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S podzimním číslem…
Po srpnových deštích přišlo krásné babí 

léto, lesy v Krkonoších i jinde jsou plné hři-
bů a mysl přece jen chtě nechtě ještě utíká 
k prázdninovým myšlenkám. Redakce ale už 
musí pracovat na obsahu čísel, jejichž obál-
ky ponesou obrázky žloutnoucího listí nebo 
zasněžených cest.

Nevadí. Každé roční období, stejně jako 
každá etapa lidského života, má své pozitiv-
ní stránky. Jen je třeba je stále hledat a dávat 
jim přednost, přestože těm ostatním se v ži-
votě také nevyhneme.

Nyní ale otvíráte zářijovou Sestru v diabe-
tologii. V tomto čísle přinášíme novou rub-
riku – neoficiálně ji nazývám „Vaše nápady, 
pomůcky a triky v edukaci diabetiků (a nejen 
jich)“. Inspirací k ní je ukázkový test pro dětské diabetiky, který vytvořila MUDr. Helena 
Vávrová ze Vsetína. Jistě také používáte vlastní pomůcky – obrázky, hračky, povídky 
či příběhy, měřítka, tabulky, grafy…, které vaši edukaci usnadňují a činí ji názornější. 
Neváhejte se prosím podělit o své nápady příspěvkem pro tuto rubriku.

Mimořádně chybí komentovaný produktový přehled, který byl v minulých číslech le-
tošního ročníku věnován moderním materiálům pro hojení ran a náhradním sladidlům 
(zdrojem údajů byl náš Pomocník diabetologa). V příštím čísle již dozajista další takový 
přehled scházet nebude, do budoucna pak velmi uvítáme vaše náměty na témata, která 
bychom měli tímto způsobem zpracovat.

Poprvé se na stránkách Sestry v diabetologii objevují články ve slovenštině. Ačkoliv 
byl časopis původně prezentován pouze v České republice, praxe ukázala, že se zájem 
o něj velmi rychle šíří nejen do dalších oborů (krom diabetologických a interních sester 
projevují zájem i nutriční terapeutky, sestry LDN, ambulancí pro hojení ran, endokri-
nologie aj.), ale i do zahraničí – na Slovensko. Věříme, že po dlouhé společné historii 
nebude pro vás problém číst některé články také ve slovenštině, stejně jako pro zájemce 
ze Slovenska zvládat odborný text český.

Přeji vám všem jen krásné barvy letošního podzimu a hodně úspěchů ve vaší práci.

 Karel Vízner
 šéfredaktor
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Inzulínová léčba u nemocných cukrovkou: 
historie, minulost a současnost

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

V současné době je v diabetologii léčba inzulínem označovaná za epochu (éru) 
inzulínových analog. 

Proč se vývoj inzulínů nezastavil u biosyntézy lidských (HM) inzulínů a jejich 
uvedení do běžné praxe? Co lepšího si diabetici a diabetologové mohli přát, než 
podávat nemocným, jejichž B-buňky pankreatických ostrůvků nejsou schopné vy-
rábět vlastní inzulín, molekulu inzulínu zcela identickou s endogenně produkova-
nou v B-buňkách? 

III. část: inzulínová analoga

Inzulínoterapie

Problém náhrady inzulínu, byO jeho mo-
lekula měla stejný počet a identické po-
řadí aminokyselin jako má vlastní lidský 
inzulín, ještě neznamená fyziologickou 
náhradu jeho působení v organismu. Fy-
ziologická náhrada totiž nezáleží pouze 
na fyziologické molekule, ale také na fyzi-
ologické cestě, jakou se inzulín dostává do 
krevního oběhu a k buňkám. Inzulín uvol-
ňovaný z B-buněk pankreatických ostrův-
ků jde nejprve cestou portálního řečiště 
do jater a teprve odtud do periferní krve, 
která jej roznáší k buňkám periferních tká-
ní (svalstvo, tuková tkáň). Pasáží inzulínu 
v játrech je jeho značné množství uvolněné 
B-buňkami (45–65 %) využito přímo jater-
ní tkání a do periferního řečiště se dostává 
významně nižší koncentrace inzulínu než 
jaká jde do jater. Pokud aplikujeme inzu-
lín do periferního krevního řečiště, musí-
me ve snaze zajistit dostatečnou koncen-
traci inzulínu pro potřeby jater (potlačení 
glukoneogeneze) podávat vyšší koncen-
trace inzulínu, které mohou být rizikem 
hypoglykémií. 

Pokud podáváme subkutánně rychle 
působící HM inzulín, dochází ke zpoždění 
jeho hypoglykemizujícího účinku po poda-
ném jídle v porovnání s hypoglykemizují-
cím účinkem endogenně vyrobeného in-
zulínu. To je první nedostatek HM inzulínů 
způsobený nefyziologickou cestou jeho po-
dání. Organismus diabetika ale potřebuje 
zajistit také bazální náhradu chybějící se-
krece inzulínu (24hodinovou), která je fyzi-
ologicky zajišOována pulzní trvalou sekrecí 

endogenně produkovaného inzulínu. Dia-
betikům je tato bazální potřeba inzulínu 
nahrazována dlouze působícím (depotním) 
inzulínem. Tento HM inzulín se po aplikaci 
dostává v dostatečném množství do krve 
až za několik hodin, jeho koncentrace po-
zvolna stoupá a dosahuje vrcholu za 8–12 
hodin, aby opět pomalu klesala. Celková 
doba působení je 18–22 hodin, ale hladi-
ny inzulinémie nejsou konstantní, průběh 
inzulinémie má svůj vrchol účinku se stou-
pající a klesající schopností ovlivňovat ba-

zální výdej glukózy. A to je druhý základní 
nedostatek lidských inzulínů podávaných 
dia betikům nefyziologickou cestou. 

Co jsou inzulínová analoga? 
Inzulínová analoga znamenají mole-

kulu lidského inzulínu, která je chemic-
ky pozměněna tak, aby získala v terapii 
diabetiků výhodnější vlastnosti. V sou-
časné době máme k dispozici krátce pů-
sobící analoga lidského inzulínu i dlouze 
působící analoga. Krátce působící jsou ur-
čena k aplikaci před jídly a dlouze půso-
bící analoga jsou podávána jako náhrada 
chybějící bazální sekrece inzulínu. 

Proč jsou výhodnější 
inzulínová analoga
než HM inzulíny? 

Krátce působící analoga byla vyvinuta 
tak, aby jejich účinek po podání subku-
tánně před jídlem nastupoval rychleji 
a trval kratší dobu. Tím jeho podání za-
brání jednak přetrvávající hyperglykémii 
časně po podání jídla a také zabrání rizi-
ku hypoglykémií pozdně po jídle, kdy již 
organismus v postabsopční fázi nepotře-
buje zvýšené hladiny inzulínu.

Obr. 1: Molekula inzulínového analoga lispro (Humalog)

ThrPhe

TyrLeu LeuAla ValGlu CysVal GlyLeu GluHis ArgSer
GlyGly

PheCys
PheLeu

CysIleSerThrCysCys
Gln

Glu
Val

Ile

Gly

Ser Leu Tyr Gln Leu
Glu

Asn
Tyr

Cys

Asn

TyrHis
ThrGln

ProAsn

LysVal

11109876
5

4
3

2 S

S
S S

S

1

A-řetězec

lidský inzulín (HM)B-řetězec

12 13 14 15 16
17

18
19

20

21

301

1615 1714 1813 1912 2011 2110 229
238

247
256

265

274

283

292

S

ThrPhe

TyrLeu LeuAla ValGlu CysVal GlyLeu GluHis ArgSer
GlyGly

PheCys
PheLeu

CysIleSerThrCysCys
Gln

Glu
Val

Ile

Gly

Ser Leu Tyr Gln Leu
Glu

Asn
Tyr

Cys

Asn

TyrHis
ThrGln

LysAsn

ProVal

11109876
5

4
3

2 S

S
S S

S

1

A-řetězec

B-řetězec

12 13 14 15 16
17

18
19

20

21

301

1615 1714 1813 1912 2011 2110 229
238

247
256

265

274

283

292

S

Lys(28), Pro(29) – HM inzulín

Diasestra_2006_3.indd   4 27.9.2006   18:15:23



Dlouze působící analoga inzulínu zajiš-
Oují fyziologičtější náhradu bazální sekre-
ce inzulínu bez výše popsaného průběhu 
účinku HM depotních inzulínů (vzestup-
né rameno – vrchol – sestupné rameno). 
Bezvrcholový průběh hladin inzulinémie 
je provázen nižším rizikem hypoglykémií, 
především v nočních hodinách. 

Jaká inzulínová analoga jsou 
již v léčbě DM?

Jako první krátce působící analog byl na 
světový i náš trh uveden inzulínový ana-
log lispro (Humalog), u kterého zajistila 
výhodnější farmakokinetické vlastnosti 
výměna aminokyselin lysinu a prolinu 
v B-řetězci molekuly HM inzulínu (ob-
rázek č. 1). 

Druhým krátce působícím analogem, 
který je i u nás v běžné diabetologické 
praxi, je aspart (NovoRapid) na obrázku 
č. 2, u kterého došlo k substituci proli-
nu aspartem na pozici 28 B-řetězce. Jak 

Obr. 2: Molekula inzulínového analoga aspart (NovoRapid)

se změnil časový průběh účinku krátce 
působícího analoga aspart v porovnání 
s aplikovanou molekulou krátce půso-
bícího HM inzulínu můžeme posoudit 
z tabulky č. 1. Profil účinku obou krátce 
působících běžně užívaných inzulíno-
vých analog je srovnatelný, jak dokla-
duje obrázek č. 3. 
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30  –  60 min 10  –  20 min

Maximum 
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Trvání 
účinku

6  –  8 hod 3  –  5 hod

Tab. č. 1: Srovnání časového účinku krátce pů-
sobícího analoga aspart s krátce působícím HM 
inzulínem

ThrPhe

TyrLeu LeuAla ValGlu CysVal GlyLeu GluHis ArgSer
GlyGly

PheCys
PheLeu

CysIleSerThrCysCys
Gln

Glu
Val

Ile

Gly

Ser Leu Tyr Gln Leu
Glu

Asn
Tyr

Cys

Asn

TyrHis
ThrGln

AspAsn

LysVal

11109876
5

4
3

2 S

S
S S

S

1

A-řetězec

inzulínový analog aspartB-řetězec

12 13 14 15 16
17

18
19

20

21

301

1615 1714 1813 1912 2011 2110 229
238

247
256

265

274

283

292

S

Asp
Pro

Čas (hod)

Vo
ln

ý 
in

zu
lín

 (
pm

ol
/l

)

0

50

0

100

150

200

250

300

350

1 2 3 4

10 IU s.c.

5

inzulín aspart
inzulín lispro

Obr. 3: Srovnání účinku inzulínového analoga aspart a lispro

D
le

: H
om

e 
et

 a
l. 

D
ia

be
ti

c 
M

ed
 1

7:
 7

62
–7

70
, 2

00
0.

Diasestra_2006_3.indd   5 27.9.2006   18:15:24

Daniela Hozdová
Obdélník



6

SESTRA V DIABETOLOGII � 3/2006

Třetím krátce působícím analogem 
inzulínu, který přichází na náš trh je 
glulisin (Apidra). Své výhodnější vlast-
nosti získal analog náhradou aminokyse-
liny v pozici B 28 kyselinou glutamovou 
a v B 3 lysinem. 
• Dlouze působící analoga

Inzulínová analoga, která byla vyvinu-
ta jako optimálnější náhrada bazální se-
krece inzulínu nazýváme dlouze působící 

inzulínová analoga nebo analoga s pro-
dlouženým účinkem. V současné době si 
můžeme vybrat ze dvou: inzulín glargin 
(Lantus) na obrázku č. 4 a detemir (Leve-
mir) na obrázku č. 5.

Změny farmakokinetiky a farmakody-
namiky u glarginu bylo dosaženo kromě 
přidání 2 molekul argininu v B-řetězci 
a výměnou asparaginu za glycin v A-ře-
tězci, ještě modifikací izoelektrického 

bodu. Glargin je svými výrobci často pre-
zentován jako „bezvrcholový“ inzulín.

U detemiru je molekula HM inzulínu 
změněná odstraněním threoninu (B 30) 
a navázáním na lysin (B 29) kyseliny my-
ristové. Tato mastná kyselina zprostřed-
kuje vazbu analoga detemir na albumin 
jak v intersticiu (po aplikaci subkutánně), 
tak v krevním řečišti. Hladiny inzulinémie 
po jeho podání jsou obdobně bezvrcholo-
vé a detemir vykazuje významně nízkou 
variabilitu svého účinku. Proto je výrobci 
představován jako inzulín „s předvídatel-
ným“ účinkem. 
• Premixovaná inzulínová analoga

Příznivce premixovaných inzulínů (jak 
z řad pacientů, tak diabetologů) jistě 
potěší, že i mezi inzulínovými analogy 
takový preparát najdeme. Jde o analog 
biAsp 30 (NovoMix 30), který je směsí 
krátkého inzulínového analoga aspart 
(30 %) a jeho retardované formy (70 %).

Použití inzulínových analog
Inzulínová analoga jsou používaná ve 

stejných dávkovacích režimech jako HM 
inzulíny – konvenční režimy, intenzifiko-
vané inzulínové režimy nebo v subkutánní 
inzulínové infuzi (CSII). Vzhledem k tomu, 
že jsou analoga cenově méně výhodná, 
jsou v naší zemi indikována omezeně a to 
u nemocných, u kterých nelze pomocí HM 
inzulínů dosáhnout uspokojivou kompen-
zaci diabetu nebo nelze zabránit nepřed-
vídatelným hypoglykémiím.

Inzulínoterapie
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Obr. 4: Molekula inzulínového analoga glargin (Lantus)

Obr. 5: Molekula inzulínového analoga detemir (Levemir)

Začátkem září představila společnost Eli Lilly na své konferenci Událost roku (Praha, 8. září 2006) tři nové léky: perorální antidiabetikum ze skupiny glita-
zonů – pioglitazon (Actos) a nové kombinace inzulínových analog – Humalog Mix 25 a Humalog Mix 50.
Uvedení pioglitazonu do široké praxe v České republice je s nadějemi očekáváno již delší dobu, některá pracoviště byla zapojena do klinických postmar-
ketingových studií a rovněž v rámci Luhačovických diabetologických dní byly na samostatném sympoziu prezentovány výsledky studií s pioglitazonem, 
GLAI a PROACTIVE. 
Actos (pioglitazon) prokazuje dobrou účinnost, dle některých studií obdobnou již užívanému rosiglitazonu; prokázán byl krom hypoglykemizujícího účin-
ku také vliv na lipidové spektrum, přesun viscerálního tuku do podkožních oblastí těla a na další markery kardiovaskulárního rizika (CRP, MMP-9, volné 
mastné kyseliny, TNFα ad.). 
Pro zvýšené riziko retence tekutin s možným vznikem srdečního selhání je kontraindikován u nemocných se srdečním selháním (od stupně NYHA I ev. 
i jen v anamnéze) a je třeba jej indikovat individuálně s ohledem k tomuto riziku. Narozdíl od zahraničí není u nás povoleno jeho užití spolu s inzulínem, 
doporučena je monoterapie nebo kombinovaná léčba s metforminem či sulfonylureou. K dispozici jsou 15 a 30 mg tablety, které se podávají v režimu 
dávkování 1krát denně.
Další novinkou je rozšíření rodiny inzulínů Eli Lilly. Humalog Mix 25 je směsí 25 % inzulínového analoga lispro a 75 % isophánní suspenze lispra (NPL), 
Humalog Mix 50 má analogické složení s poměrem 1:1. Oproti tradičnímu premixovanému humánnímu inzulínu dosahuje Humalog Mix rychlejšího nástu-
pu účinku (obdobně jako lispro vůči rychle účinnému inzulínu), je tedy možné aplikovat jej těsně před jídlem. Prezentované studie ukazují – ve srovnání 
s tradičními premixy ve stejném dávkovacím režimu – zlepšení postprandiální kontroly glykémie. Při zvažovaném režimu Humalog Mix 25 2krát denně se 
tento efekt pochopitelně projeví u glykémie po snídani a večeři a v celkové úrovni kompenzace vyjádřené hodnotou glykovaného hemoglobinu. Prezento-
vána byla řada možných inzulínových režimů s využitím těchto nových preparátů (např. Humalog Mix 50 3krát denně), ale je zjevné, že praktické využití 
bude hledat každý diabetolog individuálně na základě svých zkušeností, a především jedinečnosti každého pacienta, jeho denního režimu a preferencí. 
Humalog Mix rozšiřuje škálu využitelných možností pro tvorbu inzulínových režimů, aO již v konvenční či intenzifikovanější podobě.

Karel Vízner

Další možnosti v léčbě antidiabetiky
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Diabetes mellitus
a péče o nohy

Sylvie Špitálníková
Interní oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod

Syndrom „diabetické nohy“ je termín, který zahrnuje vředy (ulcerace) nebo těžší 
deformity nohou, vyskytující se od kotníku níže. Postiženo je asi 15 až 25 procent 
všech diabetiků. Závažnými následky tohoto stavu, pokud není léčen, jsou gangrény 
(sněti). Ty se rychle šíří, zasahují i hluboko uložené tkáně, zejména šlachy a kosti, 
a vedou k nutným amputacím. Hlavním faktorem, který způsobuje vznik tohoto po-
stižení, je poškození nervů a cév vysokou hladinou cukru v krvi – hyperglykémií.

Syndromu diabetické nohy 
je lépe předejít

Nejpodstatnější je správná léčba cuk-
rovky, každodenní péče o nohy a volba 
vhodné obuvi. Správná léčba cukrovky 
spočívá samozřejmě v dodržování dia-
betické diety, denního režimu, případně 
užívání léků nebo aplikaci dávek inzulí-
nu stanovených ve spolupráci s ošetřu-
jícím lékařem. 

Nohy diabetika potřebují pravidelnou 
péči. Jejich každodenní koupel ve vlažné 
vodě je nezbytná. Voda by měla být teplá 
nejvýše 37 °C. Teplotu je třeba změřit tep-

loměrem nebo alespoň orientačně pono-
řením lokte do lázně. Nemocní cukrovkou 
často mívají snížené vnímání tepelných 
i bolestivých podnětů na nohou a mohli 
by se opařit.

Zatvrdlou kůži, která se u diabetiků 
tvoří ve zvýšené míře, je nutné pravi-
delně odstraňovat. K jejímu obroušení se 
hodí nejlépe pemza, v žádném případě 
nesmí být užity ostré nástroje. Po umytí 
je třeba nohy důkladně osušit, také mezi 
prsty. Používání hydratačních krémů za-
braňuje nadměrnému vysušení pokožky 
a dodává jí pružnost. Je ovšem nežádoucí 
nanášet tyto přípravky mezi prsty. Neh-

1. Nohy diabetiků bývají v důsledku diabetické neuropatie méně citlivé na 
bolest, teplo, tlak. Proto se nemocní cukrovkou musejí bedlivě chránit 
před jakýmkoliv poraněním.

2. Nemocní cukrovkou musejí nosit vhodnou obuv.
3. Diabetik by neměl chodit bos ani naboso. 
4. Je nutné, aby si diabetik denně nohy i obuv prohlížel.
5. Nohy je třeba každý den koupat ve vlažné lázni.
6. Zatvrdlou kůži by měl diabetik pravidelně odstraňovat pemzou. 
7. Každé, i sebemenší poranění je třeba řádně ošetřit, sledovat průběh ho-

jení. V případě, že se poranění nehojí a zarudnutí a otok se naopak dále 
šíří, je nezbytné navštívit chirurgickou ambulanci. 

8. Pokud se již vřed vytvořil, důsledně se při domácím ošetřování ři@te ná-
vodem ošetřujícího lékaře a sestry.

9.  Dodržovat zásady diabetické diety, pravidelný denní režim a nezbytná 
léčebná opatření. Je nezbytné mít cukrovku pod kontrolou.

10. Nekouřit.

Desatero správné péče
o nohy diabetiků
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ty na prstech musejí být zastřihovány do 
rovna. Zarostlé nehty a mozoly by měl 
odstranit odborník. Lze doporučit prove-
dení odborné pedikúry. Je ovšem nutné 
pedikérku předem informovat o tom, že 
pacient trpí cukrovkou. 

Speciální obuv je 
nezbytností

Obuv pro diabetiky nesmí nikde nohy 
tísnit ani tlačit, musí být dostatečně širo-
ká a o jeden až dva centimetry delší než 
noha. Boty, které diabetik nosí, by měly 
být prodyšné, tedy vyrobené z přírod-
ních materiálů (kůže, bavlna). Mají mít 
dostatek prostoru pro prsty a nesmějí 
ani v jiných místech nohu tísnit. Vhod-
né jsou boty šněrovací s mírně zvýšenou 
částí pod patou. Podpatek by neměl být 
vyšší než tři centimetry. Vyšší podpatky 
nelze doporučit, neboH při jejich nošení 
dochází k přetěžování klenby nohy a zvý-
šenému tlaku na plosku nohy. Možnost 
částečného upravení šířky boty je užiteč-
ná (šněrování nebo suchý zip). Osvědče-
né je i měření šířky boty v místě příčné 
klenby. Aby nedocházelo ke zvýšení tlaku 
na hřbetní plochy prstů, je účelné dbát 
na přiměřenou výšku boty. Podrážka má 
být tužší, vložka měkká a elastická. Vhod-
ný je kolébkovitý tvar podrážky (špička 
zvednutá o 2,5 cm). Boty je nejlepší zkou-
šet navečer, protože noha je po celoden-
ní námaze naběhlá. I sandály a domácí 
pantofle by měly dobře padnout. Novou 
obuv je lépe mít na nohou zpočátku krát-
ce a nohy častěji prohlížet.

Před obutím by diabetik měl vnitřek 
bot prohlédnout a prohmatat, zda v nich 

nejsou kamínky, praskliny nebo jiné zá-
vady, které by mohly způsobit otlak nebo 
poranění.

Správné je několikrát denně se pře-
zout, aby se předešlo dlouhému působení 
tlaku na stejná místa na nohou. 

Dbát je třeba i na ponožky 
a punčochy

Především je nutná jejich každodenní 
výměna. Měly by být zhotoveny z pří-
rodních materiálů, tedy bavlny nebo 

vlny. Důležitá je také jejich správná ve-
likost. Lemy nesmějí škrtit nebo naopak 
být příliš volné, aby se ponožky neshr-
novaly. Diabetici nikdy nesmějí chodit 
naboso, ani doma ani venku. Hrozí zde 
velké riziko poranění, byH malého, kte-
ré by mohlo zůstat nepovšimnuto, a tak 
i neošetřeno.

Pozor na infekce
Podceňovaná, a proto velmi nebezpeč-

ná jsou plísňová onemocnění kůže nebo 

Péče o nohy
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nehtů. Kůže narušená takovým onemoc-
něním se stává vstupní branou pro zá-
važnější infekce. 

Plísně na kůži mohou mít podobu svě-
divých puchýřků, často se objevujících 
mezi prsty. Na nehtech se projevují zesí-
lením, zhrubnutím nehtu a změnou jeho 
barvy. Léčbu přenecháme odborníkům. 
Prádlo je nutné vydezinfikovat vyvaře-
ním a všechny boty ošetřit protiplísňo-
vými prostředky. Při návštěvě bazénu, 
sauny nebo jiného sportovního zařízení 
je třeba chránit nohu obuví i zde. 

Pokud přes všechnu opatrnost pře-
ce jen dojde k poranění nohy, poraněné 
místo pečlivě vydezinfikujeme a případ-
ně přelepíme náplastí. Bedlivě musíme 
sledovat, jestli se hojí. Pokud by bylo 
poraněné místo červené, oteklé a kdyby 
se otok a zarudnutí šířily do okolí, pří-
padně rána bolela a škubalo by v ní, je 
nevyhnutelná návštěva lékaře. Odbornou 
pomoc pacient nalezne v každé chirur-
gické ambulanci.

Závažným pozdním následkem cuk-
rovky je poškození cév a nervů dolních 

končetin, které ve výsledku vede k roz-
voji syndromu diabetické nohy. Ten podle 
statistických údajů zapříčiňuje 40 až 70 
procent všech amputací dolních konče-
tin. Nejdůležitějšími faktory, které přispí-
vají k vzniku a rozvoji ulcerací na nohou 
diabetiků, jsou periferní neuropatie, malá 
traumata a deformity nohou. Proto je tak 
důležitá prevence spočívající ve správné 
léčbě diabetu a kvalitní péči o nohy. Zde 
se otvírá velký prostor pro edukaci pa-
cientů i zdravotnických pracovníků.

�  věk nad 40 let
�  kouření
�  onemocnění cukrovkou trvající déle než 10 let
�  ztráta citlivosti nohou nebo příznaky jiného poškození nervů diabetem (diabetické neuropatie)
�  deformace nohou (kladívkovité prsty, vbočený palec apod.)
�  omezené zásobování nohou krví (diabetická makroangiopatie) 
�  dřívější infekce nohou a amputace
Nejčastější zevní příčinou vzniku vředů u diabetiků je nevhodná obuv a špatná péče o nohy.

Faktory přispívající ke vzniku
poškození nohou při cukrovce:
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Péče o nohy

V červnovém čísle našeho časopisu se nám do článku Olgy Zbořilové Edukační program pro diabetiky vloudila chyba. Správ-
ně mělo být uvedeno, že celozrnná mouka nese označení vysokovymletá a tzv. světlá mouka tedy nízkovymletá a nikoli na-
opak. Autorka i redakce se za tuto chybu omlouvají.

Oprava
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Potřeba energie a hlavních 
živin u obézních pacientů

Karolína Kabrnová–Hlavatá
Endokrinologický ústav, Praha

S nadváhou a obezitou se potýká stále větší množství lidí. Abychom mohli vést 
proti tomuto závažnému onemocnění účinný boj, musíme být také vyzbrojeni dosta-
tečným množstvím informací. Na vzniku obezity se podílí celá řada vlivů – genetika, 
výchova, rodinné zvyklosti, naše osobnostní charakteristiky, styl výživy, sklon k po-
hybové aktivitě apod. Cílem následujících sdělení je poskytnutí ucelených informací 
nejen o příčinách obezity, ale také o jejích následcích a metodách léčby. 

Energetická rovnováha je stav, kdy pří-
jem energie odpovídá energetickému vý-
deji, což je základní podmínka zachování 
přiměřené hmotnosti. 

V případě, že je rovnováha vychýlena 
ve prospěch příjmu potravy nebo nižšího 
výdeje energie, dochází ke vzniku obezi-
ty; mluvíme o pozitivní energetické bilan-
ci. V opačném případě jsou mobilizová-
ny zásoby tělesného tuku a výsledkem je 
úbytek hmotnosti. Pokud tato negativní 
bilance trvá dlouhou dobu, začíná orga-
nismus využívat jako energetický zdroj 

i bílkoviny svalové tkáně a dochází k roz-
voji malnutrice. 

Celkový příjem energie se odvíjí od ob-
sahu základních živin (bílkovin, tuků, sa-
charidů), alkoholu a vlákniny. Doporuče-
ný příjem energie je individuální a velmi 
závisí na věku, pohlaví a výši fyzické ak-
tivity. Obecně převládá trend nadměrné-
ho energetického příjmu. Hlavními zdroji 
nadbytečné energie jsou především tuky 
a jednoduché sacharidy. Na pozitivní ener-
getické bilanci se také může podílet nad-
měrný příjem alkoholu. 
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Energetický výdej

Otázka energetického výdeje je o něco 
složitější, protože na celkovém energetic-
kém výdeji se podílejí tři složky – bazál-
ní nebo také klidový energetický výdej, 
postprandiální energetický výdej a výdej 
energie spojený s pohybovou aktivitou.

• Klidový energetický výdej (Resting Me-
tabolic Rate – RMR) – představuje výdej 
energie nutný pro zachování základních 
životních funkcí a termogeneze. K mě-
ření klidového metabolismu používáme 
metody nepřímé kalorimetrie nebo vý-
počtu z rovnic. Podstatou metody ne-
přímé kalorimetrie je stanovení objemu 
vdechovaného kyslíku a vydechovaného 
CO2. RMR je výrazně ovlivňován genetic-
kými faktory, věkem (se stoupajícím vě-
kem dochází k poklesu) a množstvím ak-
tivní svalové hmoty. Na celkovém výdeji 
energie se RMR podílí z 55 až 70 procent. 
S poklesem bazálního metabolismu se 
setkáváme zejména při nepravidelném 
jídelním režimu a při dodržování přísněj-
ších redukčních diet. Příčinou je adapta-
ce organismu na snížený příjem energie 
a snižující se objem svalové tkáně. U níz-
kosacharidových diet dochází ke vzniku 
energetické úspornosti následkem změn 
v hladině hormonů štítné žlázy – hovo-
říme o tzv. syndromu nízkého trijódty-
roninu, kdy vzniká metabolicky neúčin-
ný reverzní trijódtyronin namísto jeho 
účinné formy.

• Postprandiální energetický výdej (Diet 
Induced Thermogenesis – DIT) – předsta-
vuje výdej energie spojený s trávením, 
vstřebáváním živin a s aktivací sympa-
tického nervového výdeje po jídle. Post-
prandiální energetický výdej se na celko-
vém energetickém výdeji podílí z 8 až 12 
procent. Jeho výše je ovlivňována množ-
stvím, druhem stravy a rozložením po-
travy během dne.

• Energetický výdej při pohybové akti-
vitě (Energy Expenditure due to Physical 
Activity – EE PA) – na celkovém výdeji 
se podílí z 20 až 40 procent v závislosti 
na druhu, frekvenci a intenzitě pohybo-
vé aktivity. Tuto část celkového energe-
tického výdeje lze velmi dobře ovlivnit 
změnou životního stylu.

Pro úplnost je nutné zmínit i energii 
vydanou v souvislosti s kouřením. Niko-
tin může u silných kuřáků zvýšit ener-
getický výdej až o deset procent, proto 
bývá zanechání kouření často spojeno 
s nárůstem tělesné hmotnosti.

Obezitologie
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1. Výpočet bazální potřeby energie
K výpočtu bazálního metabolismu se nejčastěji používá Hartus–Benedicto-
vy rovnice. Výsledná jednotka rovnice je v kcal (převod kcal na kJ je jedno-
duchý – 1 kcal × 4,19 =1 kJ).
Pro ženy
655 + (9,6 x hmotnost v kg) + (1,85 x výška v cm) – (4,7 × věk)
Pro muže
66 + (13,7 x hmotnost v kg) + (5 x výška v cm) – (6,8 × věk)

2. Výpočet celkové potřeby energie
Potřeba energie se odvíjí od výše fyzické aktivity. Celkovou potřebu ener-
gie vypočítáte vynásobením bazálního množství energie stupněm fyzické 
aktivity. 

Stupeň fyzické aktivity   Muži  Ženy
Sedavá    1,4  1,4
Lehká (méně než hodinu denně)  1,5  1,5
Mírná (hodinu denně)   1,7  1,6
Střední (1–2 hodiny denně)  1,8  1,7
Těžká (více než 2 hodiny denně)  2,1  1,8 

3. Výpočet potřeby jednotlivých živin
Optimální zastoupení hlavních živin při redukční dietě je následující: 
50 % energetické potřeby hradí sacharidy
30 % energetické potřeby hradí tuky
20 % energetické potřeby hradí bílkoviny
(počet kJ/den × 0,5) : 17 = denní dávka sacharidů v gramech
(počet kJ/den × 0,3) : 37 = denní dávka tuků v gramech
(počet kJ/den × 0,2) : 17 = denní dávka bílkovin v gramech 

4. Příklad celkového výpočtu
Petře je 27 let, váží 82 kg a měří 170 cm, vykonává lehkou fyzickou aktivitu, 
je zdravá a přála by si zhubnout. Její potřeba energie a živin je následující:
655 + (9,6 × 82) + (1,85 × 170) – (4,7 × 27) = 1 630 kcal = 6 845 kJ
6 845 × 1,5 = 10 267 kJ (pro hubnutí zpočátku odečteme 2 000 – 2 500 kJ, tj. 
pro Petru 8 267 – 7 767 kJ)
Doporučované množství tuku: (8 267 × 0,3) : 37 = 63 až 67 g/den
Doporučované množství sacharidů: (8 267 ×0,5) : 17 = 228 až 243 g/den
Doporučované množství bílkovin: (8 267 × 0,2) : 17 = 91 až 97 g/den

5. Výpočet energetické spotřeby
Při stanovení energetické spotřeby vycházíme především z dietních zázna-
mů. Optimální jsou 7 – 14denní zápisy jídelníčku se zaznamenaným druhem 
a množstvím zkonzumované stravy. K přesnému zhodnocení příjmu hlavních 
živin a mikronutrientů využíváme nutričních programů.

Přehled jednotlivých výpočtů
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Podiatrie

Nové podiatrické metody 
pro diabetiky

Miroslav Havrda
viceprezident České podiatrické společnosti

Klasická pedikérská péče o nohu má v České republice velmi dlouhou tradici. Za 
první republiky existovala ve Zlíně speciální škola, která vzdělávala budoucí pedi-
kéry. Mnoho z nich našlo uplatnění i ve specializovaných obchodech firmy BaVa, 
kde poskytovali nejen konzultace, ale také prováděli pedikérské ošetření nohou. 
Mnoho lidí si myslí, že to byla myšlenka slavného českého rodáka, ale první speci-
alizovanou péči o nohy „vynalezl“ v Americe Scholl, jehož značkové výrobky také 
můžeme vidět na našem trhu.

Vývoj směřuje
k přístrojové pedikúře

Obr. 1: Medicinální pedikúra
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V dalším období se budoucí pedikéři 
učili svému oboru na odborných učiliš-
tích a jistě si mnoho z nás pamatuje po-
skytování této služby například v Hygii 
za 10 korun. Ke konci osmdesátých let 
již ošetření nohou stálo více než 20 ko-
run. Nohy se namočily, dále se nůžkami 
ostříhaly nehty a pilníkem a skalpelem 
odstranily všelijaké neduhy.

Pedikérské rychlokursy 
kvalitu péče příliš nezvýšily

Po roce 1989, kdy se prakticky roz-
padlo vzdělávání v této oblasti, se zača-
ly nové kádry vzdělávat v pedikérských 

„rychlokursech“, s délkou výuky kolem 
200 hodin. ByV byla výuka prováděna 
na akreditovaných pracovištích, vznikly 
stovky „pedikérů“, kteří mohli bez jaké-
koliv praxe dostat oprávnění k výkonu 
této vázané živnosti. Nyní i zde již musí 
být podobně jako v medicíně několika-
letá praxe v oboru, v ordinacích je po-
vinná sterilizace nástrojů a zpřísňují se 
i kritéria na provozovaní této činnosti.

V roce 1998 vznikla Asociace pedikérů 
České republiky, která byla v roce 2001 
transformována na Českou podiatrickou 
společnost. Ta už má kromě pedikérů ve 
své členské základně i lékaře, fyziote-
rapeuty i další odborníky zabývající se 

problematikou nohou – například prote-
tiky, obuvníky, maséry apod. Nyní bude 
tato společnost v rámci svého Podiatric-
kého institutu vydávat podle stupně po-
diatrického vzdělání i titul podiatra.

U diabetiků je důležité 
šetrné ošetření bez poranění 
zdravé tkáně

Asi hlavní předěl v tomto oboru zname-
nalo zavedení tzv. přístrojové pedikúry 
i v České republice. Vybavení takového 
pracoviště je velmi podobné stomatolo-
gickému. Také zde se používá vysokootáč-
ková fréza, kterou pohání mikromotor, je 
zde buY vysoce účinné odsávání, nebo 
chlazení vodní mlhou, používají se spe-
ciální brusné nástavce – pilníky, frézky, 
duté frézky pro odstranění kuřích ok, če-
pičky s brusným papírem, apod. Speciální 
sada nástrojů existuje pouze pro diabetiky, 
kde potom nemůže při snížené citlivosti 
u klienta docházet k poranění zdravé tká-
ně. Vsazení brusného nástroje do úchytu 
frézy je koncipováno tak, že pokud se zvý-
ší tření, frézka se zastaví. Na podobném 
principu pracuje i pila na snímání sádry. 
Každý lékař ví, že pokud řeže sádru, musí 
vždy pracovat zezadu v oblasti lýtka a při 
kontaktu pily s měkkými svaly pak nemů-
že dojít k poranění končetiny.

Pořízení kvalitní techniky stojí zhruba 
50 tisíc korun a více. Další peníze jsou 
potřebné na kvalitní křeslo, lupu se svět-
lem, sterilizátor a další instrumenty. Je 
zřejmé, že se finanční nároky na poříze-
ní potřebného vybavení nedají srovnat 
s provozováním klasické, tedy tzv. mok-
ré pedikúry. Proto se také ceny na tomto 
pracovišti musejí pohybovat v řádu ně-
kolika set korun, což může být pro paci-
enta, který neví, o co se jedná, v prvním 
okamžiku odrazující.
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Obr. 2: Individuální silikonový korektor

Podiatrie

Ortotické pomůcky 
a špony, náhradní nehty, 
termoplastické vložky

Postupně se k nám v průběhu deva-
desátých let dostávaly další podiatric-
ké metody.

Jednalo se o výrobu individuálních si-
likonových korektorů, kde se využívají 
upravené stomatologické silikony, které 
jsou využívány k vytváření zubních odlit-
ků. Z podobné hmoty lze během několi-
ka minut vytvořit velmi účinný korektor, 
který může podstatným způsobem řešit 
deformitu přednoží i prstců. Ortotická po-
můcka je hygienická, dá se mýt i dezinfi-
kovat a její jedinou kontraindikací je aler-
gie na silikon, která je velmi vzácná.

Dalším průlomem v tomto oboru je ne-
krvavé řešení zarůstajících nehtů pomo-
cí tzv. špon. U pacienta s rizikem vzniku 
„diabetické nohy“ může mít každý krva-
vý zákrok na prstcích až fatální následek. 
V literatuře je popsáno mnoho případů, 
kdy došlo po chirurgickém nebo dokon-
ce i pedikérském poranění skalpelem až 
k amputaci dolní končetiny. U těchto pa-
cientů je přístrojová pedikúra metodou 
první volby. Již při počáteční deformitě 
nehtu je třeba nejen nehet patřičně vy-
brousit, ale je možné během asi 10 minut 
nalepit na nehtové lůžko tzv. šponu. Jde 
o umělohmotný pásek, který se lepí ce-
lou plochou napříč na nehtovou plotén-
ku, nebo se používá speciálně upravený 
nehtový plíšek potažený umělohmotnou 
vrstvou, který se ohne pomocí „ohýba-
ček“ do trochu méně konkávní polohy než 
je obvyklý profil nehtu. Potom se nalepí 
kapkou speciálního lepidla pouze na kon-

cích a dochází tak k permanentnímu nad-
zvedávání obou okrajů nehtu. Pacientovi 
tato procedura nijak nevadí, je nekrvavá 
i nebolestivá, a s příslušnou šponou je 
možné dělat všechno včetně mytí i kou-
pání. Po několika dnech se nalepení špo-
ny zopakuje, pouze se větším ohnutím 
zvýší účinnost pomůcky. Mezi neúčinnější 
metody v této oblasti patří tzv. drátkové 
špony. Nejprve se udělá odlitek postižené-
ho prstce a na něj se vyrobí individuální 
drátková špona. Ta se potom přenese na 
postižený nehet. Potom je možné pod-
le stavu nehtu opakovaně nadzvedávat 
nehtové lůžko po stranách a tím postup-
ně odstraňovat lokální tlak. 

V současné době se dají vytvořit při de-
strukci nehtové ploténky i náhradní umělé 

Obr. 3: Nehtová špona

nehty, které se připevní k nehtovému ko-
řeni. Tato metoda slouží k ochraně neh-
tového lůžka. Umělý nehet odrůstá s pů-
vodně deformovanou ploténkou a dále se 
dá stříhat i vizuálně upravovat. Ve světě 
je i běžná tvorba umělých prstců, která 
je využívána u diabetiků, kteří již prodě-
lali amputaci.

Dalšími pomůckami, které slouží diabe-
tikům, jsou speciální termoplastické vložky, 
které rozloží tlaky chodidel do větší plo-
chy a dále dokáží již po malé dodatečné 
úpravě například cíleně odlehčit nebo vy-
podložit určitou část nohy. 

Kontakt
www.medsport.cz
www.podiatrie.cz
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Nové přístroje pro V. A.C. Therapy
Karel Vízner
Nakladatelství GEUM

V. A. C. (Vacuum Assisted Closure) The-
rapy je terapeutický systém určený pro 
hojení ran, založený na kontrolovaném 
a lokalizovaném podtlaku vyvíjeném na 
ránu. Pomáhá ji uzavřít, odvádí exsudát, 
snižuje množství bakterií v ráně a stimu-
luje růst granulační tkáně. 

Hojení ran
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rTechnologie je v České republice již 
známa a na některých pracovištích po-
užívána, nikoli však masově. Společnost 
Hartmann-Rico, která je od 1. září vý-
hradním distributorem těchto systémů 
u nás, představila novou řadu přístro-
jů – V. A. C. ATS, určený pro nemocnice, 
a V. A. C. Freedom k HomeCare použití. 
Systém V. A. C. nabízí dvě technologie 
ošetření rány: první z nich využívá V. A. C. 
GranuFoam, pěnový hydrofobní obvaz, 
který se přikládá přímo do rány (vystři-
huje se přesně podle jejího tvaru). Ten 
stimuluje tvorbu granulační tkáně a jeho 
velká drenážní kapacita je vhodná pře-
devším pro silně exsudující a infikované 

rány. Druhou variantou je V. A. C. Vers-
-Foam, hydrofilní pěnový obvaz, který 
zabraňuje vrůstání tkáně a neslepuje se 
s ránou. Je vysoce pevný v tahu a umož-
ňuje bezproblémové vkládání a odebírání 
i z menších ran a tunýlků. V krytí se vy-
tvoří malý otvor, na který se připevňu-
je T. R. A.C. Pad, z něhož vede hadička do 
kanystru a samotného přístroje vytváře-
jícího a kontrolujícího podtlak. 

Systém je indikován  k léčbě různých 
typů akutních, subakutních i chronických 
ran, včetně dekubitů, diabetických vředů 
nebo některých typů hlubokých bérco-
vých vředů. V praxi se používá většinou 
po část doby hojení rány, ve fázích, kdy 
je jeho přínos nejvyšší.

Kontakt:
KarelVizner@geum.org

Česká společnost pro léčbu rány připravuje ve dnech 26. – 27. ledna 2007 v prostorách Univerzity Pardu-
bice V. celostátní kongres s mezinárodní účastí. Věnován bude tématu mezioborové spolupráce při léčbě 
ran a kožních defektů.
Kongres je určen pro lékaře z praxe, chirurgy, dermatology, angiology, geriatry, diabetology, internisty i lé-
kaře ostatních oborů, kteří se zabývají léčbou rány. Kongres je otevřen také zdravotním sestrám a dalším 

pracovníkům ambulantních i lůžkových oddělení a domácí péče. 
Kromě hlavního jednání (přednášek) budou organizovány workshopy, přehledy kazuistik i řada paralelních akcí věnova-
ných speciálním tématům, novinkám ad.
Podrobnější informaci o kongresu přineseme v příštím čísle. Přihlášku k účasti je možné nalézt na stránkách Společnosti 
pro hojení rány – http://www.cslr.cz

V. celostátní kongres ČSLR v lednu 2007

F i r ma  Con t i p r o  C

www.hy i od i ne . c z
Hy i od i ne i n f o l i nka : 800 33 1 157

Informace pro lékaře a pacienty o použití zdravotnického prostředku Hyiodine, vhodného na
krytí, čištění a hydrataci ran. Možnost objednání instruktážního DVD nebo VHS.
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17Pozvánka

XIII. sjezd internistů
Brno 1. – 4. 11. 2006

XIII. výroční kongres 

České internistické 

společnosti 

ČLS J. E. Purkyně

BRNO

1. – 4. 11. 2006

BVV, Pavilon E

STŘEDA 1. 11.

Zahajovací program 

SÁL A SÁL B SÁL C

ČTVRTEK 2. 11.

8:30 – 9:30 Kardiologie Chemoterapie Metabolismus

9:30 – 10:30 Kardiologie Obezitologie Enter. + parent. výživa

11:00 – 12:00 Blok ČIS Gerontologie Orgánové transplantace

12:00 – 13:00 Blok SIS Gerontologie Angiologie

13:00 – 14:00 Oběd

14.00 – 15:00 Gastroenterologie Onkologie Pneumologie

15:00 – 16:00 Gastroenterologie Onkologie Pneumologie

16:30 – 17:15 Amb. internisté Endokrinologie Varia I.

17:15 – 18:00 Amb. internisté Endokrinologie Varia II.

PÁTEK 3. 11.

8:30 – 9:30 Prevent. kardiologie Diabetologie Sestry I.

9:30 – 10:30 Kar. farmakoterapie Diabetologie Sestry II.

11:00 – 12:00 Hypertenze Ateroskleróza Sestry III.

12:00 – 13:00 Hypertenze Hepatologie Sestry IV.

13:00 – 14:00 Oběd

14:00 – 15:00 Firemní symposia Firemní symposia Firemní symposia

15:00 – 16:00 Firemní symposia Firemní symposia Firemní symposia

16:30 – 17:15 Firemní symposia Firemní symposia Firemní symposia

17:15 – 18:00 Firemní symposia Firemní symposia Firemní symposia

SOBOTA 4. 11.

8:30 – 9:30 Nefrologie Praktičtí lékaři Hematologie

9:30 – 10:30 Nefrologie Praktičtí lékaři Hematologie

11:00 – 12:00 Revmatologie Varia III. Varia IV.

12:00 Zakončení sjezdu

Předběžný program

Ve dnech 1. až 4. listopadu 2006 se v pavilonu E brněnského výstaviště 
uskuteční XIII. sjezd internistů. Česká internistická společnost ČLS JEP, která 
je oficiálním pořadatelem kongresu, delegovala pětičlenný organizační a pro-
gramový výbor v čele s doc. MUDr. Miroslavem Součkem, CSc. Technické a or-
ganizační zajištění sjezdu má na starosti společnost Veletrhy Brno, a.  s. (bližší 
kontakt na internetových stránkách sjezdu). Program sjezdu zahrne základní 
obory a podobory vnitřního lékařství, mezi jinými tak bude možné vyslech-
nout přednášky z kardiologie, diabetologie a endokrinologie, gerontologie, 
pneumologie, nefrologie i hematologie a další. Samostatná sekce je tradičně 
věnována jednání zdravotních sester oboru. Odborným garantem sesterské 
sekce je Ilona Růžičková z II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně.

Podrobné informace: http://www.internist2006.cz
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Najčastejšie psychosociálne problémy 
pacientov s diabetes mellitus

Ivica Gulášová
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka,
katedra ošetrovate:stva, Ústav zdravotníctva, Trenčín

Autorka v príspevku približuje psychosociálny poh_ad na ochorenie diabetes mel-
litus. Analyzuje psychosociálny prístup k pacientovi s ochorením diabetes melli-
tus, komunikáciu s ním, ako i spôsob oznámenia novo zistenej diagnózy – diabetes 
mellitus. Psychosociálne interakcie sestry rozširuje o rámec rodiny, poukazuje na 
úlohy sestry i v manažovaní tohto procesu – spolupráce s rodinou. Popisuje úlohy 
sestry v psychickej podpore pacienta, pri vybraných psychosociálnych problémoch 
a ich prevencii. V závere uvádza viaceré odporúčania a rady, ktoré by mala sest-
ra v interakcii s pacientom s diagnózou diabetes mellitus realizovaV – poskytovaV 
pacientovi ako súčasV komplexnej individualizovanej ošetrovate_skej starostlivos-
ti o pacienta. 

Oznámenie diagnózy 
pacientovi

Oznámenie diagnózy – skutočnosV, že 
pacient trpí ochorením ako je cukrovka 
ho ozaj „nepoteší“! Reakcie pacienta pre-
biehajú rôzne, na rôznej úrovni spraco-
vania informácie – reakcie pacienta.

Preto je dôležité, aby pri oznámení 
tejto skutočnosti boli lekár i sestra spo-
lu (vopred si dohovorili plán – spôsob 
a postup akým oznámiV pacientovi túto 
novú realitu).

Plánovanie tohto procesu – obsahová 
i vz5ahová úroveň komunikácie – prípra-
vy by mali vychádza5 z:

• veku pacienta
• sociálneho statusu pacienta

• stavu pacienta
• jeho inteligencie
• typu osobnosti
• typu temperamentu
• svetonázoru a hierarchie životných 

hodnôt
• záujmov pacienta a osobnostnej za-

meranosti

Oznámenie novej reality – ste chorý, 
ochorenie je nevyliečite_né – ale dodržia-
vaním životosprávy sa dá predísV zhoršo-
vaniu zdravotného stavu, komplikáciam, 
ochorenie sa dá teda udržiavaV na takej 
úrovni, aby kvalita života pacienta bola 
čo najvyššia, aká je možná vzh_adom 
na pokročilosV ochorenia, je pre pacien-
ta záVažou.

Dôležité je poznaV vnútorný 
svet pacienta

Problémy pacienta s diabetes melli-
tus vychádzajú zo samotného ochorenia, 
ktorého zvládnutie si vyžaduje spoluprá-
cu zdravotného tímu s pacientom i jeho 
rodinou.

Väčšia pozornosV sa venuje somatic-
kým problémom pacienta. Vychádzajúc 
z holistickej medicíny a holistického oše-
trovate_stva je dôležité poznaV vnútorný 
svet pacienta a jeho psychické a sociálne 
problémy, ktoré vznikli v súvislosti s no-
vou realitou. 

U pacienta náhle vzniká viacero intím-
nych problémov. Pojem intímny problém 
chápeme ako osobný, dôverný alebo cito-
vý. Intímne problémy zahrňujú problémy, 
ktoré sa týkajú osobných vzVahov človeka 
– partnerské, manželské, rodičovské a tiež 
tie, ktoré človek prežíva, pociVuje vo svoj-
om vnútri – pocit menejcennosti, poruchy 
sebaakceptácie, strach z budúcnosti.

Fáze emočnej reakcie
Ochorenie prináša so sebou ve_kú zme-

nu doterajšieho životného štýlu. Emočná 
reakcia pacienta na ochorenie prebieha 
v troch fázach:

• postoj k prvým príznakom ochore-
nia

• postoj ku skutočnosti, že práve ON 
trpí na ochorenie DM (stav vo chví-
li, keY sa dozvie diagnózu)

Psychosociální aspekty terapie diabetu
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• celkový postoj k ochoreniu (ako pa-
cient prežíva súčasné obdobie)

V prvej fáze pacienti prejavujú pozo-
ruhodné emocionálne odpovede. Ich cha-
rakter a intenzita závisí od toho, či ocho-
renie začína postupne alebo náhle.

Pri postupnom priebehu pacient a jeho 
rodina nevenuje zvláštnu pozornos( psy-
chosociálnym zmenám a problémom.

Pri náhlom priebehu sú pacienti doslo-
va „šokovaní“ zmenami jednak v telesnej 
oblasti (zdravotné problémy…) a jednak 
psychosociálnymi zmenami. Najčastej-
šie psychosociálne zmeny, ktoré pacienti 
vnímajú ako problémy sú:

• zvýšená unavite/nos( = obmedzenie 
aktivít v práci i spoločnosti

• zmena telesnej hmotnosti = prijatie 
tejto zmeny (chudnutie, priberanie)

• zmenený režim dňa
• zmeny nálad, citových stavov
• znížená úroveň pozornosti
• zmenená úroveň, kvalita základ-

ných poznávacích procesov – pa-
mä(, myslenie,

• zmeny v obsahu záujmov
• strata záujmu o seba, znížená seba-

úcta, znížená úroveň sebahodnote-
nia

• zníženie libida, sexuálneho záujmu 
o partnera

• neschopnos( prežíva( sexuálne spo-
jenie s partnerom

• dodržiavanie životosprávy = obmed-
zenia (pohybové, stravovacie, vo/no-
-časové zá/uby, cestovanie, závislos( 
na PAD alebo inzulíne, pozorovanie 
seba samého, prekonanie zábran 
a samopodávanie si s.  c. injekcie – in-
zulínu…

• permanentná sebakontrola, prísny 
režim, dôslednos(

• pracovné problémy – pracovné zara-
denie – zmena

• problémy v spojitosti s obsluhou mo-
torového vozidla

• cestovanie
• rodinný život

Psychický postoj
k ochoreniu môže
ovplyvni( úspech liečby

Skôr ako si lekár a sestra vypracujú po-
stup na psychické zvládnutie ochorenia 
u pacienta, je potrebný obsiahly rozho-
vor pacienta s ošetrujúcim lekárom. U pa-
cienta prirodzene vzniká reaktívna de-
presia a obava o jeho �alší osud, ako sa 

s tým zmieri!, ako sa s tým vyrovna!, 
ako sa nauči! ži! so svojou chorobou?

To je najproblematickejšia oblas( 
z komplexu psychických problémov 
pacienta s uvedeným ochorením. Psy-
chický postoj k ochoreniu a správanie 
sa pa cienta sú faktormi, ktoré môžu 
ovplyvni! úspech liečby, úspešnú reha-
bilitáciu alebo chronickú invaliditu.

Prirodzený je hnev pacienta voči ne-
spravodlivému osudu, ktorý ho postihol 
(ažkou chronickou chorobou (Ko zierová 
et al. 1995). Jeho hnev sa môže prejavova( 
i voči iným osobám. Nie je to nič abnor-
málne, podobne ako stavy depresie.

Ako prvý pomocný faktor nastupuje 
komunikácia s okolím, rodinou, priate/-
mi a ošetrujúcim lekárom. Ďalej je to po-
stupné prijatie choroby a prijatie nevy-
hnutných zmien v živote pacienta.

Dôležité je:

• Každý pacient by mal po porade s le-
károm, sestrou a svojimi najbližšími 
previes( akúsi úvahu o svojom živo-
te a zamestnaní, stanovi( si rozsah 
svojich možností a súčasne rebrí-
ček toho, čo je pre neho v danej 
zmenenej životnej situácii najdôle-
žitejšie.

• To môže by( ve/mi rozdielne, a zá-
visí to jednak na aktivite a agresi-
vite ochorenia, jednak na životnej 
situácii pacienta.

• Inak je potrebné rozlíši( životné 
možnosti u matky s malými de(mi, 
inak u otca – živite/a rodiny, manuál-
neho alebo duševného pracovníka. 
Riešenie týchto situácii je ve/mi in-
dividuálne.

• Stanovenie možností, priorít i krát-
kodobých cie/ov liečebného pro-
gramu je ve/mi významné pre osud 
chorého. Rovnako významným je 
i optimistický, vyrovnaný prístup 
k ochoreniu, ktorý by mal by( jed-
noznačne aktívny. Nemal by ma( 
charakter pasívneho sa odovzdá-
vania do rúk osudu a ošetrujúceho 
okolia. Väčšina pacientov sa snaží 
zvládnu( nielen svoj život, ale aj 
zamestnanie.

• Nemenej dôležitá je i vzájomná in-
terakcia so zdravotníckymi pracov-
níkmi (lekármi, sestrami, rehabili-
tačnými pracovníkmi…), pretože 
sa často s chorobou spolu stretávajú 
dlhé roky a niet divu, že niekedy si 
„môžu liez( na nervy“. Takéto situ-
ácie prekonáva trpezlivos( na oboch 
stranách.

Literatúra: 
Kozierová, B., Erbová, G., Olivierová, R. Ošet-
rovate�stvo I, II. Martin: Osveta, 1995.

Kontakt:
ivica.gulasova@post.sk

Psychosociální aspekty terapie diabetu
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Metody časné detekce 
aterosklerotických změn 

Jan Pi(ha
Laboratoř pro výzkum aterosklerózy
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Druhá část

V minulém článku jsme se zabývali obecně aterosklerotickým procesem, jeho 
následky a možností jeho zobrazení u zdánlivě zdravých osob. V této části se za-
býváme výhodami a nevýhodami jednotlivých zobrazovacích metod, zaměřených 
na zobrazení aterosklerotických změn v tepenné stěně.

Chceme-li určit riziko kardiovaskulární 
příhody (infarktu myokardu, cévní moz-
kové příhody) u jednotlivého pacienta, 
zjiš(ujeme jeho věk, zda jeho prvostup-
ňoví příbuzní (rodiče, sourozenci) nepro-
dělali kardiovaskulární příhodu; je také 
důležité zda se jedná o muže či ženu. 
Dále zjiš(ujeme, zda pacient kouří, ja-
kou má váhu, zda není diabetik a měříme 
jeho krevní tlak a stanovujeme hladiny 
krevních lipidů a glykémie. Na základě 
těchto údajů pak odhadujeme jeho rizi-
ko. Pokud je vysoké, nasazujeme často 
kromě diety i léky na ovlivnění riziko-
vých faktorů, pokud je nízké zaměřu-
jeme se více na dietní a další režimová 
opatření.

Zobrazovací metody, které jsou schop-
ny zachytit již počínající morfologické či 
dokonce funkční změny cévní stěny sig-
nalizující počínající aterosklerotický pro-
ces, jsou spíše využívány ve výzkumné 
oblasti. Objevily se však i v doporučeních 
některých odborných společností jako 
další prostředek k určení rizika vzniku 

kardiovaskulárních chorob. V předcho-
zím článku byly tyto metody stručně 
uvedeny. Nyní bychom se pokusili jed-
notlivé metody rozebrat a upozornit na 
jejich výhody a nevýhody. 

Počítačová tomografie
Jedním z nejvíce diskutovaných vyšet-

ření je elektronovým paprskem řízená 
počítačová tomografie (EBCT) zobrazují-
cí depozita kalcia v koronárních tepnách. 
Výsledek je uváděn jako tzv. „kalciové 
skóre“ koronárních tepen a jeho hodno-
ty se pohybují od 0 do několika tisíc jed-
notek. Riziková hodnota je kolem 300–
500 jednotek; záleží na metodice a zda 
se jedná o muže či ženu. Výhoda tohoto 
vyšetření je v přímém zobrazení koro-
nárních tepen a v dobré reprodukova-
telnosti (stejné nálezy při opakovaných 
vyšetřeních). Z biologického hlediska de-
tekuje však až poměrně pokročilé změ-
ny (kalcifikované pláty). I když je toto 
vyšetření pro pacienta nenáročné, jed-

ná se o rentgenové vyšetření a nelze se 
vyhnout, by( nevelkému, zatížení orga-
nismu ozářením. Toto vyšetření je i eko-
nomicky náročné.

Magnetická rezonance
Jednou z nejmodernějších zobrazova-

cích metod v oblasti koronárních i pe-
riferně uložených tepen je magnetická 
rezonance (MR) s možností dokonalého 
zobrazení cévní stěny a především kva-
lity plátů. Nejmodernější přístroje jsou 
skutečně schopny zachytit i velice drob-
né tepénky prorůstající do aterosklero-
tických plátů (vasa vasorum). Tyto plá-
ty se pak stávají nebezpečné rupturou 
a vznikem klinické příhody. Právě proto 
je především u kardiologů o zavedení 
těchto metodik veliký zájem. Toto vy-
šetření je zcela nezatěžující, potíže mají 
někteří pacienti trpící klaustrofobií (je 
nutný přibližně 15  – 30minutový pobyt 
v omezeném prostoru – „tunelu“). Vý-
razným omezením je jeho vysoká finanč-
ní a časová náročnost a s tím související 
malá dostupnost. V dohledné době není 
pravděpodobné, že by toto vyšetření bylo 
rutinně klinicky využíváno v diagnostice 
časných aterosklerotických změn. 
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Ultrazvukové vyšetření

Mezi historicky nejstarší vyšetřovací 
metodiky patří vyšetření periferně ulo-
žených tepen povrchovým ultrazvukem. 
Tato metodika byla původně používaná 
k určení přítomnosti významného zúže-
ní krčních a končetinových tepen u pa-
cientů s cévními mozkovými příhodami 
a u pacientů s ischemickou chorobou dol-
ních končetin. V posledních letech byly 
sonografické přístroje neustále zdoko-
nalovány a jejich současné parametry 
umožňují u většiny pacientů dokonalé 
zobrazení periferně probíhajících cév. 
Vyšetřující jsou pak schopni odhalit ne-
jen významné stenózy ale mohou i po-
drobněji studovat tepennou stěnu a ur-
čit přítomnost a často i kvalitu (vzhled) 
aterosklerotických změn. Je možné na-
lézt i velice časné aterosklerotické změny 
– pouhé zesílení stěny tepny – ještě před 
vznikem aterosklerotického plátu. Ultra-
zvuková vyšetření jsou dostupná, relativ-
ně finančně nenáročná a relativně snad-
no proveditelná. Ultrazvuk, na rozdíl od 
rentgenového záření, nepředstavuje také 
téměř žádnou zátěž pro organismus. Ne-
výhodou je nemožnost zobrazení koro-
nárních tepen – u části pacientů může 
převládat postižení koronárních tepen, 
bez přítomnosti změn na periferních 
tepnách a naopak – což může být zdro-
jem chybného určení například rizika in-
farktu myokardu. Další nevýhodou je, že 
zatím není vyvinut standardní protokol 
a každé pracoviště používá mírně odliš-
né postupy. Vzhledem k tomu, že ultra-
zvuková vyšetření jsou do značné míry 
subjektivní (závislá na osobě vyšetřující-
ho), jedná se o zásadní problém – nelze 
spolehlivě srovnávat nálezy mezi jednot-
livými pracovišti/skupinami. I přes tyto 
výhrady jsou v současnosti ultrazvuko-
vá vyšetření zaměřená na detekci atero-
sklerotických změn u zdánlivě zdravých 
jedinců ze všech probíraných metodik 
prováděna nejčastěji. 

Z hlediska klinického využití je již 
prakticky opuštěno funkční ultrazvuko-
vé vyšetření takzvané endoteliální dys-
funkce, založené na sledování odpově-
di/rozšiřování periferních cév (nejčastěji 
brachiálních, méně často popliteálních 
a femorálních tepen) na podněty, kte-
ré zvyšují produkci vazoaktivních látek 
v její stěně. Výhodou metody je mož-
nost stanovení poškození cévní stěny již 
v nejčasnějším stádiu aterosklerotického 
procesu. Metoda je rovněž všeobecně do-

stupná, levná, nezatěžující a neinvazivní, 
což umožňuje její časté opakování. Nevý-
hodou jsou však vysoké nároky na zku-
šenosti vyšetřujícího, zatím chybí všeo-
becná standardizace vyšetření. Dalším 
limitujícím faktorem je velká rozdílnost 
odpovědí u stejného pacienta během ně-
kolika dní. V současné době je tedy tato 
metoda vhodná spíše k použití na úrov-
ni výzkumu časných patologických dějů 
při rozvoji aterosklerózy.

Poměr tlaku kotník–paže
Na druhé straně nastává renesance 

jednoho z nejstarších klinických vyšet-
ření, používaných v angiologii – měření 
poměru krevních tlaků na kotníkových 
tepnách ke krevnímu tlaku na paži. Jedná 
se o poměrně jednoduché, snadno prove-
ditelné, pro pacienta nezatěžující vyšet-
ření, které využívá také ultrazvuku, ale 
pouze k určení průtoku. Při poměru tlaků 
kotník/paže menším než 0,9 je toto vyšet-
ření velice užitečné k odhalení vyššího 
rizika vzniku kardiovaskulární příhody 
u zdánlivě zdravých osob. Nevýhodou je 
opět veliká variabilita tohoto vyšetření. 
Navíc není příliš spolehlivé právě u paci-
entů s diabetes mellitus, u kterých jsou 
postiženy často menší a periferně ulože-
né tepny, takže poměr těchto tlaků bývá 
často klamně vyšší. Pacienti s diabetes 
mellitus mají také často kalcifikované 
a nesnadno stlačitelné tepny v dolních 
končetinách. Vzhledem k tomu, že mě-
ření tlaků na dolních končetinách je pro-
váděno podobně jako na horních konče-
tinách běžnou manžetou, jsou na nich 
měřeny mnohem vyšší hodnoty krevního 

tlaku, nežli ve skutečnosti. Dokonce bylo 
zjištěno, že poměr tlaků kotník/paže nad 
1,4 je podobně rizikový jako poměr pod 
0,9. Tento nedostatek lze obejít změřením 
tlaků na palcích a stanovením indexu po-
měru krevních tlaků palec/paže. Dalším 
nedostatkem je, že tento index je schopen 
zachytit až spíše pokročilejší (by( pacien-
tem nevnímané) aterosklerotické změny 
a nikoliv ty nejčasnější.

Dostupnost pro praxi
V předchozím článku zmíněné metody 

rychlosti měření pulsových vln na peri-
ferních tepnách se zatím používají vý-
hradně výzkumně, i když v budoucnosti 
by mohlo sloužit k lepší monitoraci an-
tihypertenzní léčby či určení rizika kar-
diovaskulárních onemocnění u určitých 
skupin pacientů – s diabetes mellitus, ne-
frologickými onemocněními a dalších. 

Tuto část je možné shrnout tím, že 
pro praxi nejdostupnější metodou je sta-
novení poměru kotník/paže, případně 
palec/paže u pacientů s diabetes melli-
tus. Na pomyslném druhém místě by se 
umístila vyšetření periferně uložených 
tepen novými ultrazvukovými přístro-
ji o vysoké rozlišovací schopnosti. Obě 
tyto metody mají ale úskalí v závislosti 
na osobě vyšetřujícího – jeho zručnosti 
a zkušenostech. Proto je pro ně nesmír-
ně důležitá standardizace tj. zajištění 
aby všechna vyšetření byla prováděna 
za stejných podmínek. Ostatní vyšetření 
jsou mnohem náročnější jak ekonomicky, 
tak dostupností a jsou spíše využívána 
pro výzkumné účely.
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Význam a možnosti 
testování glykémie

Jitřenka Venháčová, Petra Venháčová
Dětská klinika FN a LF UP Olomouc 

II. část

Historie selfmonitoringu 
u diabetiků

Až do roku 1971 spočívala sebekontrola 
pacientů ve vyšetřování glykosurie a ke-
tonurie. Poté začali vyšetřovat glykémie 
– nejprve pomocí vizuálně hodnocených 
testačních proužků, následně pomocí glu-
kometrů.

Testování cukru v moči má řadu nevýhod 
a v současné době nepatří mezi doporučené 
metody selfmonitoringu pacientů. Vyšetření 
glukózy ve vzorku moči neodpovídá aktu-
ální koncentraci glukózy v krvi, je pouze 
ukazatelem průměrné glykémie v období 
od posledního močení do odběru aktuální-
ho vzorku moči a nelze podle glykosurie 
upravovat dávkování inzulínu. Výsledek 
měření moči je ovlivněn příjmem teku-
tin, frekvencí močení, koncentrací moči 
i renálním prahem pro glukózu. Renální 
práh pro glukózu u zdravých osob odpo-
vídá glykémii 10 mmol/l, ale existuje in-
dividuální variabilita. U dospělých osob 
s dlouhým trváním diabetu může být re-
nální práh pro glukózu vyšší, a pak se cukr 
v moči neobjeví ani při významnější hy-
perglykémii, a naopak u dětí a těhotných 
žen může být nižší i velmi variabilní. Ne-
gativní nález cukru v moči neodliší hy-
poglykémii od normoglykémie. Vizuální 
hodnocení proužků je méně přesné a zá-
leží i na schopnosti jedince diferencovat 
jednotlivé barevné odstíny. Koncentrace 
cukru v moči může být ovlivněna také 
některými léky.

Vyšetřování moči u diabetika má význam 
pouze k testování ketonurie v situaci, kdy 
pacient nemá možnost stanovit ketony 
přímo v krvi. Testování ketonurie jako 
známky ketoacidózy je méně významné 
než testování ketonémie, nebo( ketony v 
moči se objeví později než v krvi, hlavně 
u těžké ketoacidózy. Za fyziologické si-
tuace jsou v krvi přítomné ketokyseliny 
beta-hydroxymáselná a acetoctová v po-

měru 1:1. Při ketoacidóze s tkáňovou hy-
poxií se zvyšuje v krvi množství kyseliny 
beta-hydroxymáselné a uvedený poměr 
ketokyselin se mění až na 6:1 nebo i více. 
V praxi dostupné proužky ke stanovení 
ketonů v moči obsahují nitroprusid sod-
ný, který detekuje pouze kyselinu acet-
octovou a aceton, vznikající z kyseliny 
acetocotvé, ale nedetekují kyselinu beta-
-hydroxymáselnou. Proto nelze testová-
ním ketonů v moči zachytit rozvoj ketoa-
cidózy se zvýšeným množstvím kyseliny 
beta-hydroxymáselné, stejně tak nelze po-
užít testování ketonurie ke kontrole léčby 
ketoacidózy. Objevení acetonu v moči je 
až pozdní známkou ketoacidózy.

Ketony se však mohou objevit v moči 
u zdravého jedince i diabetika při hla-
dovění, zvracení – tam, kde chybí hlavní 
energetický substrát glukóza a organis-
mus využívá náhradní energetický zdroj 
– tuky. Kromě toho se objevují ketony až 
u 30 procent gravidních žen v ranní moči. 
Falešně pozitivní ketony v moči mohou 
být po podání některých léků, například 
captoprilu. Naopak falešně negativní ke-
tony v moči mohou být v důsledku níz-
kého pH moči, jejího bakteriálního roz-
kladu a při zvýšené konzumaci kyseliny 
askorbové.

Testování beta-hydroxybutyrátu v krvi 
s použitím speciálních proužků do gluko-
metrů Medisense Optium nebo Optium 
Xcceed je hrazeno zdravotními pojiš(ov-
nami u těhotných diabetiček, dětí s DM 
1. typu do 18 let a u všech diabetiků léče-
ných inzulínovou pumpou s tím, že prouž-
ky jsou předepisovány v diabetologických 
centrech a v omezeném množství. Vyšet-
ření ketonů v krvi nebo v moči (pokud 
není možno vyšetřovat ketony v krvi) je 
indikováno při opakované hyperglyké-
mii – u dospělých diabetiků při glykémii 
16,7 mmol/l, u dětí při glykémii 15 mmol/l 
(podle některých doporučení už při glyké-
mii 13 mmol/l).

Pro kontrolu úspěšnosti léčby i pro regu-
laci léčby u diabetiků léčených inzulínem 
je rozhodující selfmonitoring glykémií. 
Přesto řada pacientů glykémie nevyšet-
řuje tak často, jak je žádoucí.

Frekvence SMBG
Frekvence selfmonitoringu glykémií zá-

visí na typu diabetu a druhu léčby, stupni 
kompenzace, věku a compliance pacienta, 
výskytu akutních i pozdních komplikací 
a je ovlivněna i ekonomickou náročností.

• U diabetiků 1. typu doporučují ADA 
i ISPAD (International Society for Pediat-
ric and Adolescent Diabetes) každodenně 
vyšetřit glykémii čtyřikrát (i více) a po-
dobné je i doporučení ČDS. Kromě toho 
je třeba vyšetřit glykémii za zvláštních 
situací, jako například před sportováním 
a po něm, při interkurentní nemoci, zvra-
cení, změně zdravotního stavu. U malých 
dětí, které neavizují hypoglykémii, je žá-
doucí glykémie vyšetřovat častěji, podob-
ně i v úvodní fázi léčby inzulínem po dia-
gnóze. V tomto období se u dětí vyšetřují 
velké glykemické profily (8 glykémií). Vel-
ký glykemický profil na rozdíl od doporu-
čených čtyř glykémií (před snídaní, před 
obědem, před 1. večeří a před spaním) za-
hrnuje i glykémie postprandiální a noční 
(obvykle ve 3 hod.). Umožňuje lépe hod-
notit fluktuace glykémií a lépe regulo-
vat léčbu inzulínem. U osob s častějším 
výskytem hypoglykémií a u osob nasta-
vených na inzulínovou pumpu je rovněž 
třeba glykémie vyšetřovat frekventněji, 
včetně nočních. 

• U diabetiků 2. typu je selfmonitoring 
glykémií formou denních glykemických 
profilů nedílnou součástí dobře vedené 
péče o diabetika. Důraz je kladen na zna-
lost postprandiální glykémie, která umož-
ňuje upravit léčebný režim a docílit uspo-
kojivé kompenzace. V průběhu léčby DM 
2. typu je intermitentní SMBG vhodné při 
reedukaci pacienta a je indikováno zejmé-
na při nesouladu hodnot glykémie nalač-
no a glykovaného hemoglobinu.

• U gravidních již léčených diabetiček 
1. typu doporučuje ČDS testovat tři až 
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čtyři glykémie denně nalačno a po jídle 
nebo velký glykemický profil jedenkrát 
týdně (vyšetřuje se glykémie před hlav-
ními jídly, hodinu po hlavních jídlech, ve-
čer a v noci) a k tomu jednou až dvakrát 
týdně malý glykemický profil se dvěma až 
třemi glykémiemi denně. Pacientka může 
vyšetřovat glykémie i častěji než je dopo-
ručeno, protože úhrada testačních prouž-
ků v graviditě není zdravotními pojiš(ov-
nami omezována.

• V případě gestačního diabetu je frek-
vence selfmonitoringu podobná jako 
u diabetu 1. typu. Pokud není možné pa-
cientce poskytnout glukometr, je třeba je-
denkrát týdně vyšetřit glykemický profil 
(preprandiální i postprandiální glykémie) 
v laboratoři.

Pacient provádějící selfmonitoring musí 
být nejen zaškolen v ovládání vyšetřova-
cích pomůcek a správném provedení mě-
ření glykémie (a to by mělo být opakovaně 
kontrolováno při ambulantních návště-
vách), ale hlavně musí umět správně in-
terpretovat výsledky měření a ovládat 
samoregulaci léčby. U edukovaného dia-
betika se stává SMBG i nástrojem motiva-
ce, posiluje vědomí dobré kontroly, nezá-
vislosti a odpovědnosti za výsledek léčby, 
snižuje nutnost hospitalizace. Přesto se 
u některých diabetiků setkáváme s non-
-compliance v oblasti selfmonitoringu, 
a nejde jen o pubertální jedince. Příčinou 
může být nepochopení benefitu, určitý 
dyskomfort psychosociální i tělesný, na-
příklad bolestivost při odběru krve. Někdy 
pacient nemůže dodržet doporučené doby 
a frekvenci vyšetřování, u některých může 
činit problém i ovládání glukometru. Řadu 
bariér lze překonat důslednou a opakova-
nou edukací i individuálním přístupem 
k pacientům. Nové typy glukometrů jsou 
velmi jednoduché na ovládání a pomůcky 
pro odběr krve jsou tak dokonalé, že za-
jistí téměř bezbolestné provedení vpichu. 
U většiny glukometrů je nyní možné po-
užít k vyšetření krev odebranou z jiných 
míst než z konečků prstů, kde je bolesti-
vost odběru větší. Technika pro AST (Al-
ternative Site Testing) se dále rozvíjí a per-
spektivou je získání krve i bez vpichu. Při 
odběru krve z jiných míst než z konečků 
prstů je třeba pacienta informovat, že vý-
sledek při AST může být v době vyšetření 
jiný než z konečků prstů z důvodu jiného 
prokrvení a rychlosti průtoku krve, a tu-
díž by neměl používat AST při očekávané 
rychlé změně glykémie (například po jídle, 
těsně po sportu) a zejména při podezření 
na hypoglykémii.

Měření glykémie

Stanovení cílových glykémií musí respektovat nejen věk pacienta, typ dia-
betu, druh léčby, ale i další faktory, uvedené u indikací, a frekvence selfmo-
nitoringu. Doporučené cílové glykémie podle ČDS:

Cílové glykémie

Dospělý diabetik 1. typu

Kompenzace: výborná uspokojivá neuspokojivá

FPG mmol/l 4 –  6 6 –  7 nad 7

PPG mmol/l 5 –  7,5 7,5 –  9 nad 9 

FPG: plazmatická glukóza nalačno

PPG: postprandiální glykémie 60  –120 minut po jídle

Dítě s DM 1. typu: věk 0 –  6 let

Kompenzace: výborná uspokojivá neuspokojivá

FPG mmol/l 5 –  8,8 do 12 nad 12

PPG  –  1 hod po jídle mmol/l 6,2 –  11,5 do 14 nad 14

Dítě s DM 1. typu: věk 6 –  10/12 let (10 roků dívky, 12 roků chlapci)

Kompenzace: výborná uspokojivá neuspokojivá

FPG mmol/l 4,6 –  7,9 do 10,8 nad 10,8

PPG  –  1 hod po jídle mmol/l 5 –  9,6 do 12 nad 12

Dítě s DM 1. typu: věk 10/12 roků do konce puberty

Kompenzace: výborná uspokojivá neuspokojivá

FPG mmol/l 4,4 –  7,9 do 8,6 nad 8,6

PPG  –  1 hod po jídle mmol/l 5 –  9,2 do 9,8 nad 9,8

Diabetes mellitus 2. typu

Kompenzace: výborná uspokojivá neuspokojivá

FPG mmol/l 4 –  6,0 6 –  7 nad 7

PPG mmol/l 5 –  7,5 7,5 –  9 nad 9

Gravidní diabetička

Optimální kompenzace: nalačno a před hlavními jídly: do 5,5 mmol/l

1 hod po hlavním jídle: do 7,9 mmol/l

Gestační diabetes

Optimální kompenzace: nalačno: do 5,5 mmol/l

1 hod po hlavním jídle: do 7,2 mmol/l

2 hod po hlavním jídle: do 6,6 mmol/l
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Význam vyšetřování 
postprandiální glykémie

Postprandiální glykémie je koncentrace 
glukózy v plasmě nebo plné krvi 60 až 120 
minut po požití jídla.

V posledních letech je věnována zvý-
šená pozornost postprandiální glyké-
mii (PPG) zejména u diabetiků 2. typu. 
Je tomu tak částečně proto, že se obje-
vily nové farmakologické možnosti její-
ho ovlivnění, ale zejména proto, že řada 
studií prokázala zvýšené riziko rozvo-
je arteriosklerózy a kardiovaskulárních 
komplikací v souvislosti s postprandiální 
hyperglykémií.

U osob bez diabetu dosahuje postpran-
diální glykémie vrcholu okolo jedné hodi-
ny po jídle a obvykle nepřesáhne hodnotu 
7,8 mmol/l ve venózní plazmě. Hodnotu 
postprandiální glykémie ovlivňuje řada 
faktorů: fyzická aktivita, inzulínová sen-
zitivita, rychlost vyprazdňování žaludku, 
skladba jídla – nálož sacharidů a jejich 
kvalita, glykemický index potravy, kvali-
ta i kvantita sekreční odpovědi inzulínu 
na prandiální podnět, kvantita endogenní 
produkce glukózy, stupeň suprese sekre-
ce glukagonu, zvýšená koncentrace vol-
ných mastných kyselin a jejich nabídka 
hepatocytům. 

• U diabetiků 1. typu je vyšetřování 
postprandiální glykémie součástí vel-
kého glykemického profilu, který běžně 
většina z nich provádí. Léčebným cílem 
je dosáhnout takových fluktuací glykémií 
v průběhu dne, včetně postprandiálních 
glykémií, které se budou co nejvíce blížit 
fyziologickým hodnotám. Hodnotu PPG 
lze ovlivnit správným dávkováním inzu-
línu k jídlu (bolusy), volbou druhu pran-
diálního inzulínu (humánní krátkodobý 
inzulín versus rychlý analog) a množ-
stvím i druhem konzumovaných sacha-
ridů. Velikost prandiální dávky inzulínu 
určují dia betici 1. typu podle množství 
gramů sacharidů, které budou konzumo-
vat. Kromě toho se určuje velikost dávky 
inzulínu k jídlu i podle aktuální prepran-
diální a cílové postprandiální glykémie. 
Pro přesnější kalkulaci prandiální dávky 
inzulínu se používá i insuline sensitivity 
factor (který závisí na druhu inzulínu – 
humánní běžný krátkodobý inzulín nebo 
rychlý analog – a na velikosti celkové den-
ní dávky inzulínu) a poměr inzulín : sa-
charidy (I : S). Tento poměr I : S určuje, ko-
lik gramů sacharidů pokryje 1 jednotka 
inzulínu. Pro řadu diabetiků jsou uvede-
né kalkulace dosti náročné. Některé typy 

inzulínových pump umožňují určit pran-
diální dávku inzulínu (bolus) po zadání 
potřebných výše uvedených údajů.

• U diabetiků 2. typu je vrchol postpran-
diální glykémie okolo dvou hodin po jíd-
le. Na opožděném i výraznějším zvýšení 
PPG u DM 2 se podílí ztráta časné fáze 
sekrece inzulínu, nedostatečná kontrola 
hepatální produkce glukózy, nedostateč-
ná suprese glukagonu a periferní inzulí-
nová rezistence.

Jak zvýšená postprandiální glykémie, 
tak i zvýšená glykémie nalačno a pre-
prandiální se podílejí na zvýšení hodnot 
glykovaného hemoglobinu. Pro zajiště-
ní dobré kompenzace diabetu je tudíž 
třeba dosáhnout cílových hodnot všech 
uvedených glykémií. Podíl postprandiál-
ní glykémie na hodnotě HbA1c se zvyšu-
je při nižších hodnotách HbA1c, zatímco 
glykémie nalačno se více podílí na celko-
vé hodnotě HbA1c při jeho vyšších hodno-
tách. Například při hodnotě HbA1c sedm 
procent (při stanovení HbA1c metodou 
DCCT) se na ní podílí PPG až 70 procenty. 
Hodnota FPG je při opakovaném měření 
více stabilní než PPG, která je ovlivněna 
řadou již uvedených faktorů. 

Řada studií prokázala, že PPG je u dia-
betiků nezávislým rizikovým faktorem 
kardiovaskulární morbidity i mortality. 
Zvýšení PPG o 1 mmol/l relativní riziko 
úmrtí z kardiovaskulárních příčin zdvoj-
násobuje. Osoby s glykémií nalačno v roz-
mezí normálních hodnot, ale s vysokou 
postprandiální glykémií, mají stejné rela-
tivní riziko smrti jako osoby s hodnotami 
glykémie nalačno nad 7 mmol/l a s vyso-
kou postprandiální glykémií. Studie DE-
CODE (Diabetes Epidemiology: Collabo-
rative Analysis of Dia gnostic Criteria in 
Europe) definovala nezávislé riziko jako 
glykémii 7,8 mmol/l 2 hodiny po náloži 
75 g sacharidů. Americká fakulta endo-
krinologie (American College of Endo-
crinology) převzala hodnotu glykémie 
do 7,8 mmol/l jako cílovou postpran-
diální (2 hod) glykémii. Hodnota PPG do 
7,8 mmol/l by měla korelovat s hodnotou 
HbA1c 4,9 až 5,9 procenta (dle DCCT me-
tody). ČDS doporučila v roce 2004 jako cí-
lovou PPG (1–  2 hod po jídle) 7,5 mmol/l 
u obou typů diabetu. U gestačního diabe-
tu se sleduje PPG i jednu hodinu po jídle 
a dosažení cílových hodnot (do 7,2 mmol/l
1 hod po jídle) redukuje riziko makroso-
mie plodu. V rámci ADA se vedou disku-
se ohledně hodnoty cílové postprandiální 
glykémie i frekvence jejího vyšetřování 
a doporučuje se nejprve zajistit cílové 
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Měření glykémie

preprandiální glykémie a glykémie na-
lačno. Pokud je jich dosaženo, ale nikoliv 
cílových hodnot HbA1c, pak se teprve do-
poručuje zaměřit léčebné úsilí na dosa-
žení cílových hodnot PPG. Stejně tak by 
měla být měřena PPG při podezření na 
hypoglykémii.

Pracovní skupina expertů ČDS pro PPG 
připravila návrh konsensu PPG, podle kte-
rého by měla být měřena postprandiální 
glykémie v optimálním případě u každé-
ho diabetika. Pokud to není možné (ne-
dostatek testačních proužků, nedostup-
nost glukometru, ekonomická náročnost), 
pak by se měla měřit PPG při podezření 
na postprandiální hyperglykémii, při zvý-
šených hodnotách triglyceridů v séru, při 
zhoršení kompenzace diabetu se zvýše-
ním HbA1c, při zjištění nebo progresi mik-
ro- a makrovaskulárních komplikací a při 
opakovaných hypoglykémiích.

Opakované zjištění postprandiální hy-
perglykémie vyžaduje intervenci. U dia-
betiků 2. typu lze kromě režimových opat-
ření použít některou z farmakologických 
možností: sekretagoga inzulínu, inhibito-
ry alfa-glukosidáz, metformin, glitazony, 
krátkodobé humánní inzulíny, inzulínová 
analoga i premixované inzulíny. Při volbě 
způsobu ovlivnění opakované postpran-
diální hyperglykémie je důležité znát 
nejen hodnotu změřené PPG, ale i zvý-
šení glykémie postprandiální z výchozí 
glykémie preprandiální. Jiná intervence 
bude indikována v případě současně vy-
sokých glykémií nalačno a preprandiál-
ně, jiná při pouhém výrazném zvýšení 
glykémie po jídle.

Dosažení a dlouhodobé udržení uspo-
kojivé kompenzace diabetu je zásadní 

v prevenci rozvoje pozdních komplikací. 
Proto se na základě řady studií vytyčují 
léčebné cíle, které zahrnují nejen hodno-
tu glykovaného hemoglobinu, ale rovněž 
i hodnotu koncentrace krevní glukózy 
nalačno a postprandiálně, tzv. glukózo-
vou trias.
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Masáž – síla doteku
Pavel Kloud
fyzioterapeut

Fyzioterapie

Masáž patří mezi nejstarší, nejvíce používané a nejoblíbenější regenerační proce-
dury. Užívá se k léčení či doléčování nejrůznějších chorobných a poúrazových stavů. 
Roste zájem o různé alternativní způsoby masáží, které se k nám dostávají nejčas-
těji z Orientu. Většina masérů využívá různé techniky klasické a sportovní masá-
že, shiatsu, reflexologie, aromaterapie, manuální lymfatické masáže, čínské masá-
že, masáže baňkou nebo jejich vzájemné kombinace. Zvolená technika by měla být 
příjemná a měla by přinášet radost masérovi i masírovanému. Klient by si měl najít 
takového fyzioterapeuta nebo maséra, který mu bude stylem vyhovovat. Každý má 
jiný přístup k zákazníkovi, a co se líbí jednomu, nemusí vyhovovat druhému. Jaký 
bude konečný efekt masáže záleží na zdravotních dispozicích, stavu kůže, svalovém 
napětí a na znalostech a šikovnosti maséra.

Odbornost maséra

Zájemce o pravidelné masáže by měl 
vědět, co může od provozovatele živnosti 
masér či masérka očekávat. Kvalitativní 
rozdíly mezi jednotlivými maséry jsou 
veliké, stejně jako rozdíly mezi firmami, 
pořádajícími masérské kurzy. Klientovi 
mnohdy nezbývá než navštívit několik 
salonů a na základě vlastní zkušenosti 
zvolit toho pravého odborníka. Masér by 
měl mít živnostenský list s předmětem 
podnikání Masérské, rekondiční a rege-
nerační služby. Dostane ho po absolvová-
ní základního kurzu „Masér pro sportov-
ní a rekondiční masáže“ a po úspěšném 
složení zkoušky. Většina masérských kur-
zů je zaměřena na rekondiční a regene-
rační masáže mimo oblast zdravotnictví, 
což znamená, že by se tito maséři nemě-
li snažit léčit. Přesto je možné se setkat 
s maséry-kaskadéry, kteří provádí mobi-
lizace a manipulace páteře a jednotlivých 
kloubů. Mobilizační techniky se používají 
k uvolnění svalových spasmů, využívá se 
při nich hmotností pacientova těla. Zvý-
šené napětí ve svalech se uvolňuje také 
pomocí dýchání a pohybu očí pacienta. 
Aby někdo mohl takové techniky použí-
vat, musí mít fyzioterapeutické vzdělá-
ní garantované Společností pro myoske-

letární medicínu. Manipulační nárazové 
techniky může používat pouze odborný 
lékař s patřičným vzděláním. Také jsem 
se setkal s masérem, který aplikoval aku-
punkturní jehly, jiný zase bez jakýchko-
li znalostí způsoboval svým klientům 
podlitiny baňkami a dalšími, kteří opo-
mněli základní hygienická nebo etická 
pravidla.

Masáž zklidňuje psychiku a naopak 
stimuluje řídící a regulační tělesné sys-
témy. Nabídka masáží je široká a klient 
často netuší, co jej po objednání určité-
ho druhu masáže čeká. Stejně na tom 
mohou být poskytovatelé těchto služeb 
při výběru typu masáže k rozšíření na-
bídky zavedeného salonu. Proto budeme 
představovat postupně jednotlivé typy 
masáží a upozorňovat na specifiku jejich 
působení a případně i na rizika spojená 
s jejich absolvováním.

Masáž sportovní 
a rekondiční

Tento druh masáže patří mezi nejvíce 
používané a nejoblíbenější relaxační pro-
cedury. Používá se k regeneraci nebo do-
léčování nejrůznějších bolestných a poú-
razových stavů. V současné době stoupá 
obliba technik sportovní masáže, protože 

mají také psychosomatický účinek. Do-
chází k předávání léčebné energie těles-
ným kontaktem maséra s klientem. 

Sportovní a rekondiční masáž je velmi 
rozšířená a slouží jako základní regene-
rační prostředek u rekreačních i výkon-
ných sportovců. Uplatňují se zde hmaty 
klasické masáže, ale jejich pořadí a in-
tenzita se mění podle cíle masáže a pro-
váděného sportu. 

Masáž před výkonem
Jedná se o přípravnou masáž, která 

slouží ke zlepšení celkového tělesného 
stavu a základních funkcí a částí těla, 
zatížených sportem. Je to účinná metoda 
pro prevenci úrazů při sportu a pro zvy-
šování výkonů. Je perfektním doplňkem 
k nezbytnému rozcvičení před sportov-
ním výkonem, protože dokáže připravit 
tělo na tak rozdílné tělesné aktivity jako 

Obr. 1: Hnětení zádového svalu
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je běh, vzpírání nebo baletní vystoupe-
ní. Poskytuje se dva až tři dny před vý-
konem. Ideální je masáž celého těla nebo 
alespoň těch svalů, které budou nejvíc 
používány. Při vrcholném sportovním vý-
konu pracují svaly ve svalových řetězcích 
a vždy se zapojují všechny. 

Například masáž zad začíná úvodním 
třením od hlavy masírovaného plochou 
dlaně. Následující hmaty kromě chvění 
a závěrečného tření se provádí z jedné 
strany masírovaného – vzdálenější po-
lovina zad. Následuje vlnovité hnětení 
okraje širokého svalu zádového. Pokraču-
je několik roztíracích hmatů – částí dla-
ně (patkou) po vzpřimovačích krouživý-
mi pohyby, dále čtyřmi mírně ohnutými 
prsty, dále osmi prsty a kroužky palcem 
po vzpřimovačích. Záda se uhladí hřbe-
tem pěsti (žehličkou) tam i zpět podél pá-
teře, případně se zatížením druhé ruky 
a následuje uvolnění podlopatkového 
svalu vytíráním (masírovaná končeti-
na je ohnuta a položena hřbetem ruky 
na zádech, loket uvolněn). Pro uvolně-
ní mezižeberních svalů se používá vytí-
rací hmat všemi prsty. Závěrem se tepe 
tleskáním nebo pleskáním po celé plo-
še zad a smetá se okraj širokého svalu 
zádového. Vějířovité tepání se provádí 
malíkovými hranami roztaženými prsty 
po vzpřimovačích. Masáž zad končí tře-
ním s vychvěním všech zádových svalů. 
V podobném postupu se aplikují popsané 
hmaty a techniky na celé tělo masírova-
né osoby. U končetin se provádí důkladné 
pohyby ve všech kloubech, které uvolňují 
napětí a případné blokády. Masáž zlep-
šuje výkon tím, že připravuje a udržuje 
svaly na vrcholu jejich flexibility a síly 
a snižuje nervozitu. 

Masáž po výkonu
Dalším druhem sportovní rekondiční 

masáže je masáž po sportovním výko-
nu. Je nezbytným doplňkem regenerač-
ních procedur po sportovním výkonu 
a masírovaný nemusí přitom vůbec být 
vrcholovým sportovcem podávajícím 
výkony na hranicích lidských možností. 
Při namáhavém sportovním výkonu či 
tréninku se množství odpadních látek 
zvyšuje a vznikají oblasti hloubkového 
svalového napětí a ztuhlosti, které mo-
hou být předzvěstí zranění. Důkladná 
masáž je samozřejmou součástí trénin-
kového procesu a měla by se aplikovat po 
každé větší fyzické námaze. U sportovní 
masáže se uplatňují techniky směřující 

k uvolnění a prokrvení svalstva a záleží 
na svalovém vybavení masírovaného, ko-
lik energie bude masér potřebovat k od-
stranění únavy a uvolnění svalů. Uplat-
ňují se zejména hmaty tření, vytírání, 
roztírání a hnětení. Tato masáž zvyšuje 
odolnost svalů a pomáhá při obnově sil 
účinněji než samotný odpočinek. Správ-
né hnětení končetin může připomínat 
mačkání vody z houby na školní tabule. 
Při tomto mačkání a hnětení se odpadní 
látky vyplavují do lymfatického a krevní-
ho systému a okysličená krev je vháněna 
do ošetřované svalové krajiny.

Účinek masáže
Celková masáž působí na mnoho systé-

mů, včetně krevní a lymfatické cirkulace, 
nervový systém a působí i na další těž-
ko postižitelné systémy, kterými proudí 
energie. Masážními hmaty dosáhneme 
léčebného účinku nejen v místě působe-
ní, ale i na vzdálených místech a v celém 
organismu. Dojde k odstranění odumře-
lých buněk pokožky a tím se uvolní vý-
vody potních a mízních žlázek. Zlepší se 
prokrvení kůže a podkoží, buněčné dý-
chání kůže, dochází k zvýšenému přísu-
nu kyslíku, živin a současně se zvýší od-

Fyzioterapie
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plavování odpadových látek do žilního 
a mízního systému. Masáží zmírňujeme 
kožní bolest, rozrušujeme svalové za-
tvrdliny, srůsty a jizevnatou tkáň v kloub-
ních pouzdrech a šlachových pochvách. 
Dochází k rychlejšímu zotavení svalů po 
zátěži. Lepší se výkonnost svalů a reflex-
ním působením také pozitivně ovlivňu-
jeme funkce ostatních orgánů, mozkem 
počínaje a ledvinami konče. Masáž zklid-
ňuje psychiku a naopak stimuluje řídící 
a regulační tělesné systémy.

Kontakt
www.kloud.cz

Obr. 2: Roztírání palci v šíjové oblasti

Mgr. Pavel Kloud je soukromý podnikatel v oboru lé-
čebné rehabilitace a vzdělávání. V letech 1987–91 byl 
ředitelem Výzkumného protetického pracoviště Praha, 
kde začal studovat dálkově FTVS UK Praha, obor léčeb-
né rehabilitace, které ukončil státní zkouškou. Potom 
absolvoval kurz diagnostiky a terapie postizometrické 
relaxace, měkkých a mobilizačních technik a periferních 
kloubů a několik let se věnuje také pozitivní filozofii 
HUNA. V oboru léčebné rehabilitace provádí diagnostiku a terapii bolestí 
zad, kloubů a svalů, doporučuje vhodné cvičení, věnuje se komplexní péče 
o nohy, provádí manuální lymfodrenáž celého těla a další. Jeho vzdělávací 
zařízení je pověřeno MŠMT k vedení rekvalifikačních kurzů v oborech: Rekon-
diční a regenerační sportovní masáže, Lymfatické masáže, Shiatsu, Pedikúra 
a manikúra včetně nehtové modeláže s nadstavbou na přístrojovou pedikúru 
a učí také Tlakovou reflexní masáž nohou, Baňkování, Masáž horkými kame-
ny a další. Je zakladatelem Institutu podiatrie, ve kterém je umožněno kom-
plexní vzdělání v oboru péče o nohy. Propojením znalostí školské medicíny, 
nekonvenčních metod léčení a životního umění HUNA odstraňuje okamžité 
i chronické bolesti. Hledá a léčí také příčinu poruchy rovnováhy dynamické-
ho systému těla na fyzické i mentální úrovni, která způsobuje zvýšené napě-
tí v oblasti těla a mysli a tím způsobuje tělesné bolesti, emocionální bolesti 
a pocity a mentální bolesti a problémy. Více na www.kloud.cz.
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Stáří není nemoc

Ivana Doleželová
Geriatrická klinika VFN a 1. LF UK Praha
Subkatedra geriatrie a gerontologie IPVZ Praha
(přednostka prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.)

Kazuistika č. 2

V poslední době se velmi často hovo-
ří o syndromu křehkosti seniora, což je 
obecné označení situace a stavu organis-
mu kdy senior není schopen zvládnout 
adekvátně zvýšenou zátěž jako je např. 
drobná infekce dýchacích cest s teplotou, 
operační zákrok, úmrtí v rodině, nový 
zdravotní problém, opakované úřední jed-
nání nebo další podobné události, které se 
vymykají běžnému dennímu režimu a pro-
vozu. Při větší zátěži pak nezvládá křehký 
senior základní péči o sebe sama a základ-
ní sebeobsluhu. Za standardních běžných 
podmínek stejný senior zvládá potřebné 
činnosti v dostatečném rozsahu a vyka-
zuje pouze mírné odchylky ve funkčních 
diagnostických testech. Příčinou jsou 
fyzio logické změny v činnosti i struktu-
ře organismu v průběhu stárnutí, které 
ve většině případů můžeme jen obtížně 
oddělit od stavů způsobených chorobou. 
Oboje dohromady se vzájemně potencuje 
a způsobuje ztrátu funkčních rezerv s fy-
zickou nebo psychickou nedostatečností 
seniora právě při zátěži. Aktuální nebo 
i dlouhodobé nezvládání základní sebe-
obsluhy je hlavním důvodem hospitaliza-
ce většiny seniorů na lůžkových odděle-
ních, většinou pod diagnózami dehydrata-
ce nebo generalizovaná ateroskleróza. 

V geriatrii používáme k diagnosti-
ce těchto stavů a k odhadu funkčních 
schopností seniora základní vyšetření 
pomocí testů MMSE (test minimálních 
mentálních schopností – orientace v čase 
a místě, odpočet 7 od 100, zapamatování 
si slov apod.), ADL (test základních všed-
ních činností – samostatné napití, naje-
dení, posazení, stoj, chůze apod.), iADL 
(test instrumentálních denních činnos-
tí – např. schopnost vedení domácnos-
ti, řízení automobilu, samostatné tele-
fonování, samostatná jízda dopravním 
prostředkem apod.). Pro orientaci máme 
definovány nejčastěji se vyskytující syn-
dromy a symp tomy ve stáří (Topinková 
2005) – viz tabulka č. 1. Z provedených 
vyšetření lze odhadnout velikost zá-
vislosti seniora na pomoci další osoby 
a předpokládat jeho funkční rezervy. Mů-
žeme pak přibližně určit potřebu a typ 
ošetřovatelsko-sociální výpomoci pro 
jednotlivého seniora, event. doporučit 
umístění do ústavního zařízení.

V minulém čísle časopisu byla popsána 
kazuistika seniorky s progredujícím po-
klesem funkčních rezerv při zátěži, které 
se klinicky začaly projevovat již několik 
let před úplnou imobilitou. Přesto byla 
tato pacientka opakovaně hospitalizo-

Somatické Psychické Sociální 

1. poruchy chůze
2. poruchy pohyblivosti
3. závratě
4. nestabilita
5. pády, úrazy
6. inkontinence
7. porucha termoregulace
8. porucha příjmu tekutin
9. porucha příjmu potravy
10. dekubity

1. demence
2. deprese
3. delirium
4. poruchy chování
5. maladaptace

1. ztráta soběstačnosti
2. závislost
3. izolace
4. týrání
5. zneužívání seniora
6. dysfunkce rodiny

Tab. č. 1: Symptomy a syndromy stáří (Topinková 2005)

Geriatrie

vána a vyšetřována na klinických pra-
covištích bez větší šance na terapeutic-
ké zlepšení celkového stavu či navýšení 
funkčních schopností nemocné. Naopak 
opakované hospitalizace a pobyty na ne-
mocničním lůžku zhoršily její kvalitu ži-
vota oproti situaci, kdyby byla umístěna 
včas do domova důchodců. Po zhodno-
cení celé kazuistiky lze říci, že při dobré 
ošetřovatelské péči by k některým hospi-
talizacím vůbec nemuselo dojít. 

Kazuistika uvedená v tomto čísle po-
pisuje zdánlivě zcela jiný příběh senior-
ky, která si částečně uvědomovala svou 
funkční nedostatečnost, kterou však myl-
ně prezentovala jako nemoc a dožadova-
la se medicínské léčby na úkor ošetřova-
telsko-sociální pomoci. 

Kazuistika č. 2

• Sociální anamnéza
Žena ve věku 89 let, 3 žijící sestry, 2 ži-

jící děti, vdova, původním povoláním pro-
davačka. Mobilita a soběstačnost před 
hospitalizací – chůze s holí, nutnost do-
pomoci další osoby.
• Osobní anamnéza

Chronická ICHS dlouhodobě kompenzo-
vaná, bez stenokardií, hypertenze dlou-
hodobě stabilizovaná, opakované pády 
na podkladě VBI s opakovanými fraktura-
mi humeru obou končetin řešených kon-
zervativně, osteosyntéza krčku femuru 
l. dx. 2003.
• Důvod hospitalizace

Fraktura obratle L1-2 po pádu. Při přijetí 
TK 110/70 mmHg, později 140/80 mmHg, 
TF kolem 80/min. dlouhodobě, EKG: s.  r. 
křivka bez ischemických změn. MMSE 
25 bodů při přijetí i propuštění, ADL 10 
bodů při přijetí (těžká závislost) a 80 bodů 
z možných 100 při propuštění (lehký stu-
peň závislosti).
• Objektivní nález při přijetí (uvedeny 

pouze patologické nálezy)
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Geriatrie

Chrůpky při pravé bazi, systolický šelest 
na hrotě 2/6 bez propagace, na dolních 
končetinách (DK) jsou artrotické kolenní 
klouby, pravá DK v zevní rotaci a zkráce-
ní o 3 cm, svalová atrofie obou DK, vari-
xy, zaveden permanentní močový katetr 
(PKM), inkontinence stolice (do plenko-
vých kalhotek). Celkově je nemocná leží-
cí, vyžaduje dopomoc další osoby při kaž-
dém úkonu na lůžku, dehydratovaná. Od 
přijetí průjmy, které trvají již 2–  4 měsí-
ce před hospitalizací. Příjem potravy p.  o. 
je dostatečný a nemocná jej neomezuje, 
dietu nedodržuje ani při dlouhodobém 
průjmu. Kontakt s nemocnou je dobrý, 
pacientka je bez kognitivního deficitu, 
plně orientovaná.

• Průběh pobytu
Nemocná byla přijata ležící, inkonti-

nentní s průjmem, dehydratací a posle-
chovým nálezem pneumonie.

V krátké době po přijetí jsme i přesto, 
že nemocná odmítala dodržovat dietní 
režim, medikamentózně zvládli průj-
my. Byla to jedna z hlavních podmínek 
k zahájení rehabilitace. Příčina průjmů 
nebyla zjištěna, bakteriální příčina byla 
vyloučena stejně jako nespecifický střev-
ní zánět. Po zaléčení se až do konce po-
bytu průjmy neopakovaly. 

Od počátku pobytu byla nemocné podá-
vána antibiotika pro afebrilně probíha-
jící pravostrannou bronchopneumonii. 
Současně byla aplikována parenterální 
rehydratace se suplementací draslíku 
intravenózně, což byly další nutné před-
poklady k zahájení rehabilitace a nácviku 
soběstačnosti. 

Po zaléčení pneumonie, průjmu a po 
rehydrataci byla postupně zahájena re-
habilitace a vertikalizace nemocné, což 
pacientka akceptovala do určitého stup-
ně mobility a soběstačnosti. Jakmile byla 
schopná samostatného posazení a začali 
jsme s postavováním do chodítka, zača-
la být verbálně agresivní vůči personá-
lu, dožadovala se stále kompletní ošet-
řovatelské péče a odmítala pokračovat 
v rehabilitaci. Součástí našeho terapeu-
tického plánu bylo postupné zvyšování 
rehabilitační zátěže a byl kladen důraz 
na nácvik soběstačnosti. Zpočátku pouze 
na lůžku, později i mimo lůžko. Nejdříve 
byly odstraněny plenkové kalhotky a pa-
cinka byla vysazována na pokojové WC, 
následně byl vytažen PKM (permanentní 
močový katetr). Pacientka velmi protes-
tovala, vyhrožovala močením a kálením 
do postele. V závěru pobytu byla kom-

pletně kontinentní a plenkové kalhotky 
nepotřebovala. 

Čím více se zvyšovala soběstačnost 
nemocné, tím více ona sama v přítom-
nosti personálu simulovala nemohouc-
nost. Nechala se krmit, napájet, posazovat 
apod. V nepřítomnosti personálu chodila 
samostatně kolem lůžka, telefonovala, 
upravovala stoleček i lůžko. Lékaři pre-
zentovala polymorfní stesky, které bylo 
nutné diagnosticky ověřit. Proto byla ne-
mocná postupně vyšetřena ORL lékařem, 
kožním specialistou, kardiologem, neu-
rologem, internistou gastroenterologem, 
včetně provedení koloskopie. Ani jeden 
z nálezů neprokázal patologii. Byly popi-
sovány pouze nespecifické změny funkce 
jednotlivých systémů, odpovídající věku 
(fyziologickému stárnutí). Laboratorní ná-
lezy byly opakovaně v mezích normy. 

Nespolupráci nemocné jsme vyhod-
notili jako poruchu adaptace a chování 
v seniorském věku a medikamentózně 
jsme nasadili tiapride (Tiapridal) v dáv-
ce 3×100 mg p.  o. Terapeutický efekt byl 
velmi malý. Pacientka dále stupňovala 
verbální agresivitu, nadále odmítala re-
habilitaci, nadále odmítala samostatně 
provádět drobné úkony na lůžku (česání, 
pití z hrnečku apod.). Vzhledem k poruše 
chování jsme přizvali k lůžku psychiatra. 
Pacientka odmítla vyšetření, přesto spe-
cialista psychiatr navázal kontakt a dotá-
zal se nemocné, proč odmítá chůzi. Cituji 
ze zprávy: „Při upozornění, proč odmítá 
chodit, tvrdí, že to není pravda. Sama se 
posadí, obuje si pantofle, sama vstane 
a po přistavení chodítka dojde v chodít-
ku ke dveřím pokoje.“ Psychiatr vyhod-
notil chování nemocné jako organickou 
emoční labilitu, nemocnou jako perfek-
cionistickou a egocentrickou osobnost 
bez možnosti terapeutického zlepšení. 
V doporučení bez dodatků k dosavadní 
terapii a bez nutnosti psychiatrické dis-
penzarizace. 

Z medicínského hlediska byla nemoc-
ná na základě všech provedených vy-
šetření samostatně chodící, soběstačná 
pouze s malou dopomocí, bez kognitiv-
ního deficitu, bez dekompenzovaného 
psychického nebo jiného somatického 
onemocnění, které by vyžadovalo léč-
bu v nemocničním zařízení. Další po-
byt v zařízení nemocničního typu by 
vedl pouze k fixaci jejího postoje k so-
běstačnosti, ke zvyšujícímu se úbytku 
svalové tkáně a rozvoji imobilizačního 
syndromu s následkem trvalé imobili-
ty. Jediným řešením ke stabilizaci sobě-

stačnosti bylo v tuto chvíli propuštění 
do domácí péče. 

Dcera nemocné i nemocná sama pro-
puštění rezolutně odmítaly, přesto byla 
pacientka v krátké době propuštěna zpět 
do DsPS (dům s pečovatelskou službou), 
vybavena chodítkem se zajištěnými pečo-
vatelské služby a HomeCare službami, se 
zajištěnou domácí rehabilitací. Propuště-
ní se neobešlo bez verbální i brachiální 
agresivity nemocné a bez verbální agre-
sivity dcery, která se dožadovala trvalé 
hospitalizace nemocné s odůvodněním, 
že maminka potřebuje společnost a ona 
si ji nemůže vzít domů. Dcera vyhrožovala 
stížností na zanedbání péče. Oběma bylo 
doporučeno podání žádosti do domova 
důchodců, což by vyřešilo sociální izolaci 
nemocné v DsPS. Podání žádosti odmítla 
nemocná i dcera. 

Medikace při propuštění: meloxikam 
(Recoxa) 1– 0 –0 tbl., tiapride (Tiapridal) 
100 mg 1– 1 –1 tbl., kyselina acetylsalicy-
lová (Anopyrin) 100 mg 0 – 1 – 0 tbl.

Rozbor kazuistiky č. 2
Nemocná žije v DsPS a dlouhodobě 

není schopna opustit svůj byt pro ver-
tiginózní stavy a instabilitu při chůzi. 
Trpí sociální izolací. Navštěvují ji pou-
ze děti a pečovatelka domova, což není 
vzhledem k dobrým kognitivním schop-
nostem nemocné (není dementní), dosta-
čující kontakt. 

Egocentrická nemocná se dožaduje  
větší pozornosti dcery a touží po ak-
tivní účasti v životě její rodiny. Situaci 
řeší somatizací psychické tenze do po-
lymorfních stesků, které nemají základ 
v chorobě. 

Během hospitalizace se cítí velmi dob-
ře, protože je jí poskytována taková po-
zornost a péče od personálu, kterou si 
představuje. Neregistruje, že tato péče je 
léčebná a je směrována ke zvýšení sobě-
stačnosti. Odmítá akceptovat, že jí tato 
péče bude poskytována pouze po dobu ne-
zbytně nutnou a odmítá se jí vzdát. Proto 
verbální až brachiální agresivita v průbě-
hu pobytu a při propuštění. 

Subjektivně vnímanou zvýšenou potře-
bu intenzivnější péče, než může poskyto-
vat DsPS, u nemocné podporuje instabili-
ta a opakované pády s frakturami, s čímž 
souhlasíme i my. Nemocná byla podrobně 
vyšetřena a nebylo zjištěno žádné léči-
telné onemocnění, které by její jistotu 
při chůzi ovlivňovalo. Jako důvody opa-
kovaných pádů nemocné můžeme uvést 
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vertebrobazilární insuficience v kombi-
naci s ortostatickou hypotenzí, pokle-
sem svalové síly (v jejím věku až o 40 %) 
a svalovou atrofii (ve věku nad 80 let až 
o 40 %). Poslední tři uvedené změny stej-
ně jako zkrácení délky kroku, zpomalení 
reflexů a porucha koordinace jsou spíše 
symptomy stáří, nikoliv projevy nemo-
ci, a jsou zvyšovány poklesem fyzické ak-
tivity v uzavřeném bytě. Ze zdravotních 
příčin zhoršují instabilitu chůze zkráce-
ná končetina po operaci fraktury krčku 
a nedokrevnost vertebrobazilární tep-
ny. Ani jeden z těchto dvou zdravotních 
problémů v současnosti nedokážeme 
medikamentózně dostatečně a uspoko-
jivě ovlivnit. Proto je nutné zavést odpo-
vídající režimová opatření a přizpůsobit 
životní prostředí a podmínky nemocné 
jejímu handicapu

Nemocná má tedy důvody jak psycho-
sociální, tak i somatické, cítit se nejistě 
bez možnosti okamžité pomoci v přípa-
dě nutnosti. Převážná většina těchto dů-
vodů a obtíží nemocné jde na vrub věku, 
stárnutí a možností jejího rodinného zá-
zemí. Řešením situace není, jak se mylně 
domnívá nemocná i dcera, protrahovaný 
pobyt v nemocnici. Ten jen stále více a více 
prohlubuje inaktivitu a svalovou slabost 
a uzavírá bludný kruh vedoucí ke kom-
pletní ztrátě soběstačnosti. Východiskem 
je umístění pacientky do prostředí s tr-
valou přítomností soběstačných a peču-
jících osob. Do úvahy přichází rodina se 
zajištěním celodenní péče nebo domov 
důchodců. Obě řešení jsme navrhli jak ne-
mocné, tak i rodině. Všemi zúčastněnými 
byla obě řešení rezolutně zamítnuta. 

Společné rysy obou kazuistik
Obě ženy jsou přibližně stejného vzdě-

lání a věku, obě vdovy.
Obě ženy vykazují hodnoty v MMSE 

testu na hranici počínající kognitivní 
poruchy, což v jejich věku odpovídá fy-
ziologickému stárnutí mozku. Zároveň 
neprodělaly žádné onemocnění mozku, 
které by mohlo ovlivnit jejich rozhodová-
ní. Přesto obě ženy nemají náhled na své 
schopnosti a tvrdošíjně odmítají pomoc 
při řešení své sociální situace a narůs-
tající potřebu ošetřovatelské péče umís-
těním do domova důchodců.

Obě ženy vykazují nízké hodnoty ADL 
testu při přijetí (těžký stupeň závislosti) 
s progresivním zlepšením při intenzivní 
rehabilitaci, kvalitní ošetřovatelské péči 
a při rozšíření sociálních kontaktů. Z toho 
můžeme usuzovat na urgentní nutnost 
rozšíření kvality i kvantity komplexní 
psychosociální i ošetřovatelské péče 
proti současnému stavu u obou žen.

Obě ženy byly přeloženy na geriat-
rickou kliniku pro rychlou ztrátu sobě-
stačnosti při probíhajícím onemocnění 
a neschopnost ve standardní délce re-
konvalescence zvládnout zkladní sebe-
obsluhu a chůzi po bytě, což svědčí při-
nejmenším o úbytku fyzických rezerv, 
poruchy adaptace a zhoršení psychic-
kých schopností, především v rámci 
fyziologického stárnutí. Dekompen-
zace somatického onemocnění neby-
la zjištěna. 

Obě ženy vykazují stejný počet symp-
tomů a syndromů stárnutí (tabulky 
č. 2a, b). Na základě provedených vyšet-
ření můžeme říci, že příčinou jejich ne-
soběstačnosti jsou především handica-
py způsobené fyziologickým stárnutím 
organismu, které mají progredující ten-
denci. U jedné z nemocných vedou, i při 
veškeré péči, po třetí hospitalizaci k tr-
valé imobilitě a umístění do LDN. 

Obě nemocné žijí v domě s pečova-
telskou službou, který nemůže svou 
koncepcí péče zabezpečit narůstající 
požadavky na kvalitu a rozsah ošetřo-
vatelské péče, nemůže zabezpečit psy-

Somatické Psychické Sociální 

1. poruchy chůze
2. poruchy pohyblivosti
3. nestabilita
4. inkontinence
5. porucha příjmu tekutin

6. demence počínající
7. delirium
8. maladaptace

9. ztráta soběstačnosti
10. závislost
11. izolace
12. dysfunkce rodiny

Tab. č. 2a: Symptomy a syndromy stáří u pacientky v kazuistice č. 1

Somatické Psychické Sociální 

1. poruchy chůze
2. poruchy pohyblivosti
3. závratě
4. nestabilita
5. pády, úrazy

6. deprese
7. poruchy chování
8. maladaptace

9. ztráta soběstačnosti
10. závislost
11. izolace
12. dysfunkce rodiny

Tab. č. 2b: Symptomy a syndromy stáří u pacientky v kazuistice č. 2
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chosociální potřeby obou žen a nemůže 
zabezpečit rozšíření sociálních kontaktů 
na potřebnou úroveň péče a v potřeb-
ném rozsahu. U obou žen nelze také po-
čítat s rodinným zázemím. Jedna žena 
rodinu nemá, o druhou se rodina nemů-
že postarat tak, jak by situace nemocné 
vyžadovala.

Závěr
Na dvou běžných případech hospitali-

zovaných pacientek jsem chtěla pouká-
zat na velmi častý jev zaměňování stáří 
za nemoc. Není vždy jednoduché odlišit 
tyto dvě kategorie, protože se vzájemně 
prolínají a modifikují konečný klinický 
obraz. Přesto existují vyšetřovací techni-
ky, které vedou k odhalení podílu stárnu-
tí na tíži handicapu. Proč je nutné takto 
detailně objasnit příčinu handicapu se-
niora? Pokud zjistíme jako hlavní příči-
nu nemoc, můžeme léčit. Pokud zjistíme 
jako hlavní příčinu handicapu stárnutí 
organismu, léčením nic nezmůžeme. Me-
dikamentózně jsme schopni pouze mírnit 
některé obtěžující symptomy stárnutí. 
Můžeme ale zlepšit kvalitu života seni-
ora úpravou režimu, prostředí a bydle-
ní tak, aby odpovídaly jeho možnostem 
a schopnostem. 

Problémem našich handicapovaných se-
niorů je častá deprese, která je prohlubo-
vána nemohoucností, insuficiencí rodiny 
a omezením nebo ztrátou sociálních kon-
taktů. Porucha adaptace ve vyšším věku se 
změněným náhledem na své schopnosti 
a tím i ochota situaci řešit, zahajuje spi-
rálu, na jejímž konci je imobilita a neso-
běstačnost. 

Ztrátu sociálních kontaktů imobilního 
seniora lze v našem systému péče pova-
žovat za oblast nejméně monitorovanou 
a nejméně řešenou v případě, že senior 
zůstává v domácí péči. V praxi to vypa-

dá tak, že špatně mobilní senior není 
schopen vycházet z bytu a je odkázán na 
návštěvy pečovatelky jedenkrát denně. 
V lepším případě jej navštěvují rodinní 
příslušníci na ½ až 3 hodiny denně odpo-
ledne nebo senior bydlí společně s vnou-
čaty, která mají své zájmy a vyskytují se 
v bytě většinou po nezbytně nutný čas. 
Senior postupně ztrácí kontakt s okolním 
světem a izoluje se do své samoty, žije 
sám se svým stářím a nemocemi. Pokud 
je senior chodící, řeší nedostatek sociální 
sítě především návštěvou lékaře (praktic-
ký lékař, oftalmolog, ortoped apod.). Není 
vzácností, že jeden pacient má 5 i více 
návštěv lékaře v měsíci. Je prokázáno, že 
ztráta sociálních kontaktů seniora vede 
ke zhoršení mentálního zdraví, zvýšené-
mu riziku vzniku a progresi demence 
(Bassuk et al. 1999), zvýšené nemocnos-
ti, chronifikaci chorob a předčasnému 
vzniku nesoběstačnosti (Mendes de Leon 
et al. 1999). Důsledkem jsou opakované 
pobyty v nemocnici, trvalá instituciona-
lizace a předčasná úmrtí seniorů (Glass 
et al. 1999). 

Jiná situace je v domovech důchodců 
a penzionech k trvalému bydlení. Pře-
vážná většina těchto zařízení má totiž 
vypracované programy aktivizace senio-
rů, které zachovávají sociální síW, udržu-
jí kontakty s okolním světem, stabilizují 
mentální a fyzickou kondici seniorů. 

V naší kultuře a našich socioekono-
mických podmínkách je velmi nesnadné 
rozhodnout jaký typ péče konkrétnímu 
seniorovi a jeho rodině doporučit. Bude 
pro kvalitu jeho dalšího života dostačující 
domácí péče nebo je vhodnější péče v so-
ciálním zařízení? V geriatrii existují na 
základě speciálních vyšetření konkrétní 
kritéria, podle kterých lze určit, jaký typ 
péče bude perspektivně pro seniora pro-
spěšný. Díky malé informovanosti laické 
i odborné veřejnosti se však ne vždy set-

kávají konkrétní doporučení s pochope-
ním rodiny a seniora samotného, stejně 
tomu bylo i u našich pacientek.
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Test pro děti s diabetes mellitus 1. typu

1. inzulín
a. je hormon
b. zvyšuje hladinu krevního cukru
c. tvoří se v játrech

2. inzulín je
a. bílkovina, proto se nemůže polykat jako 

tablety
b. je látka tukové povahy a proto se může 

polykat jako tablety
c. zvláštní druh cukru

3. když inzulín v těle chybí
a. nevadí to
b. vzniká onemocnění, které nazýváme cuk-

rovka
c. dochází ke snížení hladiny krevního cukru

4. nízká hladina krevního cukru se nazývá
a. hyperglykémie
b. hypoglykémie
c. ketóza

5. vysoká hladina krevního cukru vzniká
a. při nadbytku inzulínu
b. při nedostatku inzulínu
c. při hladovění

6. inzulín hladinu krevního cukru
a. zvyšuje
b. snižuje
c. neovlivňuje

7. inzulín se tvoří („vyrábí“) 
a. v ledvinách
b. v játrech
c. v B buňkách slinivky břišní

8. když máš nízkou hladinu krevního cukru 
(hypoglykémii, „hypo“)

a. třesou se ti ruce, hodně se potíš
b. máš žízeň a chodíš často na záchod
c. musíš ihned do nemocnice

9.  když máš nízkou hladinu krevního cukru 
(hypoglykémii, „hypo“)

a. musíš si ihned vzít cukr
b. musíš ihned vypít neslazenou minerálku
c. musíš si píchnout inzulín

10.  když máš vysokou hladinu krevního cuk-
ru (hyperglykémii)

a. nevadí to
b. máš glykémii nižší než 4 mmol/l
c. máš glykémii vyšší než 15 mmol/l

11.  když máš vysokou hladinu krevního cuk-
ru (hyperglykémii)

a. měl by sis vyšetřit ketony
b. měl by ses najíst
c. měl bys jít sportovat

12.  když máš vysokou hladinu krevního cuk-
ru (hyperglykémii)

a. máš žízeň
b. máš hlad
c. píchl sis hodně inzulínu

13.  aceton
a. vzniká odbouráváním tuků
b. vzniká odbouráváním bílkovin
c. vzniká odbouráváním cukrů

14.  aceton vyšetřujeme v moči testačním 
proužkem, který se jmenuje

a. Diaphan
b. inzulinophan
c. glukostix

15.  hladina krevního cukru 4  – 6 mmol/l je
a. hypoglykémie
b. hyperglykémie
c. normální glykémie

16.  hladina krevního cukru nižší než 4 mmol/l
je

a. hyperglykémie
b. hypoglykémie
c. normální glykémie

17.  máš glykémii vyšší než 15 mmol/l a máš 
v moči aceton

a. nic se neděje
b. ihned si přidáš inzulín (1 – 2 jednotky) 

a zůstaneš v klidu
c. okamžitě si vezmeš cukr

18.  máš glykémii vyšší než 15 mmol/l a v mo-
či máš aceton

a. omezíš tekutiny
b. zvýšíš příjem neslazených tekutin
c. zvýšíš příjem slazených tekutin

Edukátor v diabetologii, stejně jako učitel ve škole, stojí stále před úkolem, jak motivovat své klienty, jak jim zatraktivnit, při-
blížit a uzpůsobit předávané vědomosti a praktické dovednosti tak, aby je edukovaný co nejsnáze akceptoval a zvládl. U každé-
ho, zvláště však u dětí, mají v tomto procesu velký význam edukační pomůcky, názorné ukázky, praktické příklady. Zkušená au-
torka edukačních publikací pro diabetické děti, MUDr. Helena Vávrová, připravila ukázkový test pro děti s DM 1. typu. Zdá se 
vám snadný, nebo právě naopak? 

A jaké pomůcky, testy, kvízy, obrázky a jiné edukační nástroje používáte vy? Rádi bychom otevřeli rubriku výměny zkušeností 
s edukací. Budeme rádi, pokud nám pošlete ukázku vašich pomůcek a postupů abychom ji mohli prezentovat ostatním na stra-
nách Sestry v diabetologii.

Test pro děti s diabetes mellitus 1. typu 

(starší školní věk, 12 –15 let, střední obtížnost)
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19.  máš glykémii 3,3 mmol/l a třesou se ti 

ruce
a. počkáš, až přijde maminka z práce
b. ihned se napiješ sladké tekutiny (cola, 

džus, sladký čaj)
c. máš pravděpodobně vadný glukometr

20.  glukagon (Glucagen)
a. zvyšuje hladinu krevního cukru (kontra-

regulační hormon)
b. snižuje hladinu krevního cukru
c. je to zásobní cukr

21.  glykogen je
a. kontraregulační hormon, působí proti 

inzulínu
b. zásobní cukr
c. jednoduchý cukr

22.  1 výměnná jednotka znamená
a. 10 – 12 gramů cukru
b. 10 – 12 gramů tuků
c. 15 gramů cukru

23.  bílkoviny hladinu krevního cukru
a. snižují
b. zvyšují
c. neovlivňují

24.  1 rohlík
a. obsahuje 1 výměnnou jednotku (VJ) cukru
b. obsahuje 2 výměnné jednotky (VJ) cukru
c. obsahuje 3 výměnné jednotky (VJ) cukru

25.  pokud aplikuješ před jídlem Actrapid 
(pokud máš jiný inzulín, neodpovídej)

a. Actrapid působí 6 hodin
b. Actrapid působí 12 hodin
c. Actrapid má vrchol účinku za 8 hodin

26.  pokud aplikuješ na noc Insulatard (po-
kud ne, neodpovídej)

a. Insulatard je čirý
b. působí asi 12 hodin
c. nesmí se před aplikací protřepávat

27.  pokud aplikuješ před jídlem Humalog 

nebo NovoRapid (pokud ne, nedopoví-
dej)

a. působí 4 hodiny
b. musíš čekat nejméně 30 minut po pích-

nutí a pak můžeš jíst
c. je mléčně zkalený

28.  děti, které mají cukrovku
a. nesmí vůbec sportovat
b. nehrozí jim žádné nebezpečí při sportu
c. musí se poradit s lékařem 

29.  pro úpravu inzulínového režimu při spor-
tu je nejdůležitější

a. intenzita a délka tělesné zátěže
b. výběr trenéra
c. výběr druhu sportu

30.  mezi hormony, které hladinu krevního 
cukru zvyšují, nepatří

a. adrenalin
b. glukagon
c. inzulín

Jednou z aktuálních a zajímavých mediálních aktivit je osvětová kampaň DiaDesatero. Tato iniciativa, formálně zaštítěná 
stejnojmenným občanským sdružením, si klade řadu cílů – být informačním zdrojem o diabetu pro média, platformou pro 
výměnu zkušeností v oblasti diabetu a propojovat média, diabetiky, diabetology i veřejnost.
Prvním krokem bylo vytvoření DiaDesatera, deseti rad pro zdravější život s diabetem. Na první pohled prosté rady dopl-
nili aktivisté sdružení, za kterým stojí jak lékaři z praxe, tak mediální partneři (Svaz diabetiků a Diaživot) a sponzoři (Altis 
Kolín), na svých internetových stránkách podrobným výkladem. Zajímavý „obal“ (desatero) tak dostává hodnotnou náplň 
v podobě fundovaných a užitečných informací pro diabetiky. Zdá se, že DiaDesatero vykročilo správným směrem.

Jak zní DiaDesatero?
1. Jezte pravidelně v menších dávkách, nejlépe 3 – 6krát denně dle doporučení lékaře. 
2.  Dbejte na rovnováhu mezi příjmem a výdejem energie. 
3.  Vyhněte se rychle vstřebatelným sacharidům. Místo cukru používejte náhradní sladidla bez kalorií. 
4.  Nedílnou součástí zdravého stylu je pitný režim, tedy dostatek tekutin. Ovšem pozor na alkohol! 
5.  Udržujte si ideální hmotnost a při nadváze postupně redukujte svou hmotnost. 
6.  Omezte živočišné tuky ve stravě, naopak se velmi doporučuje jíst více vlákniny. 
7.  Komplikacím diabetu lze účinně předcházet samostatnou a pravidelnou kontrolou zdravotního stavu. Pravidelně si měř-

te hladinu cukru v krvi nebo v moči. 
8.  Psychická pohoda a fyzická kondice jsou nejlepší prevencí diabetu 2. typu. 
9.  Při konzumaci sladkostí pečlivě sledujte jejich energetický obsah. 
10. Zdravější a vhodnější potraviny najdete v dia koutcích a v odděleních zdravé výživy.

Chcete vědět víc? Podrobnosti naleznete na internetových stránkách:
http://www.diadesatero.cz

Karel Vízner

DiaDesatero
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Bezplatná infolinka
800 223 223

www.lifescan.cz

LifeScan je divizí společnosti Johnson & Johnson, s.r.o. LifeScan® je registrovanou obchodní značkou.

Doba mÏ¯enÌ 5 vte¯in

Pot¯ebn˝ vzorek krve 1µl

TestovacÌ prouûky OneTouchÆ UltraÆ

PamÏù pro 50 hodnot

Listov·nÌ obÏma smÏry

Doba mÏ¯enÌ 5 vte¯in

Pot¯ebn˝ vzorek krve 1µl

TestovacÌ prouûky OneTouchÆ UltraÆ

PamÏù pro 150 hodnot

P¯enos dat do poËÌtaËe

Rodina glukometrů
OneTouch® Ultra®Celoslovenská konferencia 

diabetologických sestier

Andrea Bukovská
Diabetologické edukačné centrum MFN Martin
Nemocničná lekáreň MFN Martin; DIAMART Martin

Po úspešnej konferencii v Senci, Sekcia 
sestier pracujúcich v diabetológii Sloven-
skej spoločnosti sestier a pôrodných asi-
stentiek (SSSPA) ako organizačnej zložky 
Slovenskej lekárskej spoločnosti zorgani-
zovala v aktívnej spolupráci s Johnson and 
Johnson – LifeScan a DIAMART-om Martin 
v dňoch 16. –  17. 6. 2006 Celoslovenskú 
konferenciu diabetologických sestier. 

Konferencia sa uskutočnila v pries-
toroch jedálne Hotela Turiec (piatok) 
a štúdia Slovenského komorného divadla 
(sobota) v Martine a zúčastnilo sa jej 76 
diabetologických sestier a nieko\ko ško-
lite\ov Národného diabetologického pro-
gramu SR z takmer celého Slovenska. 

Odborného programu sa zúčastnili aj 
riadite\ Johnson and Johnson – LifeScan 
pre ČR a SR Adam Novák z Prahy, riadite\ 
spoločnosti DIAS PhDr. Zdeněk Šigut, PhD. 
z Brna, prezidentka ZDS JUDr. Eva Mada-
jová z Bratislavy a diabetologička MUDr. 
Slávka Kalinová z PiešWan. 

Konferenciu managovali a odborný 
program otvorili reprezentanti Johnson 
and Johnson – LifeScan Jaroslav Vajde\ 
a Mgr. Soňa Ulická, ktorá poinformovala 
o selfmonitoringu a správnom meraní glu-
kometrami One Touch Ultra a One Touch 
Horizon. Diskusia však riešila aj otázky, 
ktoré sa priamo dotýkali glukometrov One 
Touch II, One Touch Basic, One Touch Ba-

sic Plus, One Touch Profile, GlucoTouch, 
SmartScan, odberových pier a príslušné-
ho PC programu. 

O význame, efektívnom selfmonitorin-
gu, ale aj výhodách možnosti získavaW 
údaje priamo z glukometra a ich prenose 
do PC z poh\adu detského endokrinológa 
– diabetológa a reálnej praxe na klinike
a v ambulancii poinformovala MUDr. Miri-
am Čiljaková z Kliniky detí a dorastu MFN 
a JLF UK v Martine. 

Rozprávaniu o diabete ako diagnóze, 
ale aj sociálno-spoločenskom a medicín-
sko-ekonomickom probléme a _alšiemu 
vzdelávaniu diabetologických sestier sa 
podrobne venovali prezidentka SSSPA 
a predsedníčka Sekcie sestier pracujúcich 
v diabetológii Rozália Šeilingerová z In-
ternej kliniky FNsP v Bratislave a aktívna 
členka výboru Sekcie sestier pracujúcich 
v diabetológii Eva Szaboová z Detského 
diabetologického centra SR I. Detskej kli-
niky LF UK a DFNsP v Bratislave.

Samostatný blok bol venovaný psycho-
lógii, komunikačným workshopom a prá-
ci v menších skupinách, ktoré viedli psy-
chologičky Viera Cviková, Dana Semanová 
a Jana Hrivnáková.

Výmena praktických skúseností z kaž-
dodennej diabetologickej praxe a prí-
jemný relax na predstavení „Zabudni na 
Hollywood“ v podaní hercov Mareka Geiš-
berga a Martina Horňáka v Štúdiu Sloven-
ského komorného divadla v Martine a to 
len krátko pred druhým ročníkom festiva-
lu profesionálnych divadiel Dotyky a spo-
jenia obohatilo všetkých účastníkov tejto 
konferencie odborne aj spoločensky. 

Okrem množstva užitočných informá-
cií do každodennej praxe a certifikátov 
o pridelených kreditoch si všetci účast-
níci konferencie odniesli hodnotný edu-
kačný a informačný materiál a časopis 
o aktívnom a zdravom živote s diabetom 
DIAstyl. O priebehu konferencie podrob-
ne informovala aj TV Turiec.
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Daniela Hozdová
Obdélník
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Adresář a užitečné kontakty pro pacienty

Sekce sester

Potřebují vaši pacienti pomoc nebo radu? 

Svaz diabetiků ČR
W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3
Tel.: 222 513 333
Internet: http://www.diabetes.cz

Sdružení rodičů a přátel diabetických 
dětí v ČR
Třebohostická 2283/2, 100 00 Praha 10
Tel.: 257 532 297, 272 123 362
E-mail: diabetes.deti@braillnet.cz
Internet: http://www.diadeti.cz

Národní rada zdravotně postižených Čes-
ké republiky 
Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 
Tel.: 266 753 420
Internet: http://www.nrzp.cz

Svaz tělesně postižených v ČR
Karlínské náměstí 12, 186 03 Praha 8 
Tel.: 224 819 083
Internet: http://www.svaztp.cz

Svaz postižených civilizačními choroba-
mi – SPCCH v ČR
Karlínské náměstí 12, 186 03 Praha 8 
Tel.: 221 890 422 
Internet: http://www.spcch.cz 

Společnost dialyzovaných a transplan-
tovaných nemocných, jejich rodinných 
příslušníků a přátel dialýzy (Společnost 
DaT)
Ohradní 1368, 140 00 Praha 4 - Michle
Tel.: 261 215 616
Internet: http://www.znovu.cz/sdat/

Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých ČR (SONS)
Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 462 462
Internet: http://www.braillnet.cz

Tyfloservis
obecně prospěšná společnost pro nevidomé 
a slabozraké
Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 462 368
Internet: http://www.tyfloservis.cz

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
Karlínské náměstí 12, 186 03 Praha 8 
Tel.: 224 816 829
E-mail: snncr@quick.cz
Internet: http://www.snncr.cz

Centrum služeb pro zdravotně postižené
Internet:
http://www.vilik.cz/centrumsluzeb/

Infoporadna – krizové, poradenské a in-
formační linky
Internet:
http://www.cokdyvpraze.cz/nadace.html

InternetPoradna
poradenský, informační a diskusní server 
pro osoby se specifickými potřebami a všech-
ny blízké
Internet: http://internetporadna.cz

Nonstop linky pomoci

Linka důvěry krizového centra RIAPS
Tel.: 222 580 697 pro všechny; internetová 
linka důvěry: linka@mcssp.cz 

Linka důvěry krizového centra Bohnice
Tel.: 284 016 666 pro všechny;
Centrum krizové intervence
http://www.plbohnice.cz

Linka bezpečí pro děti a mládež
Tel.: 800 155 555; internetová linka dů-
věry: lb@linkabezpeci.cz – odpově_ 
do 3 pracovních dní; Nadace Naše dítě
– http://www.linkabezpeci.cz

Krizová linka bezpečí pro děti i dospělé
Tel.: 241 484 149; internetová linka dů-
věry: problem@ditekrize.cz – odpo-
vě_ do 2 pracovních dní; Dětské krizo-
vé centrum – http//:www.ditekrize.cz,
http://www.dkc.cz

Senior linka pro seniory
Tel.: 800 157 157; Život 90 
– http://www.zivot90.cz,
e-mail: sekretariat@zivot90.cz

Linka sociální pomoci pro seniory
Tel.: 257 319 198; Centrum sociální a ošet-
řovatelské pomoci, Praha 5

Drop In linka pro ohrožené drogou
Tel.: 222 221 431; Drop In – http://www.
dropin.cz, e-mail: stredisko@dropin.cz

Linka AIDS pomoci nejen pro nemocné
Tel.: 800 800 980; Česká společnost AIDS 
pomoc – ČSAP – http://www.aids-pomoc.
cz, e-mail: aids-pomoc@iol.cz

DONA linka – pomoc obětem domácí-
ho násilí
Tel.: 251 511 313; Bílý kruh bezpečí –
http://www.donalinka.cz,
www.domacinasili.cz, česky/anglicky
 
Linka pomoci obětem trestných činů v ČR
Tel.: 257 317 110; Bílý kruh bezpečí – 
http://www.bkb.cz

Linka kontaktního pracoviště MO ČR
Tel.: 973 200 147 pro vojáky, jejich rodiny 
a veřejnost, mobilní telefon 606 732 309; 
Ministerstvo obrany ČR, Oddělení tiskové 
a informační služby – http://www.army.
cz, e-mail: info@army.cz

Linky pomoci s omezeným 
provozem

Linka důvěry Diakonie ČCE (pro všechny) 
Tel.: 222 514 040 (Po – Pá: 09.00 – 22.00), 
mobilní telefon: 608 004 444 

Gay linka pomoci pro homosexuálně 
orien tované
Tel.: 222 514 040 (St: 09.00 – 19.00)
internetová linka důvěry:
linka.duvery@diakoniecce.cz – odpově_ 
do 5 pracovních dní 

Obě tyto linky provozuje Diakonie ČCE – Stře-
disko křesTanské pomoci
http://sos.diakoniecce.cz

pokračování v příštím čísle

Určitě jste se i vy setkali s tím, že vaši pacienti pro osobní problémy nejsou schopni starat se o svou chorobu. Často stačí málo, 
například poskytnout adresu nebo telefonní číslo, kde mohou najít pomoc.

Vladimíra Havlová
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