu. 
Zdravotník musí umět zachovat klid 
a mírný emoční odstup, aby mohl 
efektivně fungovat. Uklidňuje to i pa-
cienta. Také bychom asi nestáli o to, 
aby nad námi při operaci chirurgové 
a instrumentářky soucitem plakali.

• dodržování hranic (umět říci ne, ne-
nechat se manipulovat, oddělovat co 
nejvíce práci a soukromí).

Režimové, zdravotní, sociální:
• vyvážení práce a odpočinku, 
• fyzická aktivita, kvalitní strava a do-

statek spánku (bez nich to nejde!),
• nezanedbávat nepracovní sféry živo-

ta: rodinu, přátele, koníčky, 
• nepodceňovat signály organismu, ne-

zapomínat na preventivní programy.

ORIENTAČNÍ DOTAZNÍK RIZIKA BURNOUT SYNDROMU
(upraveno podle Possinga 2004)

Instrukce k vyplnění: 
Test obsahuje 21 vyjádření různých pocitů, postojů a způsobů chování. Odpovězte na všechny 
otázky škálou 1 až 5 podle toho, jak často daný stav poslední dobou zažíváte (rozumí se poslední 
týdny nebo měsíce). Snažte se odpovídat rychle a spontánně (to bývá nejpravdivější informace 
o tom, jak se skutečně cítíte). Vyplnění by Vám nemělo zabrat více než pět minut. Bufte k sobě 
upřímná, aby měl test vůbec smysl. Na konci si udělejte celkový součet bodů.

Bodová škála:
1 – skoro nikdy; 2 – zřídka; 3 – občas; 4 – často; 5 – skoro stále

1. Myslím si, že mám v životě příliš mnoho stresů.

2. Kvůli práci musím omezovat koníčky a kontakt s přáteli.

3. Je toho na mně moc.

4. Jsem pořád unavená.

5. Práce mě přestala bavit.

6. V práci funguju jako stroj, sama sebe nepoznávám (depersonalizace).

7. Dříve jsem se o pacienty zajímala, dnes už jsou mi v podstatě lhostejní.

8. Dělám o pacientech cynické poznámky.

9. Když si ráno vzpomenu na práci, cítím se hned zas unavená.

10. Uvažuji, že bych měla z práce odejít.

11. Necítím dostatečné ocenění za všechnu práci, kterou zvládám.

12. Na své spolupracovníky a nadřízené se nemohu spolehnout.

13. Cítím, že mě moje práce citově vyčerpává.

14. Jsem často nemocná / mám často bolesti.

15. Špatně spím (zvláš< po volnu, když mám zase nastoupit do práce).

16. V práci se cítím nespokojená a frustrovaná.

17. Mívám jednu nebo více následujících psychických potíží:
nervozita, napětí, podrážděnost, neklid, úzkost.

18. Své tělesné potřeby (jídlo, pití, WC) musím odsouvat kvůli práci.

19. Mívám pocit, že na mně všichni kašlou.

20. Tomu, co říkají pacienti a spolupracovníci, se nedá věřit.

21. Mojí práce si nikdo pořádně neváží.

SOUČET BODŮ:

VYHODNOCENÍ TESTU:
Čím vyšší bodové skóre, tím vyšší riziko, že směřujete k vyhoření. Minimální počet bodů, tj. 
nejlepší výsledek, je 21. Maximální 105. Všímejte si také, na kolik otázek – a na které – jste od-
pověděla vyšším počtem bodů 5 nebo 4.
Nezapomeňte, že jde jen o orientační test, který Vás má hlavně přimět k zamyšlení. Neberte 
výsledky tragicky :-) Žádný test neodráží stoprocentně praktický život.

Do 30 bodů: minimální riziko
Můžete být klidná. Pokud jste na některou otázku odpověděla 4 nebo 5 body, zamyslete se, co 
Vám v této oblasti vadí a co by se s tím dalo udělat.

31 – 60 bodů: střední riziko
Možná signál počínajícího vyhoření. Pokud se Vaše skóre blíží 60 nebo máte více než 3 otázky 
„za 5“, je to už varující. Prohlédněte si znovu vyplněný test a všimněte si, kde jste skórovala 
nejvýš. To jsou oblasti, kde bude třeba něco změnit. Zamyslete se také, jak nejlépe můžete „do-
bíjet baterky“ sportem, relaxací aj. 

Nad 61 bodů: vysoké riziko
Zřejmě jste na hranici burnoutu nebo už v něm. Čím více se blížíte maximální hranici 105, tím 
je pravděpodobnost vyšší. Zvláště, máte-li více než 5 otázek za 5 bodů. Pokud máte důvěrnou 
kamarádku nebo kolegyni, zkuste se zeptat, jak Vás vidí ona (třeba už si všimla dávno). Zamys-
lete se v klidu nad svou prací a životním stylem. Pokud jde jen o přechodný stav, zvažte dovole-
nou, neplacené volno apod., kdy budete opravdu odpočívat, nejlépe mimo domov (ne dohánět 
resty v domácnosti). Pokud jde u Vás o dlouhodobý trend, chtělo by to zásadnější řešení. Sama 
to nejspíš nezvládnete, hledejte odbornou pomoc (psycholog, psychiatr). Máte-li nějaké zdra-
votní obtíže nebo poruchy spánku, nezanedbejte je a také se je snažte řešit.

Test: riziko burnout syndromu
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Léčba závislosti na tabáku

Jaké jsou možnosti léčby závislosti 
na tabáku v České republice

Vladislava Felbrová
Centrum léčby závislosti na tabáku
při III. interní klinice VFN, Praha

Závislost na tabáku je chronické, recidivující onemocnění, dle Mezinárodní kla-
sifikace nemocí WHO – Dg. F17. V ČR umírá ročně na následky kouření 18 000 lidí, 
tedy 50 denně. Léčba závislosti na tabáku je stejně obtížná a dlouhodobá jako u ji-
ných závislostí, ale každý další nový nekouřící pacient nás utvrzuje v přesvědčení, 
že naše práce má smysl.

V 90. letech 20. století vznikaly v Čes-
ké republice poradny pro odvykání kou-
ření. Tyto poradny se zaměřují na zdra-
vý životní styl týkající se např. obezity 
a kouření. V současné době je v ČR cca 
40 poraden pro odvykání kouření (viz – 
www.dokurte.cz).

V těchto poradnách se většinou nabízí 
psychosociální podpora a doporučuje ná-
hradní nikotinová terapie, která je volně 
dostupná ve všech lékárnách.

Změnu v léčbě závislosti na tabáku 
znamenal v roce 2004 vznik Center léčby 
závislosti na tabáku. Tato centra vznikají 
při různých, většinou pneumologických 
a interních, klinikách nemocnic. Pracuje 
zde minimálně 1 lékař a 1 sestra. V sou-

časné době je v ČR 16 těchto center (viz 
– www.clzt.cz).

Centra nabízejí diagnostiku, základní 
klinické vyšetření, intenzívní psychosoci-
ální a behaviorální intervenci (skupinová 
nebo individuální). Lékaři center indikují 
farmakologickou léčbu a dlouhodobě dis-
penzarizují kuřáky, kteří chtějí přestat 
kouřit. Léčba trvá 3 –  6 měsíců, pacienti 
jsou sledováni rok.

Od 4. ledna 2005 je v provozu Linka 
pro odvykání kouření (tel. 844 600 500), 
každý pracovní den od 12 – 20 hodin za 
místní hovorné z celé ČR. Na této lince 
jsou vyškolení konzultanti, kteří zodpoví-
dají veškeré dotazy spojené s kouřením, 
především ovšem s odvykáním.

Co obnáší práce sestry 
v Centru léčby závislosti
na tabáku

Důležitý je empatický, vstřícný a vlíd-
ný přístup k pacientovi. Již při prvním 
kontaktu, a< už telefonickém nebo osob-
ním, vysvětlíme pacientovi průběh ná-
vštěv a podáváme informace o léčbě. 
Jelikož jsou první dvě návštěvy v cent-
ru časově náročné, každá návštěva trvá 
cca 1–2 hodiny, objednáváme pacienty 
na určitý čas. Při screeningové návštěvě 
pacient vyplní dotazníky týkající se kou-
ření a psychodiagnostický test. Poté pro-
vedeme základní měření, která zahrnují 
antropometrické údaje (výška, hmotnost, 
výpočet body mass indexu, % tělesného 
tuku, obvod pasu a boků), dále měříme 
krevní tlak, tepovou frekvenci, prová-
díme orientační spirometrické vyšetře-
ní a zjiš<ujeme aktuální hodnotu oxidu 
uhelnatého ve vydechovaném vzduchu. 
Stanovení oxidu uhelnatého se provádí 
při hlubokém nádechu a následném za-
držení dechu na 15 sekund, po kterém 
pacient vydechne do přístroje. Ptáme 
se na kuřáckou anamnézu, tzn. množ-
ství a druh kuřiva a od kolika let kou-
ří, osobní a rodinnou anamnézu. Zjiš-
<ujeme též na abuzus alkoholu a drog 
a vše zaznamenáváme do karty pacienta. 
V rámci odvykání kouření posíláme pa-
cienty na začátku léčby na odběry krve. 
V případě pozitivních nálezů odesíláme 
pacienta na specializovaná pracoviště 
např. centrum preventivní kardiologie, 
obezitologie, endokrinologie, pneumo-
logie a další.
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V pořadí druhá návštěva bývá formou 
edukační skupiny, kdy lékař vysvětluje 
princip odvykání kouření, např. za jakých 
situací si pacient zapaluje cigaretu, řeše-
ní náhradních situací, změna dosavadní-
ho životního stylu ad. Na této návštěvě 
pacient oznámí stanovení dne D, což je 
den, od kdy si už nezapálí ani jednu ci-
garetu. Důležitá je příprava pacienta na 
dobu nekouření, to znamená změna ži-
votního stylu, zvýšení pohybové aktivity, 
strava by měla být kaloricky vyvážená, 
zaměřená na ovoce a zeleninu a hlavně 
dostatečné pití neslazené tekutiny. Na 
závěr této návštěvy lékař dle kuřácké 
anamnézy a vyhodnocení dotazníků určí 
a předepíše pacientovi léčbu. Následuje 
kontrolní návštěva zhruba do týdne po 
stanovení dne D a dále zpravidla jeden-
krát za 14 dnů po dobu 3 měsíců i déle. 

Pokaždé se ptáme pacienta (ovšem em-
faticky) zda kouří. Pokud pacient nekou-
ří, vždy chválíme a podporujeme jeho 
správné rozhodnutí. Pokud kouří, ptá-
me se na důvod, proč kouří nebo proč 
si zapálil a snažíme se motivovat a pod-
porovat jeho správné rozhodnutí přestat 
kouřit. Podle dotazníku zaznamenáváme 
stupeň abstinenčních příznaků (touha 
kouřit, smutek, deprese, nespavost, ob-
tížné usínání, podrážděnost, nespokoje-
nost, zlost, úzkost, pocit napětí, obtížné 
soustředění, pocit neklidu, rozrušenost, 
zvýšená chu< k jídlu, zácpa a afty). Při 
každé návštěvě ještě měříme krevní tlak, 
tepovou frekvenci, hmotnost, oxid uhel-
natý ve vydechovaném vzduchu a zapí-
šeme do karty a do speciálního progra-
mu v počítači, který umožňuje sledování 
a vyhodnocování léčby. 

Jaké jsou možnosti léčby? 

Na prvním místě je rozhodnutí pa-
cienta, že chce přestat kouřit. Žádná 
medikamentózní léčba kuřáka neodna-
učí kouřit, ale zmírní abstinenční pří-
znaky.

Farmakoterapie zahrnuje 1. léčbu ni-
kotinem (náplast, žvýkačky, inhalátor, 
mikrotablety, pastilky), 2. bupropion (na 
lékařský předpis), 3. vareniklin (na lékař-
ský předpis).

Provádíme telefonické šetření po 6 
a 12 měsících a zveme pacienty na tyto 
kontrolní návštěvy. Po roce nekouření 
hodnotíme pacienta jako bývalého kuřá-
ka a vyřazujeme z evidence. Pokud kouří 
a stále chce přestat, může samozřejmě 
v léčbě pokračovat.

Léčba závislosti na tabáku
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Česko-slovenská klinika
pro chudé pacienty v Nepálu

Od listopadu 2006 pracuje v hlavním městě Nepálu Káthmándu Česko-slovenská 
klinika s názvem International Humanity Diastyle Free Clinic. Jejím cílem je posky-
tovat bezplatnou zdravotní péči obyvatelům z nižších sociálních vrstev a zavádět 
do praxe preventivní programy zaměřené na předcházení infekčním i neinfekčním 
nemocem, včetně diabetu. Toto zdravotnické centrum – které funguje jenom díky 
příspěvkům běžných dárců – se snaží dokazovat, že i v naší zemi je dostatek lidí 
s dobrým srdcem, ochotných pomáhat těm, kteří žijí na hranici existence a nemají 
žádné finanční prostředky na ošetření a léčbu pro sebe a své děti. Chudí pacienti 
s cukrovkou nemají přístup k monitoringu a léčbě této nemoci.

Humanitární pomoc

Rastislav MaTar
Předseda International Humanity

International Humanity Diastyle Free Clinic
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V Nepálu s téměř 29 milióny obyvatel 
je nedostatek lékařů, polovina obyva-
tel je negramotných a třetina žije pod 
hranicí chudoby. Nefunguje tu systém 
zdravotního pojištění, proto je ve všech 
zdravotnických zařízeních – s výjimkou 
naší kliniky – zdravotní péče hrazena 
v plné výši samotným pacientem. Čeští 
a slovenští zdravotníci i jiní pracovníci 
pomáhají a budou pomáhat této zemi na 
vlastní náklady. 

Na základě potřeb nejchudších obyva-
tel Nepálu bylo navíc v lednu 2007 ote-
vřeno menší horské zdravotnické cen-
trum jako vysunuté pracoviště kliniky. 
Nachází se na úpatí strmých svahů a po-
skytuje bezplatnou zdravotnickou péči, 
především obyvatelům okolních osad, ži-
jících v podhůří Himalájí. Hornatá spádo-
vá oblast, která zasahuje do dvou nepál-
ských provincií, je domovem více jak 30 
tisíc obyvatel. Pro mnohé z nich, přede-

vším z osad vysoko v horách, byla dosud 
zdravotní pomoc značně vzdálená. V dů-
sledku toho se mnozí pacienti dostavili 
na vyšetření do nejbližšího zdravotnické-
ho zařízení až velmi pozdě, nezřídka už 
v neléčitelném stádiu nemoci. Význam-
ným přínosem nového odlehlého praco-
viště, složeného z ambulantní a menší 
lůžkové části, bude tedy nejen přiblíže-
ní pomoci obyvatelům vzdálených hor-
ských osad, ale i poskytování zdravotní 
péče bezplatně. Horské prostředí dává 
málo příležitosti na výdělečnou činnost 
a množství místních obyvatel žije pod 
hranicí chudoby.

International Humanity bude infor-
movat o vývoji projektu a práci kliniky 
všechny dárce a zájemce o poskytnutí po-
moci na internetových stránkách: www.
InternationalHumanity.cz
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29Humanitární pomoc

� Budova Česko-slovenské kliniky v Káthmándu � Recepce kliniky
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Soutěž

Vyhodnocení soutěže o 4 nové 
glukometry a druhé kolo soutěže

1) Jaká je doba zobrazení výsledku 
u glukometru EasyGluco?

a) 15 sekund
b) 9 sekund 
c) 30 sekund

2) Na kolik výsledků měření má pamě< 
glukometr EasyGluco?

a) 200
b) 150
c) 100

3) Moderní glukometry včetně Easy-
Gluco provádějí měření technologií:

a) fotometrický senzor
b) biosenzor
c) proton senzor

4) Výsledky měření na glukometru Easy-
Gluco získáme v hodnotách:

a) jen mg  /dl
b) jen mmol/l
c) mg /dl i mmol/l

V minulém čísle jsme vyhlásili soutěž o 4 nové glukometry značky Meditest. Výherci glukometrů a knih: L. Bezděková, Olo-
mouc, B. Kořínková, Kuřim, Střední zdravotnická škola, Ústí n. Orlicí, Bc. E. Techlovská, Lanškroun. Ostatní soutěžící obdrží 
knihy z nakladatelství Geum.

Vzhledem k tomu, že otázky i pro druhé kolo soutěže zůstávají shodné s minulým, otiskneme správné odpovědi na otázky až 
v příštím čísle. V druhém kole soutěže budou k dispozici následující ceny: glukometry Meditest pro 2 vylosované výherce a knihy 
z nakladatelství Geum pro 8 vylosovaných výherců.

Podmínky soutěže:
Soutěže se může zúčastnit každý čte-

nář časopisu Sestra v diabetologii, a to 
jak prostřednictvím odpovědního lístku 
otištěného v časopise, jeho kopie nebo od-
povědi zaslané e-mailem na adresu redak-
ce. Do slosování budou zařazeny všechny 
vyplněné odpovědní lístky a e-maily za-
slané do redakce (Sestra v diabetologii, 
GEUM, P. O. Box 436, 111 21 Praha 1, nebo
geum@geum.org) nejpozději do 31. 10. 
2007. Vyplněním odpovědního lístku 
účastníci soutěže potvrzují souhlas se zve-
řejněním svého jména v případě výhry.

5) Jaké vlastnosti považujete u glukometru za důležité?

Odpovědní lístek:
Správnou odpověf zakroužkujte:
1) a b c
2) a b c
3) a b c
4) a b c
5)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jméno, příjmení, adresa, ev. e-mail:
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Nové technologie v léčbě diabetu

Sekce sester

seminář pro diabetologické sestry

11. října 2007 – Brno, hotel Holiday Inn (Křížovského 20)
17. října 2007 – Praha, hotel Addel’s (Stroupežnického 21)

Organizuje:
Academia Medica Pragensis ve spolupráci s Českou asociací sester a společností 

Roche, s. r. o.

Program:
15:30 – 16:00 příjezd, registrace a coffee break
16:00 – 17:00     prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. 
 (II. Interní klinika, FN Královské Vinohrady, Praha)
 Nové principy v léčbě diabetu
17:00 – 18:00    MUDr. Radomíra Kožnarová, CSc.
                           (IKEM, Praha)
                           Selfmonitoring
18:00 – 19:00    Vladimíra Havlová
                           (IKEM, Praha)
                           Edukace diabetických pacientů
19:00 – 20:00    občerstvení

Podzimní dny dětské diabetologie 2007

Karlovy Vary, hotel Sanssouci
2. – 3. listopadu 2007

Pořadatelé:
• Pracovní skupina pro dětskou diabetologii České diabetologické společnosti
• Lázeňská léčebna Mánes Karlovy Vary
• Nemocnice Na Homolce

Sekce lékařů
hlavní témata:
• Komplexní péče i diabetické dítě v současných podmínkách
• Standardy péče o DM 1. typu a jejich realizace v pediatrii
• Preventivní projekty DM 1. typu v ČR a další cesta

Sekce sester
hlavní témata:
• Úloha sestry v komplexní péči o diabetické dítě
• Různé
 
Část programu bude zaměřena na postgraduální výuku, druhá část na prezentaci 

zajímavých sdělení a kazuistik. V průběhu jednání podáme přehled o realizaci inter-
venčních studií v ČR a o chystaných výzkumných projektech. 

Kontakt:
Ivana Gajová
Lázeňská léčebna Mánes, Křižíkova 13, Karlovy Vary
Tel.: 353 334 228, 606 810 047
E-mail: ivana.gajova@manes-spa.cz
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