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Milé čtenářky a čtenáři,

je mou milou povinností uvítat vás nad prvním číslem nového časopisu Sestra v dia-
betologii. 

Nakladatelství GEUM pokládá diabetologii za jednu z velmi důležitých oblastí svého 
působení. Snažíme se proto zajistit komplexní servis a krom klasických odborných knih 
zahrnuje naše vydavatelská působnost v tomto oboru také časopis Kazuistiky v diabe-
tologii a osvědčenou informační publikaci pro lékaře – Pomocník diabetologa. 

Již delší dobu vnímáme také zájem vás – zdravotních sester – o specializované fó-
rum věnované vašemu oboru – diabetologii. Průzkumy vašeho zájmu o časopis nám 
jednak exaktně potvrdily, že tento zájem je velmi vysoký, ale také ukázaly, jaký časo-
pis si přejete.

Největší zájem jste jednoznačně projevily o odborně-edukační charakter časopisu, žá-
dáte především odborné přehledové články, kazuistiky a produktové informace. Naopak 
vše, co nesouvisí s vaší profesí (např. zábavná příloha) z hlediska vašeho zájmu zcela 
propadlo. Jsme tím pochopitelně motivováni připravovat pro vás časopis hodný vašich 
zájmů, informačně hodnotný a kvalifikovaný. 

Tématicky se budeme snažit sestavit vyvážený časopis zahrnující především proble-
matiku diagnostiky a léčby (dietoterapie, pohybová léčba, farmakoterapie) diabetu, ošet-
řovatelské péče, home care, léčby komplikací (např. diabetická noha a ošetřování ran), 
hypertenze, obezity a dyslipidémie. 

Standardně by měla Sestra v diabetologii vycházet v barevném provedení a v rozsahu 
32 stran. Předplatné časopisu v České i Slovenské republice bude činit 136 Kč/rok a při-
pravíme i systémy sponzorovaného předplatného a řadu úvodních bonusů. Blíže o pod-
mínkách předplatného v samostatném příspěvku uvnitř časopisu. 

Počítáme s vámi jako s autorkami, rádi bychom ke spolupráci přizvali také lékařky 
a lékaře z našeho i příbuzných oborů. Všechny vaše podněty a příspěvky redakci jsou 
velmi vítané a těšíme se na ně. Prosím neváhejte nás kdykoliv kontaktovat jakýmkoliv 
způsobem, poštovní adresa, telefon i e-maily jsou uvedeny v tiráži.

Na vaše ohlasy i spolupráci se těší
 Karel Vízner
 šéfredaktor
 a celá redakce Sestry v diabetologii
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Časopisu do vínku… 
Náš rozhovor

Jednou z rubrik, se kterými se budete jako čtenáři Sestry v diabetologii setkávat, bu-
dou rozhovory s významnými zástupci diabetologie a souvisejících oborů, rozhovory 
na aktuální téma, aM již se bude týkat novinek v oblasti diagnostiky, léčby, výzkumu, 
edukace, pomůcek a služeb pro diabetiky atd. V prvním čísle je ale tato rubrika for-
mou i obsahem ještě poněkud odlišná. Na tři otázky Sestry v diabetologii odpovídají 
tři představitelé oboru – doc. MUDr. Milan Kvapil, CSc., předseda České diabetologické 
společnosti ČLS JEP, Marie Libichová, předsedkyně sekce sester ČDS ČLS JEP, a Jaroslava 
Kreuzbergová, předsedkyně diabetologické sekce České asociace sester.

1. Co si myslíte o existenci takto úzce 
zaměřeného časopisu? Jaké by podle vás 
mělo být jeho poslání, čemu zejména by 
se měl věnovat?

M. Kvapil: Existence úzce zaměřeného 
časopisu musí být zhodnocena po strán-
ce komerční (to nemohu ze své pozice 
validně hodnotit) a po stránce odborné 
(jednoznačně je to správný počin, zej-
ména v kontextu snahy ČDS o komplex-
ní přístup v léčbě pacientů s diabetem 
v ambulancích). Časopis by měl být plat-
formou pro výměnu zkušeností a názorů, 
zvyšování odborné úrovně sester v dané 
specializaci. V okamžiku vzniku skupi-
ny profesionálních edukátorů vidím jeho 
nezastupitelnou roli jako informačního 
a odborného zdroje pro edukaci. Věno-
vat by se měl informacím o nových tren-
dech léčby, edukace, farmakoekonomiky, 
kazuistikám apod. 

M. Libichová: Pravdou je, že takový 
časopis nemusí být zase tak úzce zamě-
řen, vždyM diabetes má mnoho aspektů 
jak medicínských, tak i psychologických 
a sociálních. Také se mění názory na to, 
jak mají vypadat vzájemné vztahy mezi 
zdravotníky a pacienty. Zdrojem inspira-
ce by se mohl stát např. European Dia-
betes Nursing, žurnál, který vydává Ev-
ropská asociace diabetologických sester 
(FEND) a který kromě toho, že poskytuje 
sestrám prostor pro výměnu zkušeností 
a zprostředkovává nejnovější poznatky 
z oboru, uveřejňuje také výsledky origi-
nálního sesterského výzkumu. 

J. Kreuzbergová: Bohatý výskyt, při-
bývání geometrickou řadou, kompliko-
vanost a mimořádná disponovanost se 
družit s jinými chorobami, to vše charak-
terizuje diabetes mellitus. Zdánlivě úzká 
zaměřenost se nám takto nenápadně, ale 
významně rozšiřuje. Do časopisu Sestra 
v diabetologii se musí vejít sestra, pacient 
a celý svět kolem nich, vlastně všechny 

medicínské obory, psychologie, politika, 
filozofie, a právě v tom vidím poslání to-
hoto časopisu. Měl by ukazovat, že máme-
-li plnit své diabetologicko-ošetřovatelské 
poslání dobře, musíme vidět své pacien-
ty komplexně a v kontextu jejich života 
a společnosti. Pokud tento náš časopis 
přidá a průběžně bude uvádět ještě krát-
ce a přehledně výsledky studií nějak s dia-
betem souvisejících, našich i světových, 
myslím, že se v redakci neohřeje a budou 
ho číst nejen sestry pracující v diabetolo-
gii, ale i mnozí lékařští kolegové.

2. Jaká je podle vás role sestry v sou-
časné diabetologii?

M. Kvapil: Role sestry je zde důležitější 
než v jiných oborech, protože diabetolo-
gie je specifická velmi výraznou potřebou 
spolupráce pacienta na léčbě i edukaci. 
Zde může hrát sestra rozhodující roli.

M. Libichová: Naše sestry jsou schop-
ny dělat pro pacienty mnohem více, než 
jim současná praxe na většině pracovišM 
umožňuje. Sestry jsou nejbližšími spo-
jenci a důvěrníky pacientů, a to je velmi 
důležité pro interaktivní přístup, neboM 
edukace není pouhé předávání informací. 
Osobnost pacienta, jeho individuální po-
stoje a cíle jsou zásadní, i když třeba ně-
kdy nejsou tak úplně ve shodě s cíli me-
dicínskými. Samozřejmě to předpokládá 
hodně se učit a oprostit se od zažitých 
stereotypů. 

J. Kreuzbergová: Náročná. Celoživotní 
vzdělávání je pro plnění této role nezbyt-
ností. NeboM – ideální sestra v diabetologii 
by měla perfektně ovládat obor diabetolo-
gie, dále se orientovat v dalších medicín-
ských oborech, ovládat taje psychologie 
a pedagogiky. Měla by umět pochopit, co 
současný pacient od ošetřujícího zdra-
votního personálu a medicíny očekává. 
Měla by mu být schopna jeho očekávání 
splnit nebo nenásilnou formou usměrnit 

do mantinelů možností současné medicí-
ny a světaběhu. Při tom všem se mít ráda 
a zachovávat všeobecně platnou zásadu 
„miluj bližního svého jako sebe sama“. 
Z toho je patrno, že role sestry v diabeto-
logii je téměř rovna roli andělské. Ovšem 
– podaří-li se takové sestře roli naplnit, 
bude také jako anděl ctěna a milována 
pacienty i svým okolím.

3. Co byste přál/a časopisu do vínku?
M. Kvapil: Aby se povedl a nezašel na 

ekonomické problémy.
M. Libichová: Inspiraci, dostatek kvalit-

ních autorů a čtenářský ohlas. 
J. Kreuzbergová: Nevysychající zdroj 

kvalitních a osvícených autorů a autorek, 
pro obor a svět otevřených čtenářů a čte-
nářek a v neposlední řadě neméně kva-
litní, osvícené a odborně zdatné vedení. 
Úspěch se pak dostaví sám.

(ew)
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Dagmar Šišáková, Danuše Lapešová, Jarmila Černá, 
Petr Bouček, Terezie Havrdová, Luděk Voska,
Alena Lodererová
Centrum diabetologie a pracoviště Klinické
a transplantační patologie, IKEM Praha

Polyneuropatie představuje jednu z nejčastějších komplikací diabetu. Postižení ner-
vů může mít různou formu, od mírnějších obtíží (parestézie – mravenčení, svědění, 
pocity „neklidných nohou“) po úporné bolesti nebo zvýšení prahu čití až necitlivost 
s rizikem vzniku syndromu diabetické nohy. Podkladem těchto projevů jsou zpočátku 
metabolické, ale později i strukturální změny se ztrátou nervových vláken. 

Hodnocení vlivu různých léčebných po-
stupů na pokročilé strukturální změny je 
dosud obtížné, především kvůli invaziv-
nímu charakteru používaných technik 
(např. biopsie senzitivního nervu lýtka). 
Na našem pracovišti jsme zavedli meto-
diku hodnocení počtu nervových vláken 
v pokožce (ENV) pomocí minimálně in-
vazivní kožní biopsie, používanou zatím 
pouze na zahraničních, převážně neurolo-
gických pracovištích. Jde v podstatě o no-
vé využití techniky kožní biopsie, která je 
standardní diagnostickou technikou v der-
matologii. Cílem naší studie je sledovat 
případný příznivý vliv dlouhodobé nor-
malizace glykémie na regeneraci tenkých 
epidermálních vláken po úspěšné trans-
plantaci slinivky břišní. V tomto článku 
se zaměříme na přiblížení vyšetřovací 
techniky a první výsledky jejího použití 
v Centru diabetologie IKEM.

Vyšetřili jsme zatím 16 nemocných 
s diabetem 1. typu (DM) v časném ob-
dobí po transplantaci slinivky a ledviny 
(13 pacientů) nebo samotné transplan-
taci slinivky (3 pacienti) a také kontrolní 
skupinu 10 zdravých osob (K). Skupiny se 
vzájemně nelišily věkem, tělesnou výš-
kou ani hodnotou indexu tělesné hmot-
nosti (BMI). 

Speciálním průbojníkem (ø 3 mm) v lo-
kálním znecitlivění (1% roztokem mezo-
kainu) byly provedeny kožní biopsie z ob-
lasti dolní třetiny stehna a horní třetiny 
bérce (viz obr. 1 – 4). U každého tkáňové-
ho vzorku byly vyšetřeny 3 kolmé řezy 
tloušMky 40 µm. Nervová vlákna v pokož-
ce byla zobrazena po fixaci a zmrazení 
pomocí dvoustupňové nepřímé fluores-
cenční techniky s použitím protilátky pro-
ti PGP 9.5, což je nejspolehlivější ukaza-
tel k označení nervových vláken. Pomocí 

počítačové analýzy obrazu byla změřena 
i délka povrchu pokožky v jednotlivých 
řezech. Ze získaných hodnot byl vypoč-
ten průměrný počet nervových vláken 
na 1 mm délky povrchu pokožky. U obou 
skupin bylo doplněno vyšetření vibrační-
ho čití v oblasti bérce pomocí biothesio-
metru – vibrometru.

Ve skupině diabetických pacientů byl 
v pokožce ve srovnání se zdravými kont-
rolami zjištěn výrazný úbytek nervových 
vláken, u 12 nemocných nervová vlákna 
v pokožce zcela chyběla (viz obr. 5 a 6). 
Také vyšetření vibračního čití potvrdi-
lo významný rozdíl mezi vyšetřovanými 
skupinami. U diabetických pacientů byl 
práh vnímání vibrací podstatně vyšší než 
u zdravých kontrol jako doklad závažného 
poškození (snížení) čití (viz tabulka).

Provedení biopsie nebylo u nikoho 
z vyšetřovaných provázeno významněj-
ší komplikací, u některých nemocných 
se objevil po výkonu v místě vpichu jen 
drobný podkožní hematom. V několika 
případech jsme k zastavení drobného 
krvácení použili hemostyptickou pěnu. 
Sešití ranky po odběru nebylo při pou-
žití průbojníku s uvedeným průměrem 
nutné. Rána se vyhojila do 10 dní a zů-
stala po ní pouze drobná, asi 2 – 3 mm 
dlouhá jizvička.

Závěrem můžeme konstatovat, že u pa-
cientů s mnohaletým trváním diabetu 
1. typu a orgánovými komplikacemi včet-
ně diabetické polyneuropatie bylo v kož-
ních biopsiích z oblasti bérce prokázáno 
značné snížení počtu až úplné chybění 
nervových vláken pokožky. Uvedená málo 

Nervová vlákna v kožních biopsiích

Obr. 1: Aplikace lokálního anestetika do oblasti 
horní třetiny lýtka

Obr. 2: Zavádění průbojníku krouživým pohy-
bem do kůže

Obr. 3: Odběr uvolněné části kůže pomocí pin-
zety
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Hodnocení jejich počtu u nemocných s pokročilými formami diabetické neuropatie
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McArthur, J. C., Stocks, E. A., Hauer, P. et al. 
Epidermal nerve fiber density. Normative re-
ference range and diagnostic efficiency. Arch 
Neurol 55, 12: 1513 – 1520, 1998.

Podporováno grantem IGA MZ ČR
NR 7929-4/2004

Kontakt
dasi@medicon.cz

DM (n = 16) K (n =10) Statistická významnost

Glykovaný hemoglobin
– HbA1c (%) před transplantací slinivky

6,7 ± 1,27 3,8 ± 0,43 ***

Glykémie (mmol/l) po transplantaci slinivky 5,1 ± 0,74 4,6 ± 0,43 NS

Práh vibračního čití (V) 32 ± 8,85 16,4 ± 3,34 ***

Počet ENV/1 mm 0,34 ± 0,91 7,66 ± 3,16 ***

Tabulka: Výsledky vyšetření u obou skupin

invazivní metodika hodnocení počtu ner-
vových vláken v kožních biopsiích se jeví 
využitelnou ke sledování efektu dlouho-
dobé normoglykémie na diabetickou neu-
ropatii. Zajímavé budou výsledky kon-
trolních vyšetření skupiny pacientů po 
transplantaci pankreatu, které plánuje-
me doplnit po 3 letech od operace. Před-
pokládáme, že normoglykémie po úspěš-
né transplantaci by mohla vést alespoň 
k částečné regeneraci tenkých nervových 
vláken v epidermis.

Literatura
Barohn, R. J. Intraepidermal nerve fiber as-
sessment. A new window on peripheral neu-
ropathy. Arch Neurol 55, 12: 1505 – 1506, 
1998.
Kennedy, W. R., Wendelschafer-Crabb, G., 
Johnson, T. Quantitation of epidermal ner-
ves in diabetic neuropathy. Neurology 47, 4: 
1042 – 1048, 1996.

Obr. 4: Místo vpichu po provedení biopsie
a bioptický vzorek

Obr. 5: Mikroskopický nález u pacienta ze sku-
piny DM – epidermis bez tenkých nervových 
vláken

Obr. 6: Nervová vlákna zachycená v epidermis 
u zdravého dobrovolníka
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(DM – nemocní s diabetem, K – zdravé kontrolní osoby, ENV – nervová vlákna v pokožce, *** p < 0,001)
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Známe míru edukace?
Helena Vávrová
endokrinologická ambulance, Vsetín

Etiologie diabetes mellitus 1. typu nebo také „proč se štěňátko začalo počůrávat?“ 
Všichni lékaři čelí obtíženému úkolu vysvětlit pacientům základy nemoci včetně mož-
ných omezení a komplikací v budoucnu. Pokud je pacientem dítě, je úkol mnohem 
složitější a je jedno, zda jde o předškoláka či adolescenta.

či děti předškolního věku. S tímto konsta-
továním se nemůžeme smířit a je nutné 
hledat pro tyto dvě skupiny takové vzdě-
lávací programy, které by byly přiměřené 
jejich věku a byly jimi akceptovány, u ado-
lescentů alespoň tolerovány.

I. Obecně o edukaci
Jsem schopen se sám o sebe postarat? 

Jsou rodiče schopni se sami postarat o dí-
tě s DM?

Edukaci můžeme definovat jako výu-
kový proces, při kterém získané znalosti 
a dovednosti spolu 
s vlastním rozhod-
nutím a vlastní vol-
bou umožní získat 
soběstačnost.

Klasický přístup v edu-
kaci:

Autoritativní parentální 
(otec – syn). Lékař je řeši-
telem problému, tzn. tím, 
kdo nejlépe ví, co je pro 
pacienta dobré, je zod-
povědný za jeho léčbu. 
Pa cient musí respektovat 
doporučení lékaře, proto-
že lékař je všemocný a pa-
cient bezmocný.

Demokratický přístup – 
založený na přátelském 
vztahu pacienta a léka-
ře. Řešitelem problému 
je pacient a za léčbu jsou 
zodpovědni oba. Lékař 
není všemocný a pacient 
není bezmocný.

Nové způsoby edukace 
jsou založeny na demo-

Edukace

Základním úkolem v péči o pacienty 
s diabetes mellitus je neustálé zlepšová-
ní zdraví, kvality i kvantity života, blížící 
se co nejvíce normálu. Toho nelze dosáh-
nout bez kvalitního výukového programu 
(Saintvincentská deklarace). Zlepšením 
metabolické kontroly můžeme snížit ri-
ziko chronických diabetických kompli-
kací (DCCT).

Cíl edukace: umožnit řízení vlastní nemo-
ci, a tím zlepšit kontrolu a zdravotní stav. 
Narůstající incidence DM l. typu u dětí 
a zvláště posun nemoci ke stále mladším 
věkovým kategoriím nás neustále nutí 
hledat nové způsoby edukace dětí a je-
jich rodičů. Zatímco edukace školních 
dětí se jeví jako relativně nejjednodušší, 
je vzdělávání okrajových skupin dětství 
daleko složitější, aM už jde o adolescenty 

kratickém vztahu pacienta a lékaře a klí-
čovou roli hraje pacient: „Nedávej mi rybu, 
ale nauč mne lovit!“

Jde o pravidelné povídání o diabetu s cí-
lem zvýšit kontrolu nad sebou samým, 
nad svým zdravím. Snaha získat sebedů-
věru ve své schopnosti – „Jsem schopen 
se sám o sebe postarat, jsem schopen se po-
starat o své dítě.“ Pacient povídá, lékař na-
slouchá a nabízí určitá řešení, z nichž si 
pacient vybírá. Lékař je empatický, spra-
vedlivý, stojí vždy na straně pacienta. Jeho 
úkolem je za každou cenu zabránit sebe-
destrukci, zvláště u mladistvých.

Pokud se objeví rebelující pacient či 
selhání edukace, je nutné hledat příčiny 
(nejčastěji „přílišná profesionalita“):

a) parentální přístup,
b) kritická slova (hrozba; vyhrožovat 

adolescentům chronickými diabetic-
kými komplikacemi může vést k to-
mu, že se pacient začne chovat zce-
la opačně: „Mám-li být za 10 let slepý, 
tak si aspoň nyní užiju!“),

c) ponížení; zdůrazňovat stravovací 
prohřešky při hyperglykémii je zby-
tečné – pacient to dobře ví, a jeho 
pocit provinění narůstá,

d) styl,
e) nedostatek odvahy (nezvládnu to),
f)  nedostek motivace („Proč bych měl 

dobře žít s diabe-
tem?“),
g) nedostatek do-
vedností či zku-
šenosti (učení se 
opakováním, DIA 
tábory, rekondiční 

pobyty).
Pokud se nám nepodaří příčiny odhalit, 

je nutné nabídnout alternativní řešení:
Vím já, co je pro pacienta dobré? – 

zhodnotit jeho tužby a představy.
Je vůbec pacient připraven se učit? – 

vrátit se na začátek a zkusit vše znovu 
a jinak, slevit z vytčených cílů.

Zná lékař dokonale osobnost pacien-
ta? Je připraven nabídnout kvalifikova-
ná řešení? – diabetes šitý diabetikovi 
na míru.

Dojde li k morálnímu hazardu, je to 
selhání obou stran, lékaře i pacienta, 
a zaplatí to společnost.

II. Edukace předškolních dětí 
a batolat

PojZ, povídej mi o nebi / Je tam zlatá voda / 
je tam modrý strom. / Táto to je škoda, / že 
neumíš hrom (F. Halas, Před usnutím)

Jsem schopen se sám o sebe po-
starat? Jsou rodiče schopni se 
sami postarat o dítě s DM?

Kvalita života je stejně důležitá jako jeho délka. (Krall)
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DM je chronické onemocnění s význam-
ným dopadem na dítě a jeho nejbližší oko-
lí. Dítě není „malý dospělý“. Každá etapa 
jeho vývoje má své specifické zvláštnosti, 
žádnou vývojovou etapu nelze přeskočit či 
obejít. Dítě je závislé na svém okolí a jeho 
závislost je tím větší, čím je dítě mladší. 

Adekvátní, věku přiměřené znalosti 
a dovednosti, jsou hlavní pro dosažení 
úspěchu při výchově k soběstačnosti. Klí-
čovou roli v edukaci dětí a jejich rodičů 
má profesní edu-
kační tým složený z 
pe diatra-diabetolo-
ga, edukační sestry, 
dietní sestry, psy-
chologa, praktické-
ho dětského lékaře, 
řady specialistů a nepochybně také rodi-
čů. Ti všichni tvoří kruh kolem dítěte, kte-
ré se stává jeho středem.

Dítě není připraveno vzdát se každoden-
ních radostí, které tvoří smysl jeho života.

Diabetes mellitus 1. typu je složité me-
tabolické onemocnění. Celý edukační tým 
čelí obtížnému úkolu vysvětlit nemoc-
nému zákony nemoci, které je potřeba 
dodržovat, včetně možných budoucích 
komplikací a životních omezení. Je-li pa-
cientem dítě, je úkol ještě složitější a ob-
tížnější. Dítě, v závislosti na stupni rozvo-
je rozumových a volních schopností, není 
často ochotno přijmout dané informace 
a respektovat řadu restrikčních opatření, 
včetně stravovacích.

Rodiče nejsou připraveni přijmout 
skutečnost, že jejich dítě má v současné 
době nevyléčitelnou, ale dobře léčitel-
nou nemoc.

Rodiče by měli co nejdříve poznat, že 
jsou to právě oni, kteří dokáží pozitiv-
ně ovlivnit zdraví svého dítěte a zajistit 
jeho šMastné dětství. Většina rodičů se po 
překonání prvotního šoku po sdělení dia-
gnózy chce na léčbě svého dítěte aktivně 
podílet. Mnohdy však mají za onemocně-
ní pocit viny a cítí strach, který může být 
významnou bariérou v jejich edukaci.

Mají strach ze ztráty zdravého dítěte, 
strach z vlastního selhání, z vlastní ne-
schopnosti, z bolesti při aplikaci inzulínu 
svým dětem, strach z hypoglykémií, které 
dítě není schopno samo na sobě rozpo-
znat, strach z chronických diabetických 
komplikací, z budoucího partnerského 
vztahu svého dítěte, strach z nové situa-
ce, kterou bez pomoci edukačního týmu 
nejsou schopni řešit.

Je hodně důvodů, proč edukovat celou 
rodinu.

Dítě je součástí konkrétní 
rodiny a její vliv na dítě s DM 
1. typu nejvýznamněji ovliv-
ní přístup dítěte k léčbě. Celá 
rodina by měla za malého pa-
cienta cítit zodpovědnost, po-
dílet se na jeho léčbě.

Je známo, že otcové se na 
péči o dítě s DM 1. typu podílí 
méně než matky. V některých 
rodinách hrají významnou roli 

p r a ro -
diče. Je-
jich vliv 
m ů ž e 
b ý t  
z d r o -
jem ur-

čitého napětí mezi rodiči a dí-
tětem, zvláště pokud nejsou 
vzděláváni současně s rodiči 
a dítětem a celá rodina není 
směrována k tomu nejdůleži-
tějšímu – k zajištění optimál-
ní metabolické kontroly dítěte. 
Rovněž sourozenci mají významný vliv na 
dítě s diabetem. Mohou na svého souro-
zence, kterému je věnována větší pozor-
nost, žárlit – alespoň oni to tak mohou 
cítit. Mohou se rovněž obávat, že dosta-
nou stejnou nemoc, která je zbaví jejich 
dosavadní svobody a volnosti.

Jaký způsob edukace zvolit 
u batolat a předškolních dětí?

Jak vysvětlit předškolnímu dítěti, že 
mnohočetné denní injekce inzulínu ne-
jsou trestem za něco, co udělalo špat-
ně, nýbrž jsou něčím, co patří k jeho 
životu stejně přirozeně jako např. čiš-
tění zoubků? Jak vysvětlit rodičům při 
pohledu na vztekající se batole s dia-
betem, co je vzdor a co projev hypogly-
kémie?

Víkendový pro-
gram, který pořá-
dá firma Medatron 
Brno pod názvem 
„Znáte Dia školič-
ku pro pejska a ko-
čičku?“ pro před-
školní děti, jejich 
rodiče, sourozen-
ce či prarodiče, je důkazem, že i tato 
nejmladší věková skupina se dá velmi 
hezky vzdělávat a motivovat k další 
spolupráci. Je to program, kde edukace 
běží paralelně pro děti i rodiče. Tento 
program využívá:

• Přirozenou hravost dětí a jejich zví-
davost

Děti se prostřednictvím her vlastně učí, 
jak svět pracuje, co je dobré a co zlé. Je-
jich zvídavost je šance pro školitele, aby 
jim dali takové informace, po kterých 
děti touží.

Např.: rodiče se učí o etiopatogenezi 
onemocnění DM l. typu a jejich děti se 
dovídají, „proč se štěňátko začalo po-
čůrávat“.
• Partnerem školitelů se stávají pohádky

Pohádky motivují k vysvětlení dobra 
a zla. Svět pohádek je pro dítě atraktivní, 
dovoluje mu pochopit prvky reálného svě-
ta. Jejich prostřednictvím se děti učí, co je 
dobré a naopak. Zlé musí být potrestáno 
– stejně jako bývá nedodržování určitých 
pravidel trestáno v běžném životě.

Rodiče  se  učí 
o ketoacidóze a dě-
ti pomáhají kočičce 
uvařit ten správný 
„regulovaný dort 
pro pejska“. Když 
se jim to nepoda-
ří, pejskovi bude 
špatně…

Svět pohádek je 
tajemný a dítě touží tajemnost odhalit. 
Rodiče se učí o Langerhansových ostrův-
kových buňkách a děti poznávají „ostrov-
ní království“.

Pohádkoví hrdinové mají mnohdy větší 
autoritu než celý edukační tým. Rodiče se 

Edukace

Dítě není připraveno vzdát se 
každodenních radostí, které 
tvoří smysl jeho života.

Rodiče nejsou připraveni přij-
mout skutečnost, že jejich dítě 
má v současné době nevylé-
čitelnou, ale dobře léčitelnou 
nemoc.
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učí správně aplikovat inzulín a někdy jim 
to vůbec nejde. Ale pro děti tuto naprosto 
všední aplikaci zařídí skřítek Sketo, které-
mu nemocniční myšky nabrousí jehličky, 
aby to vůbec nebolelo…

A jak působí inzulín? Rodiče se učí po-
chopit inzulinové režimy, zatímco jejich 
děti už dávno vědí, že Vláček – rychlíček 
vozí cukřík buňkám přes den rychle a Lou-
dák zase pomalu a v noci, ale že jsou to 
Bráškové, kteří se mají moc rádi a pomá-
hají jeden druhému.
• Děti mají radost z pohybu

Pohyb je pro dítě přirozený. Dítě se 
musí cítit svobodné a volné. Proto větši-
na her probíhá venku a při špatném po-
časí v místnostech umožňujících dětem 
dostatek volnosti.

Vzhledem k tomu, že koncentrace dítěte 
má své limity, je program pro děti krátký 
a intenzivní. Střídá se s volní činností, kdy 
děti kreslí, zpívají nebo si se svými školite-
li jen tak povídají, třeba o tom, zda může 
mít divoké prase cukrovku, a pokud ano, 
jak dodržuje dietu.
• Přirozená soutěživost dětí

Děti rády soutěží, ale totéž lze říci i o je-
jich rodičích. Dia olympiáda, kde děti i ro-
diče plní sportovní disciplíny a soutěží ve 
znalostních testech, je vlastně cestou, jak 
si vyzkoušet edukaci sám na sobě, a sou-
časně je zpětnou informací pro školitele, 
zda míra edukace byla přiměřená.

III. Edukace dospívajících
Měsíc dnes svítí jako tenkrát / loni jak bylo, 

jaro je zas / jenom já nejsem tím, co jsem bý-
val / jenom já nejsem, co loni ten čas
(Verše psané na vodu)

Jde o nejobtížnější úkol pro edukační 
tým. Dospívání je období vřazené mezi 
dětství a dospělost, s věkově nedefinova-
nou demarkační linií. Čím vyspělejší spo-
lečnost, tím jsou nároky pro přijetí mezi 
dospělé složitější. Dospívání je období 
emoční lability. 

Diabetes mellitus je metabolické one-
mocnění, kdy v důsledku závažného defi-
citu inzulínu nemůže být využita glukóza 
jako hlavní metabolické palivo. Diabetes 
je možno také definovat jako ztrátu zdra-
ví, volnosti, nezávislosti, možnosti dělat 
si, co chci a kdy chci. Jako ztrátu prestiže, 
vlastních představ. Doživotní podmínkou 
je dodržování inzulinových režimů, stra-
vy, glykemických kontrol. Dospívání je 
také nazýváno obdobím špatných glyke-
mických kontrol.

• Příčiny:
1. Neurohumorální změny, které vedou 

k inzulinorezistenci a činí metabolickou 
kontrolu daleko obtížnější než v před-
chozích letech.

2. Psychosociální změny provázející 
obecně dospívání: touha po nezávislosti 
vede k předčasnému vymanění se z rodi-
čovského dohledu (DM je trvalá závislost 
na režimu, na inzulínu), touha po svobo-
dě (DM je ztráta svobody, doživotní pod-
mínka).

Přestože víme, že období špatných gly-
kemických kontrol skončí ve chvíli, kdy se 
naši pacienti skutečně stanou dospělými, 
musíme i v tomto složitém období vyvi-
nout veškeré úsilí a adolescenta chránit.

Prepubertální děti s DM 1. typu jsou 
proti chronickým diabetickým komplika-
cím do určité míry chráněny. S nástupem 
puberty tato protekce končí.

Jak „přežít“ období špatných glykemic-
kých kontrol? Jaká pravidla by měla platit 
pro edukaci adolescentů?

1. Interdependence: pomalý přechod 
z úplné závislosti do nezávislosti.

2. Empatie: umět se vcítit do problému.
3. Styl: demokratický (vymezení jasných 

hranic svobody s dostatkem volnosti pro 
vlastní rozhodování: „Já ti nabízím, ale ty 
sám si vybereš.“).

4. Nezaujatost, důvěra, ochota pomoci 
na jakékoliv cestě. Neplatí: „Můžeš si za 
to sám a já ti nepomohu.“

5. Upřímnost, shoda cílů (brát i dávat).
6. Tolerance pro metabolickou kontrolu 

– zabránit ketoacidóze a výrazným výky-
vům glykémií.

7. Schopnost nabídnout alternativní ře-
šení (slevit z vytčených cílů).

8. Edukace: co nejvyšší informovanost – 
udělat z pacienta vzdělaného člověka. Infor-
movanost zvýší nezávislost, větší možnost 
výběru. Nabízet kvalifikovaná řešení.

9. Psychosociální podpora rodiny.
10. Udržet vliv rodiny – snaha o zame-

zení negativním psychosociálním vazbám 
s vrstevníky (alkohol, drogy, kouření).

Dítě je dar, veliké štěstí. Nechme je ta-
kové, jaké je, s jeho neuvěřitelnou touhou 
po životě, jemuž nevadí ani jeho chronic-
ká nemoc. Naším úkolem je pouze najít 
správnou cestu, jak mu v jeho složitém 
životě pomoci. 
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Selfmonitoring
u pacientů s diabetem 

Radomíra Kožnarová
Centrum diabetologie, IKEM Praha

Selfmonitoring glykémie

Domácí selfmonitoring zahrnuje měření hladiny krevního cukru (glykémii), stano-
vení ketolátek v krvi, odpadu cukru a ketolátek do moči. Je důležitou součástí léčby 
diabetu, zejména u pacientů léčených inzulínem. Znát svůj aktuální metabolický stav 
je však prospěšné i pro pacienty léčené dietou nebo tabletkami. Aktuálně naměřená 
glykémie může pomoci pacientovi zdůvodnit a adekvátním zásahem odstranit jeho 
subjektivní obtíže, glykemické profily jsou potom důležité v rozhodování o úpravách 
léčebného režimu.

Do letošního roku sice existovala do-
poručení pro provádění selfmonitoringu 
i pro pacienty léčené dietou či perorálními 
antidiabetiky, ale jeho praktické provádě-
ní naráželo zejména na systém úhrad tes-
tovacích proužků pro tyto pacienty. V sou-
časné době se v ČR mění jak doporučení 
týkající se frekvence měření glykémií, tak 
hlavně systém úhrady zdravotními pojiš-
Movnami, který umožňuje jeho praktické 
provádění. V únoru 2005 přijal parlament 
novelu zákona č. 48/97 Sb., která zakot-
vuje nároky pacientů na úhradu testova-
cích proužků. V těsném sledu následova-
lo vydání nových doporučení k provádění 
selfmonitoringu glykémií a jako posled-
ní dohoda VZP a České diabetologické 
společnosti (ČDS) o předpisu testovacích 
proužků, která respektuje nové skuteč-
nosti a má za cíl racionální využití nové 
zákonné normy.

Úhrada testovacích proužků 
do glukometrů a proužků ke 
stanovení ketolátek v krvi

Nová zákonná norma stanovuje úhra-
du 400 kusů testovacích proužků pro 
všechny pacienty s diabetem bez ohle-
du na způsob léčby. Pacientům léčeným 
intenzifikovaným inzulínovým režimem 
či inzulínovou pumpou může lékař po 
schválení revizním lékařem zdravotní 
pojišMovny předepsat až 1 000 testova-
cích proužků za rok.

VZP a ČDS vydaly společné doporučení 
pro předepisující lékaře a revizní lékaře 
zdravotní pojišMovny, které by mělo zajis-
tit racionální diferenciaci předpisu testova-
cích proužků podle typu léčby:

1. do 1 000 proužků ročně pacientům 
léčeným intenzifikovaným inzulí-
novým režimem nebo inzulínovou 
pumpou,

2. do 400 proužků ročně pro pacienty 
léčené inzulínem, kteří jej aplikují 
1 – 2 krát denně,

3. do 100 proužků ročně pro pacienty 
léčené perorálními antidiabetiky,

4. do 50 proužků ročně pro pacienty lé-
čené dietou,

5. nadlimitní množství do 1 800 prouž-
ků ročně (po schválení revizním lé-
kařem zdravotní pojišMovny) dětem 
do 18 let a těhotným diabetičkám.

Nově byla schválena pravidla pro před-
pis proužků ke stanovení ketolátek v krvi:

1. budou předepisovány pouze v diabe-
tologických centrech,

2. budou určeny pouze pro pacienty 
s diabetem 1. typu do 18 let věku, 
gravidní diabetičky a pacienty s dia-
betem 1. typu, léčené inzulínovou 
pumpou bez ohledu na věk,

3. budou předepsány v maximálním 
limitu 4 balení na rok s maximální 
úhradou 75 procent.

Obecná doporučení pro 
samostatné kontroly glykémií 

1. Nová doporučení pro samostatnou 
kontrolu glykémií při dobré a vyrov-
nané kompenzaci diabetu

• Pacienti s diabetem, léčení inten-
zifikovaným inzulínovým režimem 
(3 a více denních dávek inzulínu) 
– denně profil 3 – 4 glykémií nejlépe 
před jídlem. Nejméně 1krát měsíčně 
by měl pacient zkontrolovat i noční 

profil (v 1 a ve 4 hod., popř. pouze 
ve 3 hod.). 

• Pacienti s diabetem, léčení konvenč-
ním inzulínovým režimem (1 – 2 den-
ní dávky inzulínu) – každý den sta-
novit alespoň 2 krát glykémii, dále 
se doporučuje kontrola cukru v moči 
alespoň 2 krát týdně před jídlem a 2 
hodiny po jídle.

• Pacienti s diabetem, léčení inzulíno-
vou pumpou – denní měření 3 – 4 
glykémií, 1krát měsíčně i noční pro-
fil (v 1 a ve 4 hod., popř. pouze ve 
3 hod.).

• Pacienti s diabetem, kteří nejsou lé-
čeni inzulínem – alespoň 3 krát týdně 
zkontrolovat ranní glykémii. Je též 
doporučováno samostatně provádět 
kontroly cukru v moči.

2. Samostatná kontrola glykémií za 
zvláštních situací
Kontrolu glykémií vyžadují následu-

jící zvláštní situace:
• dekompenzace diabetu,
• nemoci spojené s teplotami, zvrace-

ním, průjmy,
• při subjektivních pocitech, které by 

mohly být způsobeny hypoglykémií 
či hyperglykémií,

• při vyšší nebo nezvyklé fyzické akti-
vitě,

• při výrazných změnách denního re-
žimu (cestování, dovolená, svátky 
apod.),

• těhotenství,
• zaučování v samostatné kontrole,
• nespolehlivé či vysoké hodnoty cuk-

ru v moči (většinou při hodnotě cuk-
ru v moči nad ++).

Technické možnosti 
selfmonitoringu

Selfmonitoring glykémií je možno pro-
vádět dvěma způsoby: 1) pomocí testo-
vacích proužků k vizuálnímu odečítání, 
2) pomocí glukometru. 

Stanovení glykémie pomocí testovacích 
proužků k vizuálnímu odečítání

Při měření glykémie pomocí testovacích 
proužků k vizuálnímu odečítání se nanáší 
kapka krve na reagenční plochu proužku 
a nechá se po vymezenou dobu působit. 
Po této době se kapka krve setře a po dal-
ší kratší době se srovná barva reagenční 
plochy s barevnou stupnicí na obalu tes-
tovacích proužků. Jednotlivým barevným 
odstínům je vždy přiřazena hodnota gly-
kémie. Nevýhodou této metody je pouze 
přibližné stanovení glykémie. Na našem 
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8. Baterie – druh, dostupnost a vymě-
nitelnost baterií je nedílnou součástí 
rozhodování při výběru glukometru.

9. Doplňková výbava – glukometry jsou 
dodávány bug jako samostatné pří-
stroje, nebo v tzv. kitech, setech, spo-
lu s pouzdrem, odběrovým perem, sa-
dou testovacích proužků a lancet. 

10. Servis – většina větších distributo-
rů glukometrů zajišMuje pro pacienty 
s diabetem i poměrně rozsáhlý servis 
zahrnující širokou dostupnost tes-
tovacích proužků v lékárnách a pro-
dejnách zdravotních potřeb, opravy 
a pružné vyřizování reklamací. Ně-
které firmy provozují bezplatné po-
radenské telefonní linky a vydávají 
edukační materiály.

Součástí samostatné kontroly diabetu je 
samostatné monitorování odpadu cukru 
a ketolátek v moči. Provádí se testovacími 
proužky, které jsou v prodeji bug zvlášM 
na jednotlivé parametry, nebo v kombina-
ci, často i s jinými testovanými veličina-
mi (např. krev, bílkovina atd.). Nevýhodou 
je, že moč se v močovém měchýři sbírá 
i několik hodin a údaj o přítomnosti cuk-
ru nebo ketolátek máme tedy k dispozici 
s časovým zpožděním.

Práce podporována MZO 00023001.

Kontakt
radomira.koznarova@medicon.cz

Selfmonitoring glykémie

trhu je v současné době k dispozici pou-
ze jeden typ těchto testovacích proužků 
– AccuChek Active. 

Stanovení glykémie glukometrem
K přesnému stanovení hladiny glykémie 

se používá přístroj zvaný glukometr. Jde 
o automatický přístroj, kde se měření ob-
vykle spouští po nanesení kapky krve na 
testovací proužek vložený do glukomet-
ru. Na konci měření se na displeji zobrazí 
hodnota naměřené glykémie. Na českém 
trhu je v současnosti řada glukometrů, 
které jsou plně nebo zčásti hrazeny zdra-
votními pojišMovnami. Jde vesměs o velmi 
přesné přístroje lišící se technickými pa-
rametry a doplňkovou výbavou. 

Kromě glykémie lze některými přístroji 
stanovit i jiné laboratorní parametry než 
glykémie – např. ketolátky (glukometr 
Medisense Optium, Medisense Optium 
Xceed), cholesterol (glukometr Accutrend 
GC). Ke stanovení těchto veličin jsou nut-
né zvláštní testovací proužky, které nejsou 
hrazeny zdravotními pojišMovnami (pou-
ze testovací proužky ke stanovení hladi-
ny ketolátek v krvi jsou nově hrazeny za 
zvláštních podmínek pro omezenou sku-
pinu pacientů – viz výše). 

Jestliže si pacient pořizuje glukometr, 
je účelné informovat se o některých jeho 
technických parametrech:

1. Rozsah glykémií, které je glukometr 
schopen změřit – většina glukometrů 
má již poměrně velký rozsah měření. 

2. Doba měření – většina glukometrů 
provádí měření do 30 sekund.

3. Testovací proužky – každý glukometr 
má speciální typ testovacích proužků 
a nelze je až na výjimky zaměňovat. 
Je tedy nutné vědět, který typ testo-
vacích proužků k danému glukome-
tru patří.

4. Nanesení vzorku krve na testova-
cí proužek – u většiny glukometrů 
proužky po dotyku s krví samy na-
sají potřebné množství krve a kapka 
je velmi malá.

5. Rozměry a hmotnost glukometru – 
mohou hrát roli u pacientů, kteří 
jsou zvyklí glukometr nosit trvale 
u sebe.

6. Rozsah paměti – jde o velmi rozdílnou 
technickou výbavu závislou na typu 
glukometru. Některé přístroje ucho-
vávají až několik set měření s datem 
a hodinou, jiné několik posledních 
měření, nejjednodušší jsou bez pa-
měti. Z paměti řady glukometrů je 
možno data přenést po propojení 
do počítače a následně je vyhodno-
covat.

7. Možnost testování z alternativních 
míst – odběr z jiného místa, než 
je bříško prstu, vyžaduje speciální 
nástavec na odběrové pero, který 
umožní získání velmi malé kapky 
krve, zmenšuje se i bolestivost od-
běru.
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Abbott Laboratories s.r.o., Evropská 2590/33d, 160 00 Praha 6, tel.: 267 292 111, fax: 267 292 131
Distribuce: JK-Trading spol. s r.o., Za Opravnou 5, 150 00 Praha 5-Motol, tel.: 257 220 760, fax: 257 220 772, e-mail: praha@jktrading.cz

Bezplatná infolinka 800 189 564

Přesné, jednoduché a spolehlivé

měření glykémie
• Jednoduché ovládání
• Velký, podsvícený displej
• Názorné symboly
• Paměť pro 450 výsledků

Testovací proužky Optium™ Plus
• pouze 1,5 µl
• délka měření: 10 s
• možnost měření z alternativních míst
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Monitoring glykémie

Název kód VZP výrobce rozměry
testovací

čas
potřebný objem

krve

Accu-Chek Active
New KIT

85187 Roche Diagnostics 115×40×22 mm 5 s 1 – 2 µl

Accu-Chek Go KIT 85321 Roche Diagnostics 113×46×20 mm 5 s 1,5 µl

Accutrend GC 19752 Roche Diagnostics 115×62×18 mm 12 s 15 µl

Advance set 85220 Hypoguard 80×65×12 mm 15 s 1,5 µl

Ascensia Elite 85128 Bayer Diagnostics 81×51×14 mm 30 s 3 µl

Ascensia Entrust 85293 Bayer Diagnostics 100×58×21 mm 30 s 3 µl

Ascensia Esprit 2 85126 Bayer Diagnostics 65×85×25 mm 30 s 2,5 – 3,5 µl

Glucocard II Super set 1 85023
Arkray – Koyto
Daichi Kagadu

83×54×13,5 mm 30 s 5 µl

Glucocard II Super set 2 85024
Arkray – Koyto
Daichi Kagadu

83×54×13,5 mm 30 s 5 µl

Glucocard II Super sólo 85022
Arkray – Koyto
Daichi Kagadu

83×54×13,5 mm 30 s 5 µl

MediSense Optium set 85132
Abbott Laboratories,

MediSense
99×56×22 mm 10 s 1,5 µl

MediSense Optium solo 85118
Abbott Laboratories,

MediSense
99×56×22 mm 10 s 1,5 µl

MediSense Optium
Xceed set

85337
Abbott Laboratories,

MediSense
77×43×16 mm 10 s 1,5 µl

MediSense Optium
Xceed solo

85338
Abbott Laboratories,

MediSense
77×43×16 mm 10 s 1,5 µl

Omnitest Sensor Set 85113 B. Braun 97×50×17 mm 10 – 15 s 2 – 5 µl

OneTouch SmartScan Set –––
Johnson & Johnson, 

LifeScan
79×57×19 mm 15 s 2,5 µl

OneTouch Ultra Set 85216
Johnson & Johnson, 

LifeScan
79×57×19 mm 5 s 1 µl

Precision Q.I.D. set 85071
Abbott Laboratories, 

MediSense
97×48×15 mm 20 s 3,5 µl

Precision Q.I.D. solo 85072
Abbott Laboratories, 

MediSense
97×48×15 mm 20 s 3,5 µl

SeNova 85268 Chdiagnostics 80×60×14 mm 10 s 0,6 µl

Supreme set ––– Hypoguard 100×50×15 mm 30 – 60 s 3,5 µl

Wellion set 85367 Home Diagnostics, Inc. 89×55×17 mm 10 s 1 µl

Přehled glukometrů dostupných na trhu 

Tabulka Přehled glukometrů dostupných na trhu byla zpracována s použitím publikace Pomocník 
diabetologa 2005 a všechny údaje jsou aktualizovány ke dni 9. září 2005.
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Kontinuální
senzory glykémií 
Radomíra Kožnarová
Centrum diabetologie, IKEM Praha

Výzkum nových technologií v diabetologii doznal v posledních letech velkého roz-
machu. Dokazuje to mimo jiné i fakt, že se objevují nové, plně funkční kontinuální 
monitory glykémií. Tyto systémy zatím nejsou kvůli své finanční náročnosti plně k dis-
pozici na našem trhu v podobě přístrojů hrazených zdravotními pojišMovnami. Dosa-
vadní zkušenosti se zapůjčenými přístroji ve větších diabetologických centrech však 
ukazují, že jsou dobrými pomocníky při změně terapie a v případě větší dostupnosti 
budou mít i značný edukační význam.

V budoucnu může propojení kontinuál-
ního senzoru glykémie s externí či implan-
tabilní inzulinovou pumpou přinést zvrat 
v léčbě diabetu v podobě tzv. uzavřeného 
okruhu. Informace o hladině glykémie, změ-
řené kontinuálním monitorem, bude zpra-
cována expertním systémem, který bude 
součástí inzulinové pumpy, a ta potom podá 
inzulín podle aktuální potřeby pacienta. Ne-
bude tedy nutný přímý zásah nemocného.

Možné problémy
Stanovení glykémií kontinuálními mo-

nitory má však svá úskalí. Kromě cenové 
dostupnosti jsou to hlavně problémy tech-
nické. Každý kontinuální monitor je třeba 
před použitím, některé i během něj, kalib-
rovat. Kalibrace se provádí zadáním gly-
kémie naměřené pomocí osobního gluko-
metru. Dalším problémem je dostupnost 
výsledku měření. Většina dosud používa-
ných monitorů nemá on-line zobrazení 
výsledku měření a výsledky se nemocný 
dozví až po odpojení přístroje a vyhod-
nocení počítačem. Novější typy přístrojů 
mají již alespoň zobrazení trendů glyké-
mií, které mohou pacienty varovat před 
blížící se hypoglykémií či ketoacidózou, 
řada z nich má i akustické alarmy. Nejdů-
ležitějším problémem však zůstává přes-
nost měření. Zejména u neinvazivních 
přístrojů je prokázána řada interferujících 
faktorů, které přesnost měření ovlivňují 
– např. teplota, vlhkost kůže při pocení 
(to je důležité zejména v případě hypo-
glykémie, která je pocením provázena). 
U on-line monitorů je nedořešenou otáz-
kou i interpretace výsledků z hlediska do-
poručení pro pacienty. Špatně poučený 
nemocný může v důsledku náhlé změny 

trendu glykémií mylně vyhodnotit situa-
ci a neuváženě reagovat na zobrazované 
hodnoty glykémií. Potom by on-line mo-
nitor mohl být pro pacienta spíše kom-
plikací léčby. 

Metody měření
Kontinuální monitory glykémií se po-

dle stupně porušení kožního krytu při 
měření dělí na: 

1.  invazivní – senzor je zabodnut do pod-
koží či zaveden do krevního řečiště,

2.  semiinvazivní – měření koncentrace 
glukózy v intersticiální tekutině vel-
mi tenkou jehlou,

3.  neinvazivní – měří bez porušení kož-
ního krytu.

• Invazivní kontinuální monitory gly-
kémií
Jsou asi nejvíce probádanou oblas-

tí. Kontinuální senzor vyráběný firmou
MiniMed Inc. byl uveden na trh jako první 
a dodnes je v ČR jediným dostupným sen-
zorem. Je pokryt vrstvou enzymu glukózo-
oxidázy a měří koncentraci glukózy ampéro-
metricky v intersticiální tekutině. Elektrický 
signál se přenáší elektrodou přes kabel do 
monitoru. Tento kontinuální monitor nemá 
přímé zobrazení výsledku glykémie, ale za 
pomoci komunikačního zařízení je možno 
výsledky přenést z monitoru do počítače 
a následně vyhodnotit po odpojení přístro-
je. Novější typ přístroje CGMS Guardian je 
již vybaven alarmy, nemá propojení kabe-
lem a výsledky jsou telemetricky přenášeny 
do přístroje za pomoci transmiteru. Systém 
firmy Medtronic MiniMed je také nejblíže 
tzv. uzavřenému okruhu. Firma vyvíjí nový 
typ přístroje – CGMS Paradigm 522, kte-
rý bude „holterovským“ typem přístroje 

s on-line zobrazením výsledku měření. 
Výsledky budou za pomoci transmiteru 
přenášeny do inzulinové pumpy Para-
digm 522. Pumpa bude zpočátku sloužit 
jako display, v budoucnu se počítá s jejím 
zapojením do externího uzavřeného okru-
hu. Firma Medtronic MiniMed je také vý-
robcem implantabilní inzulinové pumpy, 
s jejíž pomocí je inzulín aplikován intra-
peritoneálně. Propojení senzoru a tohoto 
typu pumpy by bylo dalším krokem k plně 
funkčnímu uzavřenému okruhu.

Slibným se zdá být kontinuální senzor 
vyvíjený firmou Abbott-TheraSense Navi-
gator. Jde o invazivní senzor, který je za-
bodnut do hloubky cca 5 mm do kůže. Na 
něj je připojen malý transmiter předáva-
jící telemetricky informace do příjmové-
ho přístroje. Tento přijímač má vestavěn 
glukometr. Může být tedy současně pou-
žíván jako prostý glukometr a výhodou 
je, že naměřené glykémie přebírá jako 
kalibrační. Jde o první on-line kontinuál-
ní invazivní monitor, který je v brzké bu-
doucnosti připravován k uvedení na trh. 
Dosud však není vyřešena otázka dopo-
ručení pro pacienty, jak interpretovat na-
měřené glykémie a jaká přijmout opatření 
k odvrácení nebezpečné situace. Americká 
diabetologická asociace (ADA) v současné 
době tato doporučení vypracovává.
• Semiinvazivní kontinuální monitory 

glykémií
Obvykle jsou založeny na technice mi-

krodialýzy. Mikrodialyzačním katetrem 
zavedeným do podkoží je získána mezi-
buněčná tekutina, v níž se různými tech-
nikami stanovuje koncentrace glukózy. 
Často je předmětem kritiky těchto postu-
pů časový posun hladiny glukózy v krvi 
a mezibuněčné tekutině. Ten je dán fakto-
ry fyziologickými (fyziologicky při hypo-
glykémii hladina glukózy v intersticiální 
tekutině časově předchází, při hypergly-
kémii se vzestup glukózy spíše opožgu-
je) i fyzikálními (přenosem tekutiny mezi 
podkožím a vlastním monitorem). I když 
se již při vývoji přístrojů snaží výrobci 
tyto časové posuny ovlivnit různými koe-
ficienty, takže by naměřená glykémie měla 
mít hodnotu blízkou aktuální, doporučuje 
se kalibrovat přístroje při stabilní hladině 
glykémie a v případě prudkých změn gly-
kémie použít jako rozhodující hodnotu na-
měřenou na osobním glukometru.

Metodu mikrodialýzy používají např. 
kontinuální monitory GlucoDay firmy Me-
narini Diagnostics, GlucOnline firmy Roche 
Diagnostics. Monitory tohoto typu nejsou 
k dispozici v komerčním provedení.

Monitoring glykémie
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• Neinvazivní kontinuální monitory 
glykémií
Neinvazivní kontinuální monitory glyké-

mií jsou nejčastěji diskutovanými přístroji 
jak ze strany odborné veřejnosti (diskutu-
je se zejména jejich přesnost a možnost 
dlouhodobého měření), tak ze strany pa-
cientů (existuje poměrně veliká poptávka 
po přístroji, který by umožňoval měření 
glykémie bez bolestivého odběru krve či 
inter sticiální tekutiny). Tyto přístroje se 
dokonce dostaly v širším měřítku na ko-
merční trh. Jejich měření je však spojeno 
s řadou úskalí a na český trh žádný z nich 
nepronikl.

Neinvazivní kontinuální monitory vy-
užívají měření ampérometrického – měří 
koncentraci glukózy ve zředěné mezibu-
něčné tekutině, jež je kontinuálně získává-
na z kůže zápěstí či horní končetiny pomo-
cí reverzní iontoforézy gelovým senzorem 
(GlucoWatch firmy Cygnus), nebo měření 
impedanční spektroskopií radiových vln – 
odpor radiových vln je ovlivněn koncentrací 
glukózy, jež má schopnost měnit jejich vodi-
vost (Pendra firmy Pendragon Medical). 

Během komerčního provozu těchto sen-
zorů byla odhalena řada problematických 
aspektů, což nakonec vedlo k tomu, že 

byly bug zcela staženy z trhu, nebo je je-
jich osud velmi nejasný. Přístroje neměří 
hladinu glukózy v krvi ani v intersticiál-
ní tekutině, takže se výrazně prodlužuje 
časová prodleva mezi získáním výsledku 
a jeho zobrazením na displeji. Tento pro-
blém se ale zdá být vyřešen zavedením 
složitých koeficientů do vyhodnocovacího 
procesu. Dále je zde jistě ještě řada nezná-
mých interferujících faktorů ze zevního 
prostředí. Nejvýznamnějšími jsou zřejmě 
teplota a vlhkost prostředí. Bohužel již sa-
motné pocení kůže, které je průvodním 
jevem hypoglykémie, také ovlivňuje přes-
nost měření v negativním smyslu. 

V průběhu používání přístroje se až 
v 70 % popisují lokální kožní reakce jako 
projev iritace kůže. Neméně důležitým 
problémem je kontinuálnost měření 
(např. u přístroje GlucoWatch se kontakt-
ní elektroda mění po 12 hodinách) a nut-
nost poměrně dlouhé kalibrace osobním 
glukometrem. Řada těchto vlivů má za ná-
sledek menší přesnost měření, a nakonec 
je v době nestabilní kompenzace diabetu 
s prudkými výkyvy glykémií či v mezních 
hodnotách (např. těžší hypoglykémie) při 
selfmonitoringu stejně doporučováno po-
užití osobního glukometru.

Závěr

Kontinuální monitory glykémií mají před 
sebou ještě dlouhou cestu vývoje, aby se 
staly spolehlivými, neinvazivními a cenově 
dostupnými přístroji k běžnému provádění 
selfmonitoringu. Stejně tak odborná veřej-
nost má před sebou problém, jak stanovit 
bezpečná doporučení pro pacienty, jak na-
kládat s daty prezentovanými pacientovi 
on-line přístroji. 

Zapojení kontinuálního přístroje k mo-
nitorování glykémie do tzv. uzavřeného 
okruhu je kvůli řadě technických problé-
mů ještě asi dalekou budoucností. Nejdále 
zatím pokročil vývoj „zevního uzavřeného 
okruhu“, složený z invazivního monitoru 
glykémie a externí inzulinové pumpy se 
subkutánní aplikací inzulínu.

Autorka použila převážně materiálů z posled-
ních kongresů Diabetes Technology Society 
a AIDPIT Study Group EASD (Arteficial Insulin 
Delivery and Pancreas Islet Transplantation 
Study Group). 
Práce podporována MZO 00023001.

Kontakt
radomira.koznarova@medicon.cz

Monitoring glykémie

Inzerce A-Care
1/2 A4
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Režimová opatření
– základ léčby 
diabetického syndromu
Dana Klevetová, Ivana Doleželová
Geriatrická klinika 1. LF a VFN Praha

zaměřený na specifickou pro ble ma ti ku 
diabetologické ambulance, který ovšem 
nezohledňuje seniorskou po pu la ci v do-
mácí zdravotní péči (DP) v plném roz-
sahu potřebnosti. Posílením edukační 
a kontrolní úlohy sestry v DP bychom 
dokázali snížit procento komplikací, 
kte ré diabetes mellitus v seniorské po-
pulaci provázejí, a současně prodloužit 
dobu soběstačnosti a délku pobytu se-
niora v domácím prostředí. Dosud však 
stále není plně doceněna role sestry 
DP a možnost spolupráce s pečovatel-
kou. Obě za bez pe ču jí prakticky denní 
péči o seniora a jsou nejlépe seznáme-
ny s jeho domácím pro stře dím, zvyk-
lostmi, možnostmi a ná vy ky, nejlépe 
dokáží posoudit jeho potřeby a rozsah 
výpomoci. 

Kvalitní domácí péče o diabetika ne-
mů že být zaměřena pouze na aplikaci 
in zu lí nu, nýbrž musí zahrnovat i další 
složky léčby včetně přenesení odpovída-
jícího dílu odpovědnosti za průběh ne-
moci pří mo na pacienta. Bez jeho spo-
lupráce to prostě nejde. Bez odborného 
vzdělání ses ter v problematice diabetu 
ovšem také ne.

Co říkají statistiky? Studie DCCT zjis ti-
la, že pacienti s cukrovkou 1. typu, u kte-
rých je hladina krevního cukru pod kon-
trolou, dosáhnou snížení rizika u těchto 
komplikací: oční onemocnění v 76 %, 
onemocnění ledvin o 50 %, one moc ně-
ní CNS o 60 %, nemocí kar di o vas ku lár-
ní o 60 procent.

Další studie UKPDS ukazuje, že se u ne-
mocných s DM 2. typu, u nichž je do sta-
teč ná kontrola hladiny cukru v krvi, sni-
žují komplikace o 37 %, a to pře de vším 
diabetická gangréna, tolik obávaná, kon-
čí cí u seniorů často amputací.

V poslední době je velký důraz kladen 
na zjišMování hladiny HbA1c (glykovaný 
he mo glo bin). Jeho testování v krvi ne-

Kazuistika poukazuje na nedostatečně prováděnou edukaci seniora s diagnózou di a-
be tes mellitus. Upozorňuje na podceňování pravidelných kontrol zavedených re ži mo-
vých opatření a předávání nových in for ma cí do léčby diabetu u geriatrických nemoc-
ných, kteří se svou nemocí žijí mnohdy více než dvacet let. Současně je zamyšlením 
pro všechny účastníky te ra pe u tic ké ho týmu, kteří geriatrické pa ci en ty s diabetem léčí 
a průběžně do sta teč ně nekontrolují jejich životní styl v souvislosti s diabetem.

Kazuistika

� vhodná místa vpichu: kolem pupku, přední a zevní plocha stehna, horní a střed ní část zevní paže, pod lopatky, ze vní kva-
d rant velkého hýžgového svalu (stále se setkáváme s tím, že senioři si aplikují inzulín do předloktí, praktikují to i někte-
ré sestry)

� místa vpichu je třeba střídat a in zu lín aplikovat hluboko do podkoží – za brá ní me tak komplikacím lipodystrofie, jejíž vý-
skyt je uváděn u 2 – 24 % di a be ti ků léčených inzulínem (jde o atrofii nebo hypertrofii podkožní tkáně)

�  je třeba dbát o správný druh in zu lí nu a jeho přesné dávkování (u seniorů se zhoršeným zrakem využít au to in jek to ry 
nebo pomůcku pro zvětšení čísel na stříkačce, které dodává výrobce)

� u aplikace dvou inzulínů: na táh nout čirý, tedy neutrální inzulín, druhý přidat nikoli po zatřepání, ale jemném pro mí se ní 
� hlídat exspirační dobu a správné uložení inzulínu, přečíst si letáček, který obsahuje každé balení
� aplikovat inzulín 20 minut před jídlem, vždy dodržovat stejný čas
� dodržovat zásady sterility, dezinfekce při natahování inzulínu i samotné aplikaci
� naučit nemocného používání inzulinového pera (jiná technika než stříkačky)

Zásady aplikace inzulínu:
Fo

to
 a

rc
hi

v 
au

to
rů

Současná medicína dosahuje v léčbě 
diabetu velkých úspěchů, bez spolupráce 
nemocného se ovšem zázraky nedějí. Bez 
jeho aktivního podílu bude stále na růs tat 
výskyt diabetu s komplikacemi, kte rých se 
zdravotnická i laická veřejnost obává více 
než onemocnění samého.

V poslední době
komplikací přibývá

Zhoršuje se kvalita života nemocných 
diabetiků seniorů a současně se zvyšu-
je finanční náročnost celkové péče o ně. 
Domníváme se, že jsme to my profesio-
nálové, lékaři a sestry, kteří by chom měli 
lidem vyššího věku pomoci převzít díl 
zodpovědnosti za vlastní cho ro bu a její 
průběh. Přivítali jsme systém edukace, 
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moc né ho podává informaci o průměr-
ných hodnotách glykémie během po-
sledních tří měsíců. Můžeme říci, že pro 
seniorskou populaci, především v domá-
cí péči, by se mělo stát zlatým standar-
dem pro dlou ho do bou zpětnou kontrolu 
managementu léčebného postupu a spo-
lečně s mo ni to ro vá ním postprandiálních 
glykémií usnad nit terapeutickému týmu 
změnu strategie další léčby podle aktu-
álních po třeb ne moc né ho. Zjištění kolí-
sajících hod not opa ko va ně vyšetřeného 
HbA1c v ča so vé po sloup nos ti si vynucuje 
na jedné stra ně úpravu a nové nastave-
ní me di ka ce lékařem, na dru hé straně je 
odrazem dodržovaní re ži mo vých opat-
ření sa mot ným nemocným při již nasta-
vené me di ka ci. Nutí pacienta k trvalému 
do dr žo vá ní léčebného režimu a přede-
vším diety po dobu několika týdnů, ni-
koli tedy jako do sud pouze několik dnů 
před vyšetřením v diabetické poradně. 
Máme tak jednu z dalších možností, kte-
rá povede ke kva lit něj ší spolupráci lékař 
– sestra – ne moc ný. 

Kazuistika

Na naše pracoviště byla přijata 84le-
tá žena k nácviku chůze o podpažních 
ber lích s následně zvoleným in di vi du-
ál ním rehabilitačním plánem pro zís-
kání so bě stač nos ti ve vlastním domá-
cím pro stře dí.

Anamnéza: Doma upadla a zlomila si 
krček levé stehenní kosti. Fraktura byla 
řešena operačním zákrokem – ce rvi ko ka-
pi tál ní protézou. Pooperační průběh bez 
komplikací. Rána zhojena per primam. 
Doba nácviku návratu k soběstačnosti 
pravděpodobně tři měsíce. 

Léčí se s DM 2. typu od svých 57 let. 
Zpočátku byl diabetes kompenzován 
pe ro rál ní mi antidiabetiky, brala Dira-
stan, později Maninil, posledních deset 
let apli ko va la inzulín, nejdříve Mono N 
a Mono D, později převedena na jinou 
kombinaci krátkodobě a střednědobě pů-
sobícího in zu lí nu 100 IU. Dále je léčena 
pro anginu pectoris a hypertenzi. Prodě-
lala operaci karpálního tunelu vpravo.

Medikace: Enap 5 mg 1 – 0 – 0, Ano-
pyrin 100 mg 0 – 1 – 0, dle potřeby May-
cor spray.

Sociální anamnéza: žije dva roky sama, 
pečovala čtyři roky o manžela, který pro-
dě lal CMP, byl imobilní s expresivní afá-
zií a poruchou polykání. Do domácnosti 
do chá ze la pravidelně sestra DP, která od-
bor ně doplňovala ošetřovatelskou péči 
o imo bil ní ho manžela. Celková rodinná 
situace byla obtížná, pacientka ale chtě-
la pro manžela vytvořit podmínky, aby 
mohl zbytek života strávit v domácím 
pro stře dí. Po jeho smrti ztratila o vše 
zájem, ni kam nechodila. Praktického 
lékaře i své ho diabetologa navštěvovala 
pravidelně, ale žádný z nich se nezabý-
val vzniklou situací, nerozpoznal změ-
nu v chování nemocné a nepomyslel na 
možnost roz ví je jí cí se deprese, která po-
stupně zhor šo va la základní onemocnění 
– DM. Ne moc ná si současně stěžovala na 
zhor šu jí cí se zrak, stávající brýle byly 
nedostačující pro korekci.

Na našem pracovišti probíhal nácvik 

Kazuistika

Prioritní je znát režimová opatření
�  stravování – dokázat ve spolupráci s dietní sestrou sestavit jídelníček pro konkrétního diabetika, brát v úvahu jeho věk, 

hmotnost, fyzickou aktivitu, sociální podmínky, další onemocnění, přítomnost diabetických komplikací, poruchy meta-
bolismu tuků, seznámit ho s chlebovými jednotkami, výběrem potravin, tekutin, kalorickými a nekalorickými sladidly 
(dnes celá škála informací, Svaz diabetiků, časopisy, informační letáčky firem aj.)

�  inzulinový režim – naučit diabetika nebo jeho rodinu aplikaci inzulínu 
�  vysvětlit, kdy a jaké dávky PAD, seznámit je s vlivem jiných léků na jejich účinek
�  seznámit s možnými komplikacemi, aby nemocný i jeho rodina věděli, jak je řešit:

akutní komplikace – hypoglykémie
příčiny: nepoměr jídla, zapomenutí stravy nebo zvýšená námaha (pohyb snižuje hladinu cukru v krvi)
projevy: třes, hlad, pocení, neklid, tachykardie a zmatenost
řešení: zvýšení přijmu cukru, až 10 kostek v čaji, nebo podat glukagon i. m., pokud tuto možnost má
akutní komplikace – hyperglykémie 
příčiny: vynechání inzulínu, infekce, nesprávná dávka inzulínu nebo PAD
projevy: žaludeční potíže, velká žízeň, zvýšené močení s následnou dehydratací, svědění kůže, neklid, poruchy dýchání
řešení: podání inzulínu podle hladiny glykémie v krvi
pozdní chronické komplikace: makroangiopatické a mikroangiopatické komplikace 
Nejvíce se vyskytují neuropatické komplikace, literatura uvádí výskyt u diabetiků v rozmezí 10 – 100 procent. Na co si dia-
betik stěžuje? Periferní neuropatie vyvolává nepříjemné chvění a pocity v dolních končetinách, v noci pálivé pocity, při-
dá-li se snížená citlivost vnímání bolesti, snadno dojde k otlakům a později k vytvoření „diabetické nohy“. 
Autonomní neuropatie se projevuje jako obtíže různých orgánů: nepříjemný pocit v krajině srdeční, pocit slabosti při 
poklesu tlaku, zažívací potíže aj.
I zde má sestra domácí péče nezastupitelnou roli, dokáže včas odhalit rozvoj „diabetické nohy“ a naučit seniora o své 
dolní končetiny pečovat, provádí kontrolu jeho sebepéče.

Jaké informace potřebuje senior
závislý na aplikaci inzulínu?
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chůze o berlích a vedení k soběstačnosti. 
Pacientka měla obavy, jak bude zvládat 
svou domácnost, a přemýšlela o dalším 
svém osobním životě. Při rozhovoru jsme 
zjistili, že největší obavy má ze zvládá-
ní přípravy stravy a nákupů. Společně se 
sociální pracovnici jsme řešili možnosti 
donášky obědů pro diabetika a za bez pe-
če ní nákupů. 

Při sestavování denního režimu jsme 
také narazili na oblast aplikace inzulí-
nu. Byli jsem překvapeni, že pacientka 
ne zna la všechna aplikační místa, neměla 
do sta teč né informace o existenci injekč-
ních stříkaček s lupou, které zvýrazňují 
vi di tel nost počtu aplikovaných jednotek 
a jsou spolehlivým pomocníkem pro ne-
moc né se zhoršeným zrakem. Nejvíce 
za rá že jí cí pro nás bylo, že si stále apli-
ko va la inzulín do předloktí. Toto apli-
kační mís to bylo již v době začátku její 
léčby in zu lí nem považováno za nejméně 
vhod né. Při rozhovoru jsme také zjistili, 
že na ta ho vá ní směsi inzulínu krátkodo-
bě a dlou ho do bě působícího provádí ne-
správ ně. Nej dří ve natahovala dlouhodo-
bě pů so bí cí a dotahovala krátkodobým. 
In zu lín si apli ko va la vždy po jídle a ne-
u cho vá va la jej v ledničce. Sdělila nám, 
že ji sestra při pro puš tě ní z nemocnice 
učila tento způsob přípravy a ma ni pu-
la ce s inzulínem, uká za la jí aplikační 
mís ta, ale již si ne vzpo mí ná, zda jí říka-
la, že má inzulín apli ko vat před jídlem
a v ja kém časovém před sti hu. Pacientka 
nikdy nedostala žád né písemné pokyny 
a ani později při kon t ro le u diabetologa 
se jí nikdo na její způ sob aplikace inzu-
línu neptal. Také ne zna la spojitost pohy-
bové aktivity s diabetem a jeho kompen-
zací a kontrolu dolních kon če tin. 

Diskuse
Starší nemocná je deset let léčena in-

zu lí nem. Během této doby nikdo ne kon   -
t ro lo val její způsob aplikace inzulínu, 
ani jeho uchování a přípravu do stříka-
ček. Neměla žádné edukační materiály 
a ne zna la základní mechanismy sebe-
péče. Nabízí se otázka, zda úmrtí man-
žela způ so bi lo pouze závažnou depresi, 
anebo mělo podíl i na výrazné změně 
přístupu nemocné k vlastnímu onemoc-
nění. Roz voj deprese měl s určitostí svůj 
podíl na kompenzaci diabetu, progresi 
kom pli ka cí s možným následkem pádu, 
přesto pou há deprese nemohla způso-
bit neznalost základních postupů např. 
při manipulaci s inzulínem. Pravidelné 

kontroly di a be ti ka vyššího věku odbor-
nou sestrou s pře kon t ro lo vá ním dodr-
žování léčebného re ži mu, zopakováním 
postupů manipulace s léky a inzulínem 
je nanejvýš nutná a potřebná. Nesmíme 
zapomínat, že v DP máme mnoho pa-
cientů, u nichž s věkem dochází k pro-
gresi kognitivního deficitu, což při krát-
ké návštěvě v ordinaci lékaře může 
uniknout naší pozornosti. Pra vi del ná 
kontrolní oční vyšetření mohou v bu-
douc nu vést k návrhu aplikátoru in zu lí-
nu, který je pro seniory přijatelný a snad-
no ovladatelný. Starý člověk díky této 
nové pomůcce není závislý na aplikaci 
inzulínu od druhé osoby. 

Spolupráci nemocného lze zajistit 
např. v provádění pravidelných záznamů 
den ních aktivit, kontroly DK, aplikace 
léků apod., které budou kontrolovány se-
strou DP. Ta pak zajistí předání informací 
od bor né mu lékaři v jím určených časo-
vých intervalech. Dalším bodem spolu-
práce mohou být pravidelné odběry krve 
dle ordinace lékaře přímo doma u ne moc-
né ho. Domníváme se, že sesterská in ter-
ven ce je pro geriatrické pacienty po ho dl-
něj ší – odpadá zbytečná cesta sanitkou, 
dlou hé čekání v čekárně a především se 
eliminuje stres nemocných, provázející 
veškerá vyšetření, který nastupuje i ně-
ko lik dnů před vyšetřením a může ovliv-
nit samotnou hladinu glykémie. Kontakt 
pacienta a lékaře, zprostředkovaný se st-
rou DP, má pro nemocného ještě další ne-
spor nou výhodu. Sestra totiž velmi dob-
ře přenese požadavky lékaře na léčbu 
pří mo na pacienta – má dostatek času 
na vysvětlování, má možnost opakování 
a kontroly a zná velmi dobře možnosti 
ne moc né ho. Tento způsob kontroly di a-
be ti ka by navíc přinesl menší finanční 
ná kla dy pro zdravotní pojišMovny. Náš 
návrh však od nich žádá zohlednění bo-
dového ohodnocení samotné edukace 
ne moc né ho s diabetem v domácím pro-
středí a také aplikace inzulínu, která bez 
následné kon t ro ly režimu není dostaču-
jící. Senior má již sníženou adaptaci na 
nové situace, je pro něj někdy obtížné 
přijmout nové in for ma ce a také občas 
nedokáže lékařům a sestrám v nemoc-
nici říci, že jejich in for ma ce o aplikaci 
inzulínu a režimových opatřeních ne-
pochopil. A tak odchází z nemocnice 
často nejistý a bezradný. Zde má sestra 
DP nezastupitelnou úlohu – předat po-
třebné informace a správně iden ti fi ko-
vat problémy, které se mohou při léč-
bě v domácím prostředí vy skyt nout. Je 

třeba připomenout, že deprese má vel-
ký podíl na samotném onemocnění a ve 
stáří jí přibývá. Bylo by jistě přínosem, 
kdyby starší diabetici, kteří nejsou při-
pra ve ni na hledání nových informací, 
do stá va li pravidelné informace formou 
edu kač ních materiálů přímo do svých 
schránek, tak jako dostávají přehled, 
kde co levně nakoupit. Tento způsob by 
určitě přinesl nejenom snížení kompli-
kací, ale i jistotu, že diabetik ví, kam se 
může obrátit o po moc, zná bezplatné 
telefonické linky a svou úlohu v moni-
torování onemocnění.

Závěr
Naše kazuistika demonstruje od bor nou 

neinformovanost zdravotnického per so-
ná lu a předání nedostačujících informací 
nemocného, ukazuje i nezájem odborné-
ho lékaře o způsob provádění léčby ne-
moc ným.

Diabetes mellitus se stává hrozbou 21. 
století. Mezinárodní studie poukazují na 
zvyšující se počet nových případů; sta tis-
ti ky uvádějí, že v roce 2030 bude ve svě-
tě rovných 366 miliónů nemocných s DM 
(dnes 170 miliónů). V České republice se 
v loňském roce léčilo 687 tisíc ne moc ných, 
roční nárůst představuje 7 – 10 procent. 
Tato čísla jsou varováním, abychom vě-
no va li pozornost nejenom odhalování 
nových onemocnění, ale také samo one-
moc ně ní stabilizovali.

Rovnováha je hlavní zárukou života 
di a be ti ka a dosažení normoglykémie je 
cí lem jeho léčby. Je to zatím jediné zná-
mé preventivní opatření k oddálení nebo 
zmírnění akutních, ale i pozdních chro nic-
kých komplikací. Cestou, jak za bez pe čit 
dostatečnou kontrolu odborným lé ka řem 
zavedené terapie u diabetika se ni o ra v do-
mácím prostředí, je přenesení ně kte rých 
kompetencí na sestry domácí péče.
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Syndrom diabetické nohy 
– terapeutické přístupy

Kateřina Burešová
podiatrická ambulance, Diabetologické centrum,
II. interní klinika, FN U sv. Anny, Brno

Terapie diabetické nohy

Syndrom diabetické nohy je podle WHO definován jako ulcerace nohy (distálně od 
kotníku, včetně kotníku), spojená s neuropatií a s různým stupněm ischémie a infek-
ce. V naší podiatrické ambulanci v současné době řešíme několik složitějších ulcerací, 
které demonstrují následující kazuistiky.

Kazuistika 1

Jos. K., narozen 1941. Má diabetes mel-
litus (DM) 2. typu, od roku 1985 na inzu-
linoterapii, v současnosti s četnými kom-
plikacemi – diabetická mikroangiopatie, 
nefropatie s retencí N-látek a proteinurií, 
nefrotický syndrom, sekundární anémie. 
Stav po amputaci levé dolní končetiny 
(LDK) pod kolenem pro diabetickou gan-
grénu v roce 2000. 

Do naší ambulance přišel poprvé
30. 7. 2004 s dekubitem paty na PDK, 
celý bérec měl postižený otokem typu 
lymfedému, nekróza na patě byla veli-
kosti 17×7 cm, na vnitřní straně paty 
byla nekróza hluboká asi 1,5 cm. Na chi-
rurgii byla pacientovi indikována ampu-
tace PDK pod kolenem, kterou odmítl. 
Byl hospitalizován na diabetologickém 
oddělení II. interní kliniky naší nemoc-
nice, kde dostával po celou dobu hos-
pitalizace antibiotika. Při převazech se 
postupně vystříhávala nekróza, defekt 
zasahoval až k patní kosti. Po deseti 
dnech byl pacient propuštěn do domá-
cího ošetřování, na převazy dojížděl do 
naší ambulance 1krát týdně. 

Od 2. 9. byl pacientovi aplikován Der-
macyn formou koupelí – v té době byl de-
fekt již velikosti 8,5×3,5 cm, na vnitřní 
straně paty zasahující až k patní kosti. 
Bohužel nemáme k dispozici první foto-
grafie, obr. 1 je z listopadu, kdy byl defekt 
velikosti 3,5×1,5 cm. V lednu 2005 byl 
defekt velikosti 1×1,5 cm, spíše povrcho-
vý (obr. 2). Při převazech byla vždy prove-
dena exkochleace lžičkou, koupel v Der-
macynu a jako sekundární krytí Aquacel 
nebo mastné mřížky (Bactigras). Doma 
pacient prováděl koupele v Dermacynu 

denně, následně aplikoval sekundární 
krytí – mastné mřížky (Bactigras) a savé 
krytí. Od aplikace Dermacynu byla vysa-
zena ATB terapie. Nyní je defekt téměř 
zhojen (obr. 3).

Kazuistika 2
Jar. K., narozena 1931. Sedm let má 

DM 2. typu, je léčena dietou a PAD, mezi 
její komplikace patří – diabetická mak-
roangiopatie a mikroangiopatie, hyper-
tenze, asthma bronchiale na terapii kor-
tikoidy, posttrombotický syndrom LDK. 
Po poranění na levém bérci jí v červnu 
2004 vznikl defekt. Pacientce byla na 
chirurgii provedena evakuace hemato-
mu a opakované nekrektomie. Defekt 
se pak rozšířil téměř cirkulárně na le-
vém bérci.

První návštěva v naší ambulanci byla
8. 10. 2004 – defekt byl velikosti 20×15 cm, 
granulace byly povleklé, místy i hypergra-
nulace. Pacientce jsme doporučily obkla-
dy s Dermacynem 2krát denně, vzhledem 
k místu defektu, při koupeli by byla totiž 
Dermacynu velká spotřeba. Jako sekun-
dární krytí používala pacientka i doma 
k převazům Allevyn (Cutinova) a savé 
krytí. Nebyla nutná ATB terapie. 19. 11. 
byl defekt rozdělen na 2 části: 9×4 cm 
a 9×8 cm (obr. 4 a 5), granulace byly 
čisté, pacientka dále používala obklady 
s Dermacynem a jako sekundární krytí 
Allevyn. 17. 1. 2005 epitelizace pokračo-
vala, hypergranulace ustupovaly, okolí 
defektu bylo klidné. 31. 1. už měla paci-
entka jen 2 drobné defekty (0,5 cm), hy-
pergranulace ustoupily, lokálně byl po-
užíván Bactigras (obr. 6 a 7). 28. 2. byl 
defekt zhojen.

Obr. 5

Fo
to

 K
at

eř
in

a 
Bu

re
šo

vá

Obr. 4

Obr. 3

Obr. 1

Obr. 2

Diasestra_2005_1.indd   20 19.9.2005   12:52:12



22

SESTRA V DIABETOLOGII � 1/2005

Terapie diabetické nohy

Kazuistika 3

P. H., narozen 1964. Asi 6 let má DM 2. 
typu, mezi jeho komplikace patří – dia-
betická polyneuropatie, mikroangiopatie. 
Dva roky měl defekt na plosce PDK, v ob-
lasti hlavic metatarsů (II. – IV.), v průměru 
5 cm, a v okolí četné hyperkeratózy. 

První návštěva v naší ambulanci byla 
10. 2. 2004. Od 7. 9. byl pacientovi apliko-
ván Dermacyn, defekt na plantě byl veli-
kosti 2×3 cm, píštěl do hloubky 3 cm až 
k metatarsům, dle RTG bez známek osteo-
lýzy. 21. 9. byl defekt velikosti 1,4×2,8 cm, 
píštěl se uzavřela. 15. 10. přišel pacient bez 
objednání, defekt se zvětšil na 2×3 cm, 
spodina byla povleklá, nasadili jsme ATB. 
9. 11. se defekt dále zvětšoval (3×4 cm), 
opět se objevila píštěl až do hloubky 3 cm, 
ATB byla dle stěru vyměněna (obr. 8). 
17. 12. byl defekt 2×1 cm, granulace byly 
čisté, píštěl se uzavřela. 7. 1. 2005 byl de-
fekt o velikosti 1,8×0,6 cm, spodina rány 
byla čistá. Pacient doma prováděl den-
ně koupel v Dermacynu, jako sekundární 
krytí používal savé krytí či mastné mříž-
ky (Bactigras). Subjektivně velmi příznivě 
hodnotil Dermacyn. 10. 3. se defekt rozdělil 
na dva, v průměru o velikosti 1 cm. Defekty 
byly povrchové, granulace čisté (obr. 9).

Kazuistika 4
A. V., narozen 1947. Přibližně 20 let má 

DM 2. typu, z toho 10 let na izulinotera-

pii. Mezi jeho komplikace patří – diabe-
tická makroangiopatie, stav po amputaci 
PDK pod kolenem pro diabetickou gang-
rénu (1999), retinopatie, stav po lasero-
terapii (1996).

První návštěva v naší ambulanci byla 
10. 12. 2004 pro gangrénu II. a III. prstu 
LDK (obr. 10), defekt byl z dorzální stra-
ny, šlachy byly obnaženy až na nárt. Ve-
likost defektu byla 6×6 cm, na spodině 
nekróza, bez známek zánětu. Pacient 
byl objednán k angiografii, dostal ATB. 
5. 1. 2005 byla provedena angiografie, 
kde byly prokázány těžké stenózy. 10. 1. 
byla provedena angioplastika (PTA) se 
zavedením stentu. Výsledek byl dobrý 
s masivní náplní periferie nohy. Násled-
ně pacientovi amputovali II. a III. prst 
LDK. Po propuštění chodil 1 krát týdně 
na kontroly do naší ambulance, kde pro-
bíhala koupel v Dermacynu (30 minut), 
lokálně se pak aplikoval Actisorb a savé 
krytí (obr. 11 a 12). Doma pacient prová-
děl koupel v Dermacynu a lokálně rov-
něž dával Actisorb a savé krytí. V úno-
ru defekt dále granuloval, spodina rány 
byla čistá, bez zápachu, v proximální 
části defektu na spodině se objevila kost 
(obr. 13). Pacient dostal ATB. Dále probí-
haly koupele v Dermacynu, lokálně jsme 
používali Aquacel a savé krytí. Nyní je 
defekt téměř zhojen (obr. 14).

Kontakt
katerina.buresova@fnusa.cz
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Funkční geriatrické vyšetření a kvalita 
života seniora diabetika

Ivana Doleželová, Eva Topinková, Pavla Mádlová
Geriatrická klinika VFN a 1. LF UK Praha,
Subkatedra geriatrie a gerontologie IPVZ Praha

stále více a častěji pacienty geriatrické-
ho věku. V této chvíli je třeba si položit 
základní otázky: „Známe dobře geriat-
rický věk? Dokážeme si poradit se všemi 
problémy zdravotními i sociálními, které 
s sebou přináší stáří? Nevyžaduje tento 
věk jiné, dosud nepoznané přístupy?“ Na 
tyto otázky hledají odpovědi vědní dis-
ciplíny zabývající se stářím a stárnutím 
u nás i ve světě. V dnešní době již víme, 
že geriatrický nemocný má svá specifika 
v manifestaci a průběhu choroby jednak 
v důsledku fyziologického stárnutí (viz 
tab. 1 a tab. 2), jednak při polymorbidi-

Clinical Guidelines for Type 2 Diabetes Mellitus, European Diabetes Working Party for Older 
People 2001–2004

tě, která tento věk provází (viz tab. 3). 
Stejně tak i přístup ke geriatrickému ne-
mocnému má svá specifika v diagnostice
i v terapeutickém postupu.V důsledku 
prodlužování věku a stárnutí populace 
pozorujeme v posledních letech výraz-
ný nárůst (u nás o 2 % ročně dle statisti-
ky ÚZIS) počtu nově diagnostikovaných 
diabetiků 2. typu, především pak v seni-
orské populaci. Se stále dokonalejší péčí 
stoupá také délka přežití diabetiků 2. ty-
pu (DM 2) se všem důsledky zdravotními 
i sociálními. Narůstá počet polymorbid-
ních nemocných s polypragmazií, imobi-
litou, nesoběstačností a trvale se zvyšuje 
potřeba nákladnější zdravotní a sociální 
péče. Stoupá potřeba hospitalizací, čet-
nost rehospitalizací a zvyšuje se potřeba 
sociálních lůžek. Snahou je zabezpečit 
co nejvyšší kvalitu života našich nemoc-
ných, což s sebou přináší stále rostoucí 
výdaje na zdravotní a sociální péči pro 
tuto skupinu nemocných. 

DM 2. typu u seniorů
– celoevropský problém

Ukazuje se, že i přes veškerou snahu 
a rostoucí výdaje dosavadní management 
diagnostiky a léčby diabetiků 2. typu v se-
niorském věku nedokážeme zabezpečit 

Obecná charakteristika stárnutí

Individuální rozdíly v procesu stárnutí

Asynchronnost stárnutí jednotlivých systémů u téhož jedince

Obecné důsledky stárnutí

Involuce, regrese a úbytek struktur a funkcí

Ztráta funkčních rezerv každého orgánu

Pokles kompenzačních mechanismů

Celkově snížená adaptabilita na změny vnějšího i vnitřního prostředí

Snížená odolnost 

Zvýšená náchylnost k nemocem

Tab. 1: Fyziologické stárnutí

V důsledku stárnutí populace dochází v posledních letech i k nárůstu počtu nově dia-
gnostikovaných diabetiků 2. typu, především pak v seniorské populaci a prodlužuje se 
i délka přežití těchto nemocných se všemi důsledky zdravotními i sociálními. Součas-
nými režimovými a léčebnými opatřeními diabetologické praxe se nedaří zabezpečit 
potřebnou kvalitu života seniorů diabetiků ve srovnání se seniory nediabetiky. Z eko-
nomického hlediska pozorujeme stále výraznější narůst výdajů na zdravotní a sociální 
péči pro tuto skupinu nemocných. Ukazuje se, že dosavadní management diagnostiky 
a léčby seniorů s DM 2. typu nedokáže tento trend zastavit. Stane se zavedení funkč-
ního vyšetření diabetiků seniorů do praxe jedním z brzdných mechanismů?

Progresivní a kontinuální prodlužování 
délky života od počátku existence lidské 
společnosti až do dnešních dnů je důsled-
kem rozvoje vědy, techniky, kultury a so-
ciálních vztahů. V posledních 100 letech, 
především s prudkým rozvojem vědy 
a techniky, došlo k výraznému pokroku 
také v medicíně. Máme nové diagnostic-
ké i terapeutické možnosti, které doká-
ží úspěšně zvládnout dříve jednoznačně 
a bezvýhradně smrtelná onemocnění, 
a tím prodloužit život člověka.

Poslední století změnilo 
životní styl

Již tato změna sama o sobě vede k pro-
dloužení věku. Proti počátečním letům 
minulého století došlo k nárůstu střední 
délky života o cca 20 let a prognostické 
studie předpovídají ještě výraznější ná-
růst do dalších 50 let. V důsledku těch-
to změn dochází ke zvýšení absolutního 
počtu starších občanů a také se mění 
struktura společnosti směrem k většímu 
poměrnému zastoupení seniorské popu-
lace uvnitř společnosti. Z pohledu medi-
cíny se setkáváme stále častěji s posu-
nem manifestace některých onemocnění 
do vyššího věku. Stoupá četnost nemocí, 
jejichž výskyt byl do této doby nepatrný. 
V ordinacích a nemocnicích ošetřujeme 
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Somatické Psychické Sociální 

Poruchy chůze
Poruchy pohyblivosti – 
imobilita
Závratě
Instabilita
Pády a úrazy
Inkontinence
Porucha termoregulace
Poruchy příjmu potravy
Dekubity

Demence
Deprese
Delirium
Poruchy chování
Maladaptace

Ztráta soběstačnosti
Závislost
Izolace
Týrání
Zneužívání
Dysfunkce rodiny

Polymorbidita

Polypragmazie

Zvláštnosti klinického obrazu
• Mikrosymptomatologie – minimálně 

vyjádřené příznaky dané nemoci 
• Mono nebo oligosymptomatologie 

– chybí obvyklá škála příznaků
• Nespecifické příznaky – onemocnění 

se projevují únavou, nechutenstvím, 
nezájmem, skleslostí, chybí příznaky 
dané choroby

• Symptomatologie druhotného po-
stižení – nemoc se projevuje jiným 
příznakem (např. závraW, zmatenost 
místo klasických příznaků u IM), chy-
bí příznak dané nemoci

• Zvýšená úmrtnost

Tab. 2: Specifické geriatrické syndromy – charakterizující proces stárnutí Tab. 3: Zvláštnosti chorob ve stáří

pokles kvality života proti seniorské po-
pulaci nediabetiků. Již dnes je prokazatel-
né, že uplatňování veškerých současných 
léčebných i režimových opatření u diabe-
tiků seniorů nemá takovou účinnost a vliv 
na průběh onemocnění i kvalitu života, 
jako u středněvěké nebo mladší diabetic-
ké populace. Předpokládá se, že jedním 
z důvodů je fyziologické stárnutí, které 
samo o sobě je spojeno s rozsáhlými re-
gresivními změnami organismu, jejichž 
důsledkem je odlišná reaktivita, snížená 
adaptace, pokles soběstačnosti a imobi-
lita. Tato situace není problémem pouze 
v ČR, ale je trvalým celosvětovým tren-
dem. Proto vznikla potřeba přezkoumat 
dosavadní management péče o diabetiky 
2. typu v seniorském věku.

Na evropské úrovni byla ustanovena 
expertní pracovní skupina diabetologů 
„European Diabetes Working Party for 
Older People 2001–2004“, která v průbě-
hu 4 let zpracovala výsledky četných stu-
dií provedených převážně v letech 1994 
až 2002. Zkoumanými okruhy byly vzta-
hy DM 2. typu k funkčnímu postižení, ke 
stavu a poruchám kognitivních funkcí, 
k anxietě a depresi, v neposlední řadě byl 
sledován i vztah DM 2. typu ke kardiovas-
kulárním chorobám. Vztah DM 2. typu ke 
kardiovaskulárnímu riziku je nepoměrně 
častěji kardiology i diabetology literárně 
prezentován a odborné veřejnosti známěj-
ší než první tři témata, proto se budeme 
dále věnovat otázkám funkčního stavu, 
kognitivních funkcí, depresi a anxietě 
u seniorů diabetiků 2. typu.

Funkční zdatnost seniorů 
s DM 2. typu

Expertní skupina evropských diabeto-
logů konstatovala na základě zhodnocení 
výsledků četných studií, že DM 2. typu jed-

noznačně vede ke zhoršení soběstačnosti, 
imobilitě, častějším rehospitalizacím, ke 
zkrácení pobytu v domácí péči a časněj-
ší potřebě umístění do ústavní sociální 
péče, než je tomu u seniorů bez diabetu. 
DM 2. typu je řazen mezi prvních 5 – 7 
rizikových faktorů zhoršujících funkční 
zdatnost seniorů diabetiků, vedoucích ke 
zhoršení kvality života a zvýšené spotřebě 
zdravotní a sociální péče (viz tab. 4).

DM 2. typu a kognitivní 
dysfunkce seniorů

Kognitivní dysfunkce bývá u seniorů 
velmi často podceňována, velmi často ne-
poznaná ve svém počátku a velmi často 
bývá považována za pouhý projev stáří. 
Bohužel i v řadách odborné veřejnosti. 
AW už jsou důvody časného nerozpoznání 
kognitivní poruchy jakékoliv (viz tab. 5), 
její nekontrolovaný rozvoj má závažné 
důsledky zdravotní i sociální (viz tab. 6). 
V České republice je odhad počtu mani-

festních demencí k letošnímu roku něco 
málo více než 170 000 s ročním nárůs-
tem přibližně mezi 1 – 2 %. V běžné praxi 
je z tohoto počtu diagnostikováno kolem 
30 – 40 %. Kromě manifestních demencí 
existuje více než dvojnásobný počet ko-
gnitivních poruch, které diagnostikovány 
nejsou, a lze předpokládat, že v průběhu 
5 let do demence přejdou. V běžné seni-
orské populaci tedy zůstává stále vysoký 
počet nerozpoznaných kognitivních po-
ruch s každoročním nárůstem. 

Zkoumáním vztahu kvality kognitivních 
funkcí u seniorů s DM 2. typu dospěla 
expertní komise k závěru, že kognitivní 
funkce jsou u těchto nemocných postiže-
ny výrazněji než u seniorů bez diabetu, 
což má za následek větší počet nemoc-

Stuck, A. E. et al. 1999, a dalších více než 10 studií. DM patří k mezi 5 rizikových faktorů 
poklesu funkčních schopností (hypertenze, TIA, CMP, artritis).

Health and Retirement Survey (1998) 6300 pacientů, věk 51 – 61 let. DM je důležitým pre-
diktorem zhoršeného znovuzískání původní mobility ve sledování 2 let.

Framinghamská studie (1994) – střední věk 74 let. DM patří mezi 7 hlavních příčin limitujících 
funkční schopnosti pacienta (CMP, deprese, fraktura krčku, ICHS, osteoartritis a CHOPN).

Valderrama-Gama, E. et al. (2002), 1001 pacientů, věk 65 let. DM patří mezi 4 chronická 
onemocnění (cerebrovaskulární onemocnění, deprese/anxieta), spojených se zvýšenou dysap-
tibilitou.

Third National Health a Nutrition Examination Survey (Gregg, E. W. at al. 2000) – neinstitu-
cionalizovaní obyvatelé USA, 60 let a více. DM znamená 2 – 3krát větší pravděpodobnost imo-
bility, společně s ICHS je největším přispěvatelem ke zhoršení dysaptibility u obou pohlaví. 
DM společně s CMP jsou hlavními faktory dysaptibility u mužů. 

The Study of Osteoporotic Fractures. Prospektivní studie USA, ženy ve věku 65 – 99 let, (Gre-
gg, E. W. et al. 2002). DM je spojován se 42% zvýšením rizika vzniku dysaptibility. DM je spojen 
se 53 – 98% zvýšením rizika pro specifické činnosti – chůze, domácí práce.

Tab. 4: DM 2. typu u seniorů – rizikový faktor poklesu funkčních schopností, vybrané studie
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ných s vyšším stupněm kognitivní dys-
funkce. Na základě některých studií (viz 
tab. 7) byla zjištěna kognitivní dysfunk-
ce u nemocných již s pouhou poruchou 
glukózové tolerance a i u nemocných 
s hyperinzulinémií. Je uváděn také mož-
ný vztah DM 2. typu k manifestaci Alz-
heimerovy i vaskulární demence.

Porucha kognitivních funkcí u dia-
betiků ve svém důsledku vede ke zhor-
šení compliance při léčbě s následkem 
zhoršení kompenzace diabetu se všemi 
dalšími důsledky. V konečném efektu 
pak dojde k akceleraci komplikací DM, 
zvýraznění polymorbidity, polypragma-
zie, k imobilitě, zhoršení soběstačnos-
ti a kvality života, provázené zvýšenou 
potřebou zdravotní a sociální péče. 

Deprese a anxieta seniorů 
s diabetem 2. typu 

Podstata vztahu deprese a diabetu 
není dosud jednoznačně a uspokojivě 
objasněna. V praxi je existence depre-
se seniorům nediabetikům i diabeti-
kům velmi často upírána, zlehčována, 
vymlouvána nebo jsou její klinické pro-
jevy zaměňovány za demenci. Naopak 
jiný pacient s depresí, anxietou a se so-
matizací prochází opakovaně složitým 
vyšetřovacím procesem, aniž by byla 

objasněna příčina jeho obtíží a zahájena 
adekvátní léčba. Téměř polovina senio-
rů proto trpí nepoznanou a neléčenou 
depresí. Důvody špatné diagnostiky de-
prese jsou obdobné jako u kognitivních 
poruch. Diagnostika deprese je navíc 
ještě ztížena často atypickou klinickou 
prezentací onemocnění a velmi často 
také neschopností interpretace obtíží 
samotným nemocným. Expertní skupina 
diabetologů, zkoumající vztah deprese 
a anxiety u diabetiků 2. typu v senior-
ské populaci, potvrdila zvýšený výskyt 
deprese a anxiety u seniorů diabetiků 
ve srovnání s nediabetiky. Na základě 

• Porucha kognice je nesprávně přičítána stáří

• Nedostatek znalostí odborného personálu

• Hodnocení kognitivních funkcí se v praxi neprovádí

• Ageismus (věková diskriminace)

• Pacienti a členové rodiny se bojí lékaři svěřit 

• Kognitivní příznaky jsou maskovány zachovalou schopností sociálně přija-
telného chování

• Současné testy mentálních funkcí jsou časově náročné, ne vždy spolehlivé, 
nejsou propláceny ZP

Tab. 5: Hlavní příčiny špatné diagnostiky kognitivní poruchy

• Nedostatečná compliance dementního pacienta (léčebný režim, dávky 
léků)

• Zvýšené ohrožení nežádoucími účinky léků (hypotenziva, antiparkinsoni-
ka, narkotická analgetika)

• Anestezie (skokový propad intelektových funkcí, pooperační komplikace)

• Zvýšené riziko úrazů (silniční provoz, domácnost)

• Poruchy výživy, malnutrice, zvýšené riziko úmrtnosti

• Sociální krize (rodina, sousedi, úřady – platby aj.)

Tab. 6: Zdravotní a sociální rizika nepoznané demence

studií potvrdila negativní vliv existující 
deprese na kompenzaci diabetu se všemi 
zdravotními důsledky od polymorbidi-
ty až po předčasná úmrtí a zvýšený po-
čet sebevražd. Deprese u dia betiků byla 
označena za rizikový faktor zhoršené 
funkční schopnosti, kognitivní dysfunk-
ce, zhoršené soběstačnosti, imobility 
a předčasné institucionalizace. U hos-
pitalizovaných nemocných byla deprese 
v některých studiích označena za indi-
kátor smrti (viz tab. 8).

Závěry a doporučení 
evropské pracovní skupiny 
expertů diabetologů

Ve srovnání s generačně identickou po-
pulací nediabetiků je u seniorů diabetiků 
zvýšený výskyt funkčního postižení, de-
prese, anxiety a kognitivní dysfunkce. Pro-
vedená analýza prokazuje, že DM 2. typu 
vede u seniorů k nárůstu nesoběstačnosti 
a imobility. Důsledkem je zvýšená potřeba 
rehospitalizací, předčasných instituciona-
lizací. Narůstá potřeba základní i specia-
lizované zdravotní a sociální péče. I při 
dodržování všech doporučených postu-
pů současné moderní diabetologie se pro 
seniora diabetika prokazatelně snižuje 
kvalita života. 

V diabetologické praxi tak aktuálně 
vzniká potřeba zavedení jednoduché-
ho komplexního vyšetření, které doká-
že postihnout všechny oblasti života 
seniora a stanovit jeho aktuální funkč-
ní stav. Dle závěrů expertní skupiny ev-
ropských diabetologů se jeví vhodným 
vyšetřením Funkční geriatrické vyšet-
ření (FGV), které je již dlouhodobě uží-
váno a prakticky ověřeno v geriatrické 
medicíně. Funkční geriatrické vyšetření 
pomocí standardizovaných testů dobře 

Průkaz poklesu kognitivních funkcí u starších diabetiků (Strachan, M. W. et al. 1997)

Porucha glukózové tolerance je spojena s kognitivní dysfunkcí – Zutphen Study (1995), 
Kuopio Study (1998)

Hyperinzulinémie je spojena se snížením kognitivních funkcí a demencí u žen – Stolk, R. 
P. et al. 1997

Možnost spojení DM s Alzheimerovou demencí a vaskulární demencí – Rotterdam Study 
(1996), Rochester Study (1997), The Hisayama Study (1995)

74% zvýšení rizika kognitivního poklesu u žen – Prospektivní šestiletá studie 682 žen se 
středním věkem 72 let, (Gregg, E. W. et al. 2000)

Větší pokles funkční výkonnosti a soběstačnosti, větší pravděpodobnost sledování na spe-
cializovaných pracovištích a zvýšené riziko institucionalizace a hospitalizace u starších 
diabetiků v závislosti na tíži kognitivní poruchy (Sinclair, A. J. et al. 2000)

Tab. 7: Kognitivní dysfunkce u seniorů s poruchou glukózového metabolismu – vybrané studie
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Diabetes je signifikantně spojen s depresí, nezávisle na věku, chronických nemocech 
(Amato, L. et al. 1996)

Nerozpoznaná deprese je jediným nejdůležitějším indikátorem následné smrti u hospita-
lizovaných nemocných (Rosnethal, M. J. 1998)

Deprese je spojena se zhoršením kontroly diabetu a zhoršením léčebné compliance (Lust-
man, P. J. et al. 2000)

Nerozpoznaná deprese je spojena v dlouhodobé perspektivě s invalidizujícími chorobami 
a významně snižuje kvalitu života (Egede, L. E. et al. 2002)

Tab. 8: Deprese a DM 2. typu u seniorů, vybrané studiemapuje oblast somatickou, psychickou 
i socioekonomickou každého pacienta. 
Cílem je stanovit odpovídající diagnos-
tické a léčebné postupy podle aktuál-
ních potřeb jednotlivého nemocného 
v celé komplexnosti problematiky. Je 
pomocníkem v plánování rehabilitace 
a umožňuje průběžnou monitoraci lé-
čebného procesu. Iniciuje počátek spe-
cializované léčby a zajišWuje plynulost 
jejího pokračování.

Jaký je konkrétní přínos FGV pro mana-
gement diabetu? Provedení FGV umož-
ní lékaři:

• modifikaci léčby se zachováním je-
jích cílů a nutričních doporučení 
v závislosti na aptibilitě,

• hodnocení aptibility a stupně postiže-
ní (kritéria pracovní neschopnosti),

• hodnocení vlivu cévních komplikací 
a neuropatie na funkční zdatnost,

• pravděpodobný odhad získání apti-
bility na základě edukace,

• odhad potřeby podpůrné péče,
• identifikovat povahu životních pro-

blémů majících vztah k nemoci.
Vyšetřením funkčního stavu diabetika 

pomocí Funkčního geriatrického vyšetření 
se zabývá celý odborný tým od lékaře přes 
SZP až po sociální pracovnici.

Doporučení expertní skupiny 
k provádění funkčního vyšetření 
u seniorů s DM 2. typu

1. Indikace k vyšetření funkčního stavu 
• Při existenci geriatrických syndromů 

– zmatenost, deprese, pády, inkonti-
nence, imobilita, dekubity

• U pacientů s prokázaným funkčním 
poklesem

• U pacientů s komorbiditami nesouvi-
sejícími s diabetem a polypragmazií 

• Pacienti s dysaptibilitou na základě 
periferní neuropatie a angiopatie vy-
žadující RHB 

• U pacientů, kteří nemají pokročilou de-
menci nebo terminální onemocnění

• Vyšetření by se mělo provádět vždy 
při stanovení diagnózy diabetu a ná-
sledně v opakovat v jednoročních in-
tervalech

2. Obsah vyšetření funkčního stavu
• Fyzické funkce – ADL, IADL, get up and 

go test, screeningový test mobility
• Kognitivní funkce – MMSE, test ho-

din, zkrácené testy (SPMSQ)
• Afektivní funkce – škála deprese pro 

geriatrické pacienty
• Stav výživy – Mini Nutritional Asse-

ssment
• Sociální šetření

3.  Z provedeného FGV by měly vyplynout 
následující závěry a doporučení:

• Doporučení pro pacienta – režimová 
a dietologická opatření

• Rehabilitační program zaměřený na 
management dysaptibility

• Program zaměřený na oční dysaptibili-
tu, problémy mobility, kardiovaskulár-
ní choroby a potřebu podpůrné péče

Doporučení pracovní skupiny „Euro-
pean Diabetes Working Party for Older 
People 2001 – 2004“ k zavedení funkčního 
geriatrického vyšetření do praxe je pod-
porováno hodnocením přínosu vyšetření 
po jednom roce:

• Redukuje mortalitu o 14 % 
• Zvyšuje šanci domácí péče o 26 %
• Snižuje hospitalizaci od 12 %
• Pozitivně ovlivňuje kognici i soma-

tický stav.
Zda se vyšetření funkčního stavu se-

niorů s DM 2. typu stane v diabetologic-
ké praxi skutečně používaným a přínos-
ným vyšetřením, ukáže až dlouhodobé 
sledování.

DiaPartner je edukační program, který farmaceutická společnost Eli Lilly zahájila na podzim 
roku 2004. Cílem programu DiaPartner je přispět ke zlepšení informovanosti diabetických paci-
entů o jejich nemoci, možnostech její léčby a změně životního stylu, která je potřebná k úspěš-
nému zvládnutí tohoto onemocnění. 

Program DiaPartner má dvě části – aktivní a pasivní. Pasivní neboli korespondenční forma spočívá v bezplatném zasílání edukačních materiálů pacientům 
léčeným některým z inzulínů vyráběných společnosí Eli Lilly, kteří u svého diabetologa vyplní registrační kartu programu DiaPartner. Evidenci pacientů 
spravuje nezávislá organizace v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.
Edukační brožury zasílané zaregistrovaným pacientům na domácí adresu jsou monotematické, v jedné brožurce je tedy vždy přehledně zpracované téma 
– např. Léčba inzulínem, Stravování diabetiků, Péče o nohy diabetika, Samostatná kontrola diabetu apod. Brožury vycházejí a registrovaným pacientům 
jsou rozesílány čtyřikrát do roka. 

Aktivní část programu DiaPartner spočívá v přímém vzdělávání pacientů trpících cukrovkou a léčených inzulíny Eli Lilly. Firma Eli Lilly vytvořila síW edu-
kačních sester z celé republiky. Každá z nich má přidělený vlastní region, v němž edukuje pacienty přímo v diabetologických ambulancích nebo na inter-
ních odděleních nemocnic. Edukační sestry pracující v rámci programu DiaPartner jsou zkušené edukátorky, které byly opakovaně odborně proškoleny 
a edukují pacienty na základě výběru a doporučení příslušného diabetologa. Ten vždy určí téma edukace i její formu (individuální nebo skupinová eduka-
ce). Jedno edukační setkání trvá přibližně dvě hodiny a najčastěji probíraným tématem jsou dieta a technika aplikace inzulínu. 
Přímá edukace v rámci programu DiaPartner není snahou o nahrazení nezbytné edukace poskytované pacientovi jeho ošetřujícím lekářem, měla by být 
spíše doplněním či zopakovaním si vědomostí pacienta.
Program DiaPartner je dostupný všem diabetikům léčeným inzulíny společnosti Eli Lilly, kteří o to projeví zájem, vždy se souhlasem jejich diabetologa 
a samozřejmě zcela bezplatně. Veškeré náklady hradí Eli Lilly.

edukační program
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Těhotenství a diabetes

Zásady správné péče o ženy 
s těhotenskou cukrovkou

Sylvie Špitálníková
Interní oddělení Nemocnice, Havlíčkův Brod

Gestační diabetes je charakterizován 
vznikem v těhotenství, nejčastěji po 
20. týdnu, a úpravou po porodu. Rozlišují 
se dvě formy podle tíže příznaků: 1. po-
rucha glukózové tolerance v těhotenství 
a 2. gestační diabetes (těhotenská cuk-
rovka) v užším slova smyslu. Tyto stavy 
se vyskytují asi u 2 – 3 % těhotných žen. 
Se zlepšením prenatální péče a s přibý-
váním diabetu 2. typu v populaci stoupá 
i jejich počet. Správná diagnostika a léč-
ba má význam pro další život matky a je-
jího dítěte.

Cukrovka nebo porucha tolerance cuk-
rů v těhotenství má společné znaky s dia-
betem 2. typu. Množství inzulínu vylou-
čeného slinivkou je normální či dokonce 
zvýšené. Tkáně jsou k působení inzulínu 
odolnější, jejich rezistence během těho-
tenství stoupá a maxima dosahuje mezi 
24. – 28. týdnem těhotenství. Placenta pro-
dukuje hormony, jejichž účinky jsou opač-
né než účinky inzulínu. Příznaky mohou 
být nevýrazné, bývají většinou přehlíženy. 
Zvýšenému pocitu žízně a častému moče-
ní nemusí těhotná přikládat význam.

Rizikové skupiny
Ženy, které patří do některé z níže uve-

dených skupin, mají vyšší riziko výskytu 
cukrovky nebo poruchy tolerance cukrů 
v těhotenství:

1. výskyt cukrovky u přímých příbuz-
ných těhotné ženy,

2. předchozí porod dítěte s hmotností 
nad 4 000 g,

3. obezita,
4. věk nad 30 let,

5. cukr v moči na počátku těhotenství,
6. opakované potrácení nebo předchozí 

porod mrtvého plodu,
7. hypertenze či preeklampsie v před-

chozím těhotenství,
8. diabetes v předchozím těhotenství.

Diagnostika
U těchto žen je doporučeno provést 

mezi 24. – 28. týdnem těhotenství vyšet-
ření standardního glukózového toleranč-
ního testu (oGTT). Průběh testu je násle-
dující: pacientka se dostaví k provedení 
testu nalačno a přinese ranní moč. Poté 
vypije 75 g glukózy rozpuštěné v půl litru 
čaje. Další vzorek krve a moči se odebe-
re za jednu a dvě hodiny a opět se v nich 
stanoví množství cukru. 

Léčba

• Dieta
V případě nálezu gestačního diabetu či 

poruchy tolerance cukrů je třeba zahájit 
léčbu diabetickou dietou s omezením sa-
charidů na 270 – 300 g denně. U pacien-
tek s nadváhou je vhodné použít diabe-
tickou dietu s obsahem 225 g sacharidů 
na den. Přísnější redukční diety nejsou 
v těhotenství doporučovány. Jestliže jsou 
přesto hodnoty cukru v krvi vyšší, je nut-
né včas zahájit podávání inzulínu. Užívání 
perorálních antidiabetik je v graviditě ne-
vhodné. Příznivý vliv má fyzická aktivita, 
pokud to zdravotní stav ženy umožňuje. 
O pohybových aktivitách v těhotenství 
je vždy nezbytné informovat ošetřující-
ho gynekologa.

1. Těhotenská cukrovka po porodu
a) obvykle mizí
b) je nutné ihned provést oGTT
c) je třeba provést oGTT asi za půl roku

2. Gestační diabetes bývá nejčastěji dia-
gnostikován:
a) po porodu nebo potratu
b) mezi 24. – 28. týdnem těhotenství
c) na počátku těhotenství 

3. Rizikovým faktorem pro vznik cukrov-
ky v těhotenství je:
a) předchozí porod dítěte těžšího než 
4 kg
b) výskyt diabetu zejména 2. typu u pří-
mých příbuzných těhotné ženy
c) věk nad 30let
d) obezita

4. Diabetes v graviditě se léčí:
a) perorálními antidiabetiky
b) diabetickou dietou
c) inzulínem
d) vždy diabetickou dietou a inzulínem

5. Selfmonitoring u těhotné ženy spo-
čívá v:
a) měření postprandiálních glykémií for-
mou glykemických profilů
b) sledování výskytu cukru v moči po-
mocí testovacích proužků nejlépe něko-
likrát v průběhu dne
c) sledování výskytu acetonu v moči po-
mocí testovacích proužků nejlépe něko-
likrát v průběhu dne

6. Po porodu je užitečné:
a) normalizovat hmotnost
b) dostatečná fyzická aktivita
c) slazení umělými sladidly, např. sa-
charinem

7. Která umělá sladidla jsou vhodná v tě-
hotenství a při kojení:
a) acesulfam
b) sacharin
c) aspartam
d) fruktóza 

Lze vybrat více správných možností.

Test:

Správné odpovědi: 1. a, c; 2. b; 3. a, 
b, c, d; 4. b, c; 5. a, b, c; 6. a, b; 7. d.

Spolu s výskytem diabetu v populaci stoupá i procento žen, u nichž se v graviditě 
projeví cukrovka. Děti matek s neléčeným či špatně léčeným diabetem mají velkou 
perinatální morbiditu, přestože jsou nadprůměrně velké, jsou nezralé a mají problé-
my s poporodní adaptací. Proto se při péči o ženy s gestačním diabetem snažíme do-
sáhnout téměř euglykémie. Procento glykovaného hemoglobinu se musí blížit nor-
málním hodnotám. Základem léčby je jako u všech typů cukrovky diabetická dieta. 
Pokud nedostačuje, přistoupíme k léčbě humánními inzulíny.
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Těhotenství a diabetes

• Selfmonitoring
Sledování hladin cukru v krvi (glykémií) 

provádí pacientka sama, na dobu těhoten-
ství je možné zapůjčit glukometr. Pacient-
ka podle návodu ošetřujícího diabetologa 
měří malé glykemické profily, např. 1 hodi-
nu po snídani, po obědě a po večeři. Vedle 
toho je užitečné jednou týdně změřit vel-
ký glykemický profil, při němž pacientka 
měří glykémie nalačno před hlavními jídly 
a hodinu po nich a glykémii před spaním 
a mezi 1. – 3. hodinou ranní. 

• Další kontroly
Důležité je i pravidelné sledování pří-

tomnosti cukru a acetonu v moči.
Velmi důležité jsou také pravidelné 

kontroly glykovaných proteinů, např. 
stanovení glykovaného hemoglobinu 
jednou za 2 měsíce, vyšetření albumi-
nurie jednou v každém trimestru. Ne-
zbytné jsou i co nejčastější kontroly TK, 
po 20. týdnu těhotenství alespoň jed-
nou týdně.

Pacientka navštěvuje svého ošetřujícího 
diabetologa po 14 a později po 7 dnech. 
Při každé kontrole jsou tedy sledovány 
glykemické profily a jim odpovídající jí-
delníček, je vyšetřena moč na cukr, bílko-
vinu, ketolátky. Je změřen TK a sledovány 
přírůstky hmotnosti.

Indikací k zahájení léčby inzulínem jsou 
opakované nálezy glykémií vyšších než 
5,5 mmol/l nalačno a 7,9 mmol/l po jídle. 
Vyšší glykémie musí být zjištěny ve vy-
šetřovaných profilech alespoň 2 – 3krát. 
Dále akcelerace růstu plodu při UZ vy-
šetření nebo opakovaná přítomnost ke-
tolátek v moči při vyloučení jiné příčiny 
než diabetu. Pro léčbu diabetu v gravidi-
tě používáme zásadně humánní inzulín 
v intenzifikovaném režimu (3 a více den-
ních dávek). 

Také porodnické kontroly a UZ vyšet-
ření plodu probíhají častěji než u zdra-
vých těhotných. Od 37. týdne je třeba 
pravidelně sledovat stav plodu, neboW je 
ohrožen komplikacemi. Porod by měl být 
z tohoto důvodu indukován těsně před 
termínem. 

Poporodní testy
Po porodu gestační diabetes mizí i tam, 

kde byl v průběhu těhotenství léčen in-
zulínem. Asi za 3 – 6 měsíců po porodu je 
vhodné znovu provést oGTT a podle vý-
sledku případně typ cukrovky přehodnotit.
I v případě, že se tolerance cukru znorma-
lizuje, trvá zvýšené riziko vzniku diabetu. 
Z tohoto důvodu je vhodné u těchto pa-
cientek opakovaně vyšetřovat oGTT. 

Ženám, které měly v předchozím těho-
tenství gestační diabetes, je třeba dopo-
ručit dodržování diabetické diety hned od 
počátku i v dalším těhotenství. Pacientky 
by měly být v péči diabetologa v průběhu 
celé gravidity.

Je známo, že u žen, které měly v tě-
hotenství gestační diabetes, se vyvine 
ve 40 – 60 % po 15 až 20 letech diabetes 
2. typu. Jeho vznik lze oddálit normalizací 
hmotnosti, dostatkem pohybu a rozum-
ným stravováním.
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Hodnocení intenzivní edukace
Vladimíra Havlová, Jana Mašková, Alexandra Jirkovská
Centrum diabetologie, IKEM Praha

Cílem studie bylo zhodnotit dlouhodobý vliv intenzivní edukace v samostatné kon-
trole diabetu v praktickém životě. Pomocí dotazů (ve většině případů telefonicky) 
jsme hodnotili samostatnou kontrolu diabetu u pacientů, kteří se účastnili edukační-
ho ambulantního kursu.

Kurs probíhá vždy jeden den v týdnu po 
dobu jednoho měsíce. V edukačním týmu 
jsou specializované sestry (edukační, diet-
ní, podiatrická, rehabilitační), lékař dia-
betolog a psycholog. Program kursu (viz 
tab. 1) je zaměřen na zlepšení znalostí 
diabetiků s DM 2. typu. Důraz je kladen 
na selfmanagement diabetu (hlavně mě-
ření glykosurie, glykémie, krevního tlaku, 
sledování hmotnosti, péči o nohy, vedení 

záznamů o samostatné kontrole). Dále je 
zaměřen na vhodnou fyzickou aktivitu, 
na změny ve stravovacích zvyklostech, 
ve fyzické aktivitě a na zlepšení psychic-
kého stavu.

Na začátku a na konci kursu a průměrně 
4 roky po kursu jsme zjišWovali provádění 
selfmonitoringu pomocí dotazníku. 

Po čtyřech letech jsme oslovili telefo-
nicky 60 pacientů, avšak odpovědi jsme 

získali od 40 diabetiků (67 %) s DM 2. typu 
(20 žen, 20 mužů), průměrný věk byl 61 
let. Léčeno dietou bylo 5 pacientů, 24 per-
orálními antidiabetiky a 11 inzulínem.

Dotazy na selfmanagement byly zamě-
řeny na frekvenci měření glykémií, glyko-
surií, výskyt akutních komplikací, stravo-
vání, četnost kontroly hmotnosti, fyzickou 
aktivitu, péči o nohy a vhodnou obuv.

Výsledky a diskuse:
Doporučený selfmonitoring glykémií 

2 krát týdně provádělo 55 % pacientů. Zjiš-
Wovali jsme, proč zbylých 45 % pacientů 
neprovádělo měření glykémií:

• nepožádali o proužky lékaře nebo si 
je nekoupili (61,5 %)

• nechtějí nic o nemoci vědět (16,5 %)
• nemají problémy, cítí se dobře 

(16,5 %)
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Edukace

• nerozeznají barevné zabarvení prouž-
ku (5,5 % )

Selfmonitoring glykosurií jsme pacien-
tům doporučili provádět alespoň 2 krát 
týdně. 82,5 % pacientů neměří cukr v moči 
vůbec. Ze 17,5 % pacientů, kteří prováděli 
občas měření glykosurií, pouze jeden tak 
činí 2 krát týdně.

Důvody, proč pacienti neměří glyko-
surie:

• nemá proužky – nepožádá o ně léka-
ře (51,6 %)

• má proužky, ale neměří se (27,2 %)
• je na tom lépe, cítí se dobře (15,1 %)
• proužky se nezabarví (6,1 %) 
Zajímavé je, že většina pacientů si mys-

lí, že má dobrou kompenzaci diabetu, 
přestože se pravidelně neměří. 97,5 % 
pacientů si myslí, že nemá hypoglykémie 
a 97,5 % pacientů se domnívá, že nemá 
hyperglykémie (nad 10 mmol/l).

Deníček nevede a naměřené hodnoty 
nezapisuje 80 % diabetiků.

Doporučení frekvence stravování bylo 
3  –  4 krát denně, což splnilo 25 % pacien-
tů, 65 % pacientů se stravuje 5  –  w6krát 
denně a pouze 10 % pacientů 3 krát den-
ně. Vzhledem k tomu, že většina pacien-
tů byla obézních, doporučili jsme sledo-
vat hmotnost (vážit se) 1 krát týdně. 25 % 
pacientů si kontrolovalo hmotnost 1 krát 
za měsíc, 60 % 2 krát týdně a 15 % nesle-
duje hmotnost vůbec. Přesto, že pacien-

Praktické dovednosti
Pacienti 

v % n = 40

měří glykémii 55 

neměří glykémii 45 

měří glykosurii 17,5 

neměří glykosurii 82,5 

hypoglykémie – nemá 97,5 

hyperglykémie (nad 10 mmol/l) 
– nemá

97,5

stravování 3 – 4krát denně 25 

stravování 5 – 6krát denně 65 

stravování 3krát denně 10 

hmotnost sleduje 1krát měsíčně 25 

hmotnost sleduje 2krát týdně 60 

nesleduje hmotnost 15 

fyzická aktivita 5 hodin týdně 65 

žádná fyzická aktivita 35 

denní kontrola nohou 87

žádná kontrola nohou 5 

občasná kontrola nohou 7,5

vhodná obuv 62,5

nevhodná obuv 37,5

ti nedodrželi naše doporučení sledování 
hmotnosti, zůstala hmotnost v průměru 
stejná. 45 % pacientů přibralo v průměru 
5,8 kg, 35 % pacientů snížilo průměrně 
hmotnost o 7 kg a 17 % pacientů si svoji 
hmotnost udrželo.

Fyzická aktivita je nedílnou součástí 
dobré kompenzace diabetu a naše dopo-
ručení pro absolventy kursu bylo 5 hodin 
fyzické aktivity týdně, což plní 65 % paci-
entů, avšak 35 % pacientů nemá žádnou 
fyzickou aktivitu.

Péče o nohy je u diabetiků zásadní 
a kladli jsme na ni v kursu velký důraz. 
Doporučili jsme nohy denně prohlížet. 
Přesto 5 % pacientů nevěnuje nohám žád-
nou pozornost. Potěšující je, že 87,5 % si 
denně nohy prohlíží. Méně potěšující je, 
že 37,5 % pacientů vědomě nosí nevhod-
nou obuv. 62,5 % nosí podle sebehodno-
cení vhodnou obuv.

Tab. 2: Přehled dodržování doporučení z edukač-
ního kursu po 4 letech

Závěr

Závěrem lze říci, že průměr doporučení 
samostatné kontroly po kursu dlouhodo-
bě, tj. po 4 roky, dodržuje více než polo-
vina pacientů (56 % pacientů).

Praktické dovednosti, které pacienti 
získali v průběhu edukačního kursu, ve 
většině dodržují.

Lze se domnívat, že telefonní reedukace 
a motivace vede pacienty k zamyšlení nad 
samostatnou kontrolou diabetu a k vylep-
šení nebo znovuzavedení našich doporu-
čení. Otázkou je, zda dotazy po telefonu 
nevedou k zamlčování skutečností, nebo 
„vylepšení“ obrazu selfmanagementu.

Pro zlepšení motivace a zdravotního 
stavu je nutné pacienty pravidelně re-
edukovat a motivovat.

Pondělí Úterý Úterý Pondělí

7,00 – 8,00
odběr krve a moči

7,00 – 8,00
odběr krve a moči

8,00 – 10,00
informace o kurzu, edu-
kační pomůcky, proto-
koly, testy, dotazníky, 
základní vyšetření (TK, 
váha)

8,00 – 10,00
prevence pozdních kom-
plikací

10,00 – 12,00
pomůcky k samostatné 
kontrole – instruktáž

10,00 – 11,00
testy a protokoly, hodno-
cení kurzu

12,00 – 13,00
oběd

12,00 – 13,00
oběd

12,00 – 13,00
oběd

13,00 – 14,00
dietní léčba

12,30 – 13,30
dieta, kontrola selfmo-
nitoringu

12,30 – 13,30
dieta, kontrola selfmo-
nitoringu

14,00 – 15,00
rehabilitační cvičení

13,30 – 15,00
psychologie a DM

13,30 – 15,00
psychologie a DM

15,00 – 16,00
péče o nohy

15,00 – 16,00
rehabilitační cvičení

16,30 – 18,00
akutní komplikace, hod-
nocení kompenzace cíle 
léčby

16,00 – 18,00
podstata a léčba DM, in-
zulínová rezistence

Tab. 1: Program kursu pro pacienty s DM 2. typu v Centru diabetologie IKEM Praha
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Alena Koutná
Lázně Luhačovice, a. s.

Lázně Luhačovice
– edukace nově zjištěných diabetiků

Lázeňská léčba

Dlouholetá tradice lázeňské léčby zařadila Lázně Luhačovice mezi známá a vyhledá-
vaná lázeňská místa. Léčba je založena na využití přírodních léčivých zdrojů v kom-
binaci s nejmodernějšími rehabilitačními metodami. Léčí se zde onemocnění dýcha-
cích cest, nemoci trávícího ústrojí, poruchy pohybového aparátu, nemoci oběhového 
ústrojí, onemocnění onkologická a diabetes mellitus.

V roce 1986 začaly Lázně Luhačovice 
naplňovat Diabetologický program, který 
byl zahájen v roce 1985. Řízením a koordi-
nací byla pověřena interní klinika Institu-
tu dalšího vzdělávání lékařů a farmaceutů 
ve Zlíně, vedená prof. Jaroslavem Rybkou. 
Cílem bylo zajistit léčebně-preventivní 
péči, která by se odrážela v důsledné kon-
cepci péče o pacienty s diabetem a rozší-
ření o lékaře odborníky pro toto onemoc-
nění. Součástí programu byla i lázeňská 
komplexní léčba spojená s výukou, zejmé-
na u nově zjištěných diabetiků. Zpočátku 
byla léčba čtyřtýdenní, ale devadesátá léta 
přinášejí v souvislosti s celospolečenský-
mi změnami i změnu v délce trvání lázeň-
ského edukačního programu na čtrnácti-
denní pobyt. V současnosti je péče plně 
hrazena ze zdravotního pojištění.

Cílem výuky pacienta je předat nenásil-
nou formou nejen informace a znalosti, 
ale především praktické dovednosti, a no-

vého diabetika vhodně motivovat ke změ-
ně životního stylu. Tento program probí-
há v malých skupinách, čímž je zajištěn 
dostatek prostoru pro dotazy a praktické 
vyzkoušení pomůcek.

Teoretická a praktická výuka
Vlastní edukace probíhá pět pracovních 

dnů maximálně v počtu patnácti osob pod 
vedením lékaře-diabetologa, edukační 
všeobecné sestry, nutričního terapeuta 
a fyzioterapeuta.

Pacienti jsou seznámeni se základní pro-
blematikou onemocnění, a tím získají in-
formace v oblasti monitorování glykémie, 
glykosurie, ketonurie, tělesné hmotnosti 
a významu fyzické aktivity. Učí se rozpo-
znat aktuální komplikace – hypoglyké-
mie a hyperglykémie, dostávají informace 
o chronických komplikacích a nemálo času 
je věnováno tématu „diabetická noha“.

Při dietních praktikách si pacien-
ti zkoušejí sestavit jídelníčky, vybírat 
vhodné potraviny, znát podstatu zámě-
ny potravin, spočítat si denní příjem 
energie. Individuálně probíhá edukace 
pacientů s inzulinovou terapií (technické 
zajištění inzulinové léčby, místo a způ-
sob aplikace, úpravy léčebného režimu 
podle samostatné kontroly – selfmoni-
toring, modelové situace). 

Výuka je denně doplněna kondičním 
skupinovým tělocvikem pod vedením 
fyzioterapeuta, který se zaměřuje na 
aerobní cvičení s cílem o pozvolnou 
redukci hmotnosti. Nezbytnou součás-
tí je terénní a klimatická léčba, která 
přispívá k celkové relaxaci a snížení 
stresu.

Pobyt v lázeňském prostředí, s vy-
váženou stravou, pohybovou aktivitou 
a relaxací je příznivým místem k edu-
kaci. Výuka ve skupině pacientů se stej-
ným onemocněním navíc přispívá ke 
zvýšení psychické rovnováhy.

Efektivita edukace
Dosažení stanoveného cíle edukační-

ho programu je zjišWováno porovnáním 
informací na začátku a konci edukace. 
Na začátku výuky zjišWujeme znalosti pa-
cientů s nově zjištěnou diagnózou dia-
betes mellitus formou dotazníků. Otáz-
ky jsou zaměřeny na získání základní 
orientace ve znalostech pacientů a jsou 
vybrány tak, aby pokryly celý rozsah pro-
blematiky diabetu.

V závěru programu zjišWujeme pomocí 
výstupního dotazníku rozsah nově naby-
tých vědomostí. Obsahem jsou otázky 
shodné s dotazníkem vstupním (ukazují 
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úroveň výuky) a dále otázky odlišného 
charakteru, které se zabývají nově pro-
branými tématy. Porovnáním výsledků 
vstupního a výstupního dotazníku, za-
měřených na obecné znalosti o diabetes 
mellitus, zjišWujeme nárůst vědomostí 
a základního přehledu o problematice 
onemocnění. Potěšující je výrazný ná-
růst znalostí na téma hypoglykémie, 
hyperglykémie a jejich léčby, orientace 
v hodnotách krevního cukru, znalostí 
glykosurie, selfmonitoringu. Rozšíření 
vědomostí ve  stravovacích zvyklostech  
ve výběru vhodných potravin, pokrmů 
a jejich kalorických hodnot. To je zvláš-
tě důležité, protože získané znalosti 
v jednotlivých oblastech vedou k dob-
ré kompenzaci onemocnění, ke zvýše-
ní kvality života, ale především ke zpo-
malení, a tím oddálení vzniku pozdních 
komplikací.

Pozitivní na celém programu je zjiště-
ní, že 99 % absolventů lázeňského edu-
kačního pobytu program hodnotí jako 
přínosný. Zdůrazňují skutečnost, že bě-
hem pobytu v lázních se mohou za plné 
podpory edukačního týmu věnovat celé 
problematice své choroby, což za běž-
ných podmínek v diabetologické ambu-
lanci není možné. Výsledkem programu 
je výrazný nárůst vědomostí, zlepšení 
laboratorních výsledků a snížení těles-
né hmotnosti.

Zanedbatelný není ani ekonomický 
přínos – u poučeného a spolupracují-
cího diabetika je menší pravděpodob-
nost vzniku komplikací, a tedy nárůstu 
nákladů na jeho léčbu. 

Druhý týden je zaměřen na lázeňské 
procedury, například plavání, cvičení 
v bazénu, podvodní masáže, uhličité 
koupele a elektroléčbu. Celý čtrnácti-
denní pobyt je doplněn kulturním a spo-

(Tabulka údajů zpracována s použitím publikace Pomocník diabetologa 2005)

Lázně Luhačovice a. s.
Adresa: Lázeňské nám. 436

763 26 Luhačovice

Tel.: 577 682 111

Fax: 577 132 526

E-mail: info@lazneluhacovice.cz

Internet: http://www.lazneluhacovice.cz

Indikace: dospělí: onemocnění dýchacího ústrojí, trávicího ústrojí, poruch výměny látkové,
poruch pohybového aparátu, nemocí oběhového ústrojí

děti: od 3 let v doprovodu rodičů: onemocnění dýchacího ústrojí, nemoci z poruch
výměny látkové – obezita spojená s dalšími rizikovými faktory

Kapacita: cca 1 360 lůžek

Přírodní léčivé zdroje: hydrogenuhličitano-chloridosodné kyselky

Léčebné metody: pitná kúra minerálních vod, inhalace, obklady - peloidní jednoduchý, složitý, masáže – klasická masáž částečná, masáž 
reflexní, masáž podvodní, vodoléčebné procedury – perličková koupel, Hubbardova lázeň,vířivá koupel na horní (dolní) 
končetiny, parní lázeň, koupel s přísadami, střídavé nožní koupele, skotský střik, elektroléčba, speciální terapie – parafí-
nový obklad, plynové injekce, vasotrain, magnetoterapie, kyslíková terapie, lymfatická drenáž, pohybová léčba – léčebný 
tělocvik individuální, skupinový, LTV v bazénu, plavání, terénní léčba

Doplňková nabídka: kino, divadlo, tenis, golf, horská kola, lyžování, jízda na koni, bazén, fitness, turistické zajímavosti, kulturní programy, 
výlety do okolí

lečenským programem, od tradičních 
kolonádních koncertů až po vystoupení 
a koncerty v lázeňském divadle.

Nezastupitelná úloha výukového po-
bytu v lázních je tedy zřejmá. Lidé, kteří 
úspěšně zvládají svou cukrovku, ovláda-
jí i umění, jak s nemocí žít.

Kontakt
koutna@lazneluhacovice.cz
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Naše zkušenosti s léčbou 
dlouhodobým analogem 
inzulínu 
Václava Škvařilová, Radomíra Kožnarová
Centrum diabetologie, IKEM Praha

Studie kontroly komplikací diabetu (Diabetes Control and Complications Trial) u pa-
cientů s diabetem 1. typu a studie UKPDS u pacientů s diabetem 2. typu jednoznačně 
prokázaly, že důsledná kontrola glykémie snižuje u diabetiků výskyt a progresi závaž-
ných orgánových komplikací (DCCT 1993; UKPDS 1998). Těsná kompenzace diabetu, 
tj. přísná kontrola glykémie bez hypoglykemických příhod, se proto jeví jako nejdů-
ležitější cíl léčby inzulínem. Uspokojivou kompenzaci diabetu nám v tomto smyslu 
zajišWují analoga humánního inzulínu, která mají výhodnější profil účinku než kon-
venční inzulínové přípravky.

Inzulinoterapie

Inzulín glargine je 24 hodin působícím 
dlouhodobým bazálním analogem inzu-
línu bez vrcholového účinku. Byl vyvinut 
technologií rekombinace DNA s využitím 
nepatogenních kmenů Escherichia coli, 
ve snaze o co největší napodobení fyzio-
logické bazální sekrece endogenního in-
zulínu. Změnou ve struktuře humánního 
inzulínu, náhradou asparaginu glycinem 
v řetězci A a přidáním dvou molekul argi-
ninu na konec řetězce B dochází k zásadní 
změně vlastností inzulínu glargine. Ten 
se stává plně rozpustným v kyselém pro-
středí (pH 4) a při jeho aplikaci do podkoží 
je neutralizován za vzniku mikroprecipi-
tátů. Z těchto mikroprecipitátů jsou pak 
malá množství inzulínu glargine pomalu 
a rovnoměrně uvolňována. Vstřebávání 
není závislé na místě vpichu a je stabilní 
i při fyzické zátěži. Výsledkem je po dobu 
24 hodin přetrvávající účinek, bez výkyvů 
koncentrace v plazmě (peakless bazální 
inzulín), který napodobuje fyziologickou 
bazální sekreci inzulínu (Mc Keage et al. 
2001; Lantus SPC).

Inzulín glargine jako první dlouhodo-
bě působící analog inzulínu, uvedený do 
praxe v ČR, si za rok svého užívání našel 
své místo v široké paletě používaných in-
zulínových přípravků. Umožnil zlepšení 
metabolické kompenzace i řadě pacien-
tů, kteří mají díky svému zaměstnání či 
životnímu stylu problém s dodržováním 
léčebného režimu. Řada prací z posled-
ních let prokázala, že inzulín glargine 
může být díky svému profilu účinku ře-
šením pro pacienty s opakovaným hypo-
glykémiemi (zejména nočními) při terapii 
běžným humánním inzulínem. 

Výsledky léčby v IKEM
Cílem naší práce bylo zhodnotit výsled-

ky léčby u pacientů, kterým byl tento in-
zulín nasazen v našem diabetologickém 
centru v roce 2004.

Zhodnotili jsme výsledky léčby 129 ne-
mocných s diabetem 1. typu, léčené inzu-
línem glargine minimálně 3 měsíce. Sle-
dovali jsme úroveň kompenzace diabetu 

(vyjádřeno hodnotou HbA1c, glykémií na-
lačno), dávku inzulínu, body mass index 
(BMI). Jednoduchým dotazníkem jsme 
zjišWovali hlavní výhody, které tato léčba 
poskytuje (zlepšení kvality života – dáv-
kování inzulínu 1krát denně, snížení vý-
skytu hypoglykemických příhod, zlepšení 
kompenzace diabetu).

Soubor 129 nemocných tvořili pacienti 
s DM 1. typu, 48 % mužů, 52 % žen, prů-
měrného věku 42,6 ± 14,6 roku (min. 19, 
max. 83 let). Pacienti byli vyšetřeni před 
nasazením inzulínu glargine a poté za 3 
měsíce od prvního podání. Kompenzace 
diabetu se zlepšila jak v parametru HbA1c 
– 7,87 ± 1,75 vs. 7,2 ± 1,52 %, p<0,01, 
tak v parametru glykémie nalačno – 10,71 
± 4,2 vs. 9,37 ± 4,16 mmol/l, p<0,01. 
Celková dávka se prakticky nezměnila – 
47,05 ± 13,62 vs. 45,53 ± 14,58 IU/den, 
p <0,01. Rovněž se významně nezměnil 
BMI – 24,86 ± 3,95 vs. 25,02 ± 3,91 kg/m2,
p <0,05.

Z krátkého hodnocení výhod inzulínu 
glargine ošetřující lékaři nejvíce oceňovali 
dávkování inzulínu 1krát denně, u 55 % 
nemocných bylo udáváno snížení hypo-
glykemických příhod a u 57 % zlepšení 
kompenzace diabetu.

Inzulín glargine se v naší praxi osvědčil 
jak ve zlepšení kompenzace diabetu, tak 
ve zlepšení kvality života pacientů.

Literatura
The Diabetes Control and Complications 
Trial Research Group. The effect of intensive 
treatment of diabetes on the development 
and progression of long-term complicati-
ons in insulin-dependent diabetes mellitus.
N Engl. J Med. 329, 14: 977 – 986, 1993.
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dy Group. Intensive blood-glucose con-
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pared with conventional treatment and 
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1 and 2 diabetes mellitus. Drugs. 61, 11:
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Ludmila Sonnleitnerová, Tomáš Sosna
Oční ambulance Fakultní Thomayerovy nemocnice
Oční ambulance Centra diabetologie, IKEM Praha

Oční potíže jako prvé 
příznaky diabetu

Oční komplikace

V kazuistice je popsán neobvyklý případ 28letého pacienta, z lékařské rodiny, je-
hož jediné potíže očního charakteru nakonec vedly k diagnóze diabetu 1. typu. Pa-
cient byl opakovaně vyšetřen na různých očních ambulancích a odděleních, kde si 
trvale stěžoval na špatnou brýlovou korekci, občasné bolesti hlavy a stavy obnubi-
lace. Teprve když se opakovaně dostavil k jednomu očnímu lékaři, který v krátkém 
časovém období zjistil výraznou diferenci v dioptriích, bylo vysloveno podezření na 
onemocnění diabetem.

Kazuistika

Na doporučení svých rodičů – lékařů 
přichází do naší oční ambulance muž ve 
věku 28 let. Stěžuje si na opakovaně chyb-
ně předepsané brýle u dvou různých oč-
ních lékařů.

Anamnesticky trpí poslední dobou bo-
lestmi hlavy, výpady zorného pole a krát-
kodobými obnubilacemi. Byl pro tyto 
příznaky vyšetřen na neurologickém od-
dělení, kde nebyla zjištěna žádná patolo-
gie, bylo pouze vysloveno podezření na 
oftalmoplegickou migrénu vyvolávanou 
špatně korigovanou oční vadou a dlou-
hodobými astenopeickými potížemi. Tato 
diagnóza byla vyslovena i přesto, že se 
toto onemocnění objevuje převážně u dětí 
a dospívajících. Pro tyto potíže byl poslán 
i na ORL ambulanci, kde však také nebyla 
shledána žádná patologie.

Při prvém očním vyšetření v soukro-
mé oční ambulanci byla shledána myo-
pická refrakční vada −0,5 dioptrie (krát-
kozrakost) a byly předepsány brýle na 
dálku. Jinak nebyl zjištěn žádný patolo-
gický nález.

Pacient si vyzvedl brýle u očního op-
tika, ale neviděl na ně, proto je nenosil. 
Za dva měsíce se znovu nechal vyšetřit, 
ale již na jiném pracovišti. Zde byla opět 
zjištěna myopická refrakce −4,0 dioptrie 
a byly napsány brýle nové. Po vyzvednutí 
v optice na ně pacient opět špatně viděl, 
točila se mu hlava a bolely ho oči.

V pořadí třetí oční vyšetření pacient 
tedy absolvoval u nás na oční ambulanci. 
Přinesl svoje brýle, na nichž nám demon-

stroval, že ani na jedny nevidí. Slabé jsou 
slabé a silné jej „tahají za oči“.

Změřili jsme brýle a jejich hodnoty ko-
relovaly s anamnézou, tj. −0,5 a −4,0 
sférické dioptrie.

Subjektivně si pacient především stě-
žoval na občasné bolesti hlavy, spoje-
né s únavou očí, což přikládal extrémní 
zátěži při práci s počítačem. Jiné potíže 
subjektivně neměl. V dětství nosil brýle 
a okluzor, dioptrie neví, ale zřejmě byl 
spíše hypermetropem, u kterého se léči-
la tupozrakost.

Vyšetřili jsme nejprve objektivní oční 
vadu – refrakci automatickým refraktome-
trem, který ukazoval oboustranně −2,5 
dioptrie s fyziologickým astigmatismem. 
Nitrooční tenze byla v normě. Zraková 
ostrost naturálně byla oboustranně po-
rušena, po korekci −2,0 dioptriemi byla 
stoprocentní. Zraková ostrost do blízka, 
jak s korekcí, tak naturálně, byla v nor-
mě. Přední segment oční bez patologic-
kých změn, čočka se zvýšenými reflexy 
v zónách diskontinuit vlevo vakuola sub-
kapsulárně. Sklivec čirý. Na očním pozadí 
oboustranně papily ohraničené, normálně 
růžové, cévy přiměřené bez ložisek.

Závěr našeho vyšetření byl lehká krát-
kozrakost a chybná korekce. Byly tedy pře-
depsány v pořadí již třetí brýle. 

Další vyšetření následovalo asi za tři 
měsíce. Pacient přichází s tím, že brýle 
mu zprvu vyhovovaly, ale nyní se dívá ra-
ději přes brýle slabší, tedy ty, které byly 
napsány jako první. Únava u počítače se 
stupňuje.

Při vyšetření se ukázala zraková ostrost 
naturální, tedy bez dioptrií, jako nejlepší. 
Refraktometrem jsme naměřili překvapi-
vě slabé plusové hodnoty při zachovaném 
vrozeném astigmatismu. Přední segment 
i oční pozadí bylo stejné jako minule, jen 
na pravém oku se pod pouzdrem objevi-
la vakuola. Při cílených dotazech na žízeň 
a fyzickou únavu byla odpověe kladná.

Teprve nyní bylo vysloveno podezření 
na diabetes. Druhý den ráno byla lačná 
glykémie 24 mmol/l, glykovaný hemo-
globin byl (po přepočtu do současných 
jednotek) 14,1 %, ketolátky v moči. Byl 
diagnostikován diabetes melitus 1. typu 
a zahájena léčba inzulínem.

V současné době je pacient velmi dobře 
kompenzován. Při intenzifikovaném režimu 
a selfmonitoringu se hodnoty glykovaného 
hemoglobinu pohybují kolem 6 procent.

Oční problémy již pacient subjektiv-
ně nemá. Brýle nenosí, jen při zakolísání 
glykémie pozoruje zhoršení zraku a ob-

Obr. 1: Charakteristická subkapsulární 
diabetická katarakta (snow flake cataract)
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Chronická hyperglykémie u dosud ne-
léčeného nemocného diabetem může vy-
volat různé symptomy. Některé z nich, 
jako jsou žízeň a polydipsie, polyurie, 
noční močení, hubnutí při normální chu-
ti k jídlu, únavnost, malátnost, poruchy 
vědomí až kóma a dech páchnoucí aceto-
nem, lze považovat za běžné a většinou 
vedou rychle k celkem snadné diagnóze 
onemocnění. Pokud nejsou tyto projevy 
výrazné, mohou dominovat jiné, méně 
časté příznaky, neurologické či oční. Ty 
pak mohou pacienta zavést nejprve na 
jiné oddělení, než je interní. 

Převaha očních příznaků, především 
kolísání refrakce a následné bolesti hlavy, 
dovedly nemocného na různé oční ambu-
lance, kde se však na diagnózu diabetu 
nemyslelo. Jistou chybou našeho pacienta 
bylo, že doslova obcházel různá pracoviš-
tě a stěžoval si na chybný předpis brýlí. 
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Oční komplikace

� obnubilace – mrákotný stav. Kvalitativní porucha vědomí, při níž postižený jedná bez kontroly svého vědomí a na své jednání si nepamatuje. Může 
odcestovat, chovat se agresivně, jindy převládá automatické neúčelné jednání apod. Bývá např. u epilepsie, těžké hysterie.

�  hypermetropie – dalekozrakost, porucha vidění blízkých předmětů. Typ refrakční vady oka, kdy se světelné paprsky lámou do oblasti za sítnicí (resp. 
kdy by ostrý obraz vznikal až za sítnicí). Příčinou je nedostatečná síla lomivého aparátu oka nebo je příliš krátká oční předozadní osa. Postižený musí 
nahrazovat lomivou sílu čočky značnou akomodací, pomocí níž umísWuje paprsky (resp. ostrý obraz) na sítnici. Později již ani akomodace nestačí, a tak 
se vidění blízkých předmětů zhoršuje. Dalekozrakost se upravuje brýlemi se spojkami (konvexní čočky – označují se znaménkem plus).

� presbyopie – „stařecká“ dalekozrakost, vetchozrakost. Porucha akomodace (v důsledku ztráty elastičnosti čočky) způsobující neschopnost vidět ostře 
blízké předměty. Úbytek akomodační schopnosti je přirozeným jevem a nápadným se stává zejména po 40. roce. Kromě zrakové neostrosti znesnadňu-
jící četbu a jemné práce pociWují postižení slzení, bolesti hlavy, pálení očí atd. Používáním brýlí se spojkami (konvexní čočky se znaménkem plus, které 
doplní úbytek akomodační schopnosti) pro práci na blízko tyto obtíže mizí. Do dálky je zrak zachován. Tyto obtíže nebývají výrazné u osob, které jsou 
od mládí krátkozraké (viz myopie).

� myopie – krátkozrakost, neschopnost vidět ostře vzdálené předměty. Typ refrakční vady oka, při níž se světelné paprsky lámou do oblasti před sítnicí, 
na níž pak vzniká neostrý obraz. Příčinou je nadměrná optická síla lomivého aparátu oka (lomivá m.) nebo jeho příliš dlouhá předozadní osa (osová m.). 
Postižený není schopen vidět ostře vzdálenější objekty, zatímco blízké předměty vidí bez obtíží (často i ve vyšším věku, kdy řada osob již musí nosit 
na blízko brýle). M. se upravuje brýlemi s rozptylkami (konkávní čočky, které rozptýlí paprsky tak, aby dopadaly na sítnici – označují se znaménkem 
minus). Potřebná optická mohutnost se vyjadřuje v dioptriích a je mírou m. Možná je rovněž korekce kontaktními čočkami, nověji v některých přípa-
dech též operace laserem na rohovce. Lehká m. (m. levis) je spíše odchylkou než nemocí. Těžká m. (m. gravis) může být provázena některými kompli-
kacemi, např. odchlípením sítnice (amotio retinae, srov. Fuchsova skvrna).

� astenopie – všeobecné příznaky rychlé zrakové unavitelnosti vznikající v důsledku nedostatečné korekce refrakční vady, začínající presbyopie apod.

Zdroj: Velký lékařský slovník

čas si pak bere slabé brýle (−0,5 diop-
trie). Refraktometr ukazuje pravidelně 
spíše jen velmi nízké hodnoty + dioptrií 
(max. 0,25).

Je sledován v diabetologické oční po-
radně. V posledních letech byla zazna-
menána mírná progrese změn v čočce, 
přibylo vakuol a objevuje se zadní sub-
kapsulární zkalení. Nález uzavřen jako 
počínající diabetická katarakta (obr. 1). 
Oční pozadí nadále bez známek diabe-
tického postižení.

Diskuse
Kolísání zrakové ostrosti diabetiků (myo-

pizace) je poměrně častým projevem sub-
kompenzovaného či zcela dekompenzova-
ného diabetu. Typické je i pro nestabilní 
„brittle diabetes“. Provází také ale zahá-
jení intenzifikovaného inzulinového re-
žimu, přechod na inzulinovou pumpu či 
stav po transplantaci slinivky břišní.

Nepochybnou příčinou tohoto stavu je 
hyperglykémie vedoucí k bobtnání a ná-
sledné akumulaci sorbitolu a fruktózy 
v čočce. Škodlivý účinek hyperglykémie 
je charakteristický pro tkáně, v nichž 
není vstup glukózy závislý na inzulínu. 
Tyto tkáně nejsou schopny tzv. down-

-regulace, tedy transportu glukózy při 
zvýšené koncentraci krevního cukru ex-
tracelulárně.

Základními mechanismy vedoucími 
k dalším poruchám v čočce, s následný-
mi komplikacemi směřujícími ke vzniku 
diabetického šedého zákalu, jsou tvorba 
pozdních produktů glykace, oxidační stres 
a polyolová cesta.

Myopizace pacienta nemocného dia-
betem, vznik šedého zákalu s typickými 
projevy – zadního subkapsulárního zka-
lení (snow flake cataract) může být také 
někdy doprovázena přechodnými poru-
chami okohybných nervů, které se projeví 
tranzitorním dvojitým viděním.

Diagnostický problém u našeho pacien-
ta lze spatřovat ve dvou rovinách. Prvým 
problémem pozdní diagnózy je paciento-
vo cestování mezi různými očními lékaři. 
Již výsledky druhé návštěvy stejného lé-
kaře, který shledal při stejném vyšetřova-
cím postupu v krátké době výrazné rozdíly 
v refrakci, vedly k podezření na cukrovku. 
Druhým problémem byly u pacienta ne-
výrazné obvyklé projevy cukrovky. Proto 
je i v ordinaci očního lékaře nutná pečlivá 
anamnéza, která společně s dynamickým 
vyšetřením může pomoci odhalit toto zá-
važné onemocnění.
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HbA se mění na HbA1. Před 50 lety bylo 
zjištěno, že HbA1 obsahuje 3 součásti: 
HbA1a, HbA1b, HbA1c. O 10 let později se 
zjistilo, že u diabetiků je výrazně zvýše-
ná hladina HbA1c.

HbA1c vzniká vazbou molekul glukózy 
na bílkovinový řetězec hemoglobinu na 
N-terminálním valinu. Tento proces zahr-

nuje reakci glukózy a NH2 skupiny bílko-
viny a označuje se jako glykace. Glykaci 
podléhají všechny bílkoviny v organismu. 
Protože proces glykace hemoglobinu není 
regulován enzymy, označuje se jako neen-
zymatická glykace. Stupeň vazby glukózy 
na hemoglobin (intenzita glykace) závisí 
na koncentraci krevní glukózy i na tom, 
jak dlouho je tato koncentrace zvýšená. 
Čím je koncentrace krevní glukózy vyšší 
a déle trvá, tím vyšší je hodnota HbA1c. 
Krátkodobý výkyv glykémie k vyšším hod-
notám nebo intermitentní zvýšení glyké-
mie v těsném období před stanovením 
HbA1c (cca 1 týden před odběrem krve) se 
na jeho hodnotě zásadně neprojeví. V krvi 
cirkulují současně erytrocyty starší, kte-
ré jsou u diabetiků vystaveny delší dobu 
vyšší koncentraci glukózy, spolu s novými 
s krátkou expozicí. Udává se, že z 50 % se 
na zjištěné hodnotě HbA1c podílejí kon-
centrace krevní glukózy v intervalu 7 – 30 
dnů před odběrem, z 25 % v intervalu 
31– 60 dnů, z 15 % mezi 61. až 90. dnem 
před odběrem a na zbylých 10 % hodno-
ty HbA1c se podílejí glykémie mezi 91. až 

Laboratorní vyšetření

Význam glykovaného hemoglobinu 
HbA1c v léčbě diabetes mellitus

 Jitřenka Venháčová
Dětská klinika FN a LF UP Olomouc

Hlavním cílem léčby cukrovky je dosažení a udržení optimální metabolické kompenzace jako prevence pozdních komplikací. 
Míru kompenzace diabetu můžeme posuzovat podle řady biochemických a klinických ukazatelů (krevní tlak, hmotnost, celková 
denní dávka inzulínu, hladina lipidů, frekvence hypoglykémií), přičemž zásadní význam pro prevenci komplikací má kontrola 
glykémie v průběhu dne. K posouzení kompenzace v delším časovém úseku slouží především glykovaný hemoglobin HbA1c , jeho 
stanovení patří nezbytně do spektra základních vyšetření u diabetiků. Je jedním z nejdůležitějších parametrů metabolické kom-
penzace diabetu a současně ukazatelem rizika komplikací.

Pravidelné sledování koncentrace krev-
ní glukózy nalačno a postprandiálně 
a změna dynamiky glykémií v průběhu 
dne v rámci glykemického profilu podáva-
jí aktuální informace o současném stavu. 
Selfmonitoring glykémií (SMBG), provádě-
ný v domácích podmínkách a používaný 
od druhé poloviny 80. let, je nezbytnou 
součástí léčby, je-li diabetik léčen inzu-
línem. Učí pacienta reagovat na určitou 
glykémii, upravovat dávky inzulínu a dal-
ší součásti léčby, umožní zachytit hypo-
glykémie, posiluje vědomí dobré kontro-
ly, nezávislosti a zodpovědnosti pacienta 
a snižuje nutnost hospitalizace. Frekvence 
SMBG je individuálně různá dle typu léčby, 
inzulínového režimu, schopnosti pacienta 
regulovat dávky inzulínu a jeho motivace 
i podle dostupnosti technických pomůcek 
pro selfmonitoring. 

Posouzení kompenzace 
v delším časovém úseku

K tomu slouží především glykovaný 
hemoglobin HbA1c, který odráží úroveň 
glykémií v období 4 – 8 týdnů (až 3 mě-
síců) před jeho stanovením. Současně je 
HbA1c také ukazatelem rizika pozdních 
komplikací, jak jednoznačně prokázaly 
dvě z největších studií v historii diabeto-
logie: studie DCCT (Diabetes Control and 
Complications Trial) u diabetiků 1. typu 
a studie UKPDS (United Kingdom Prospe-
ctive Diabetes Study) u diabetiků 2. typu. 
Ve studii DCCT snížení HbA1c z 9 % na 
7 % po dobu 6,5 roku vedlo u diabetiků 
1. typu ke snížení rizika vývoje diabetic-
ké retinopatie o 76 %, mikroalbuminurie 
o 39 % a neuropatie o 60 %. Podobně ve 
studii UKPDS bylo riziko vývoje mikrovas-

kulárních komplikací redukováno o 25 % 
a riziko infarktu myokardu o 16 % při udr-
žení hodnot HbA1c 7 % po dobu 10 let při 
intenzívní léčbě DM 2. typu oproti 7,9 % 
při konvenční léčbě. Podle epidemiologic-
ké extrapolace výsledků UKPDS lze před-
pokládat, že každé snížení HbA1c o 1 % 
sníží riziko úmrtí z důvodu diabetu o 25 % 
a infarktu myokardu o 18 %. Z tohoto po-
hledu je sledování hodnot HbA1c také ná-
strojem edukace pacientů, kteří by měli 
být motivováni k dosažení optimálních 
hodnot glykovaného hemoglobinu z dů-
vodu dlouhodobého benefitu.

Při vytyčení léčebných cílů včetně cílo-
vých hodnot HbA1c je nutno respektovat 
každého individuálního pacienta. Pro-
to také Česká diabetologická společnost 
doporučuje ve Standardech péče o dia-
betes mellitus 1. typu jiná kritéria kom-
penzace pro dospělé (viz tab. 1) a jiná pro 
děti, a u dětí ještě podle věku (viz tab. 2). 
U dospělých, hlavně starších diabetiků je 
také třeba brát zřetel i na přidružená zá-
važná onemocnění, věk, sociální situaci, 
aby dosažení téměř normálních hodnot 
glykémií a HbA1c nebylo provázeno zhor-
šením kvality života, zejména v důsledku 
opakovaných hypoglykémií.

Co je to glykovaný 
hemoglobin HbA1c?

HbA1c představuje modifikovanou for-
mu hemoglobinu obsaženého v erytro-
cytech. Hlavní funkcí hemoglobinu je 
transport kyslíku v organismu. Většinu 
hemoglobinu tvoří HbA, vzácné jsou va-
rianty Hb S, C. U dětí po narození se vy-
skytuje HbF (fetální), jehož koncentrace 
klesá do 1 roku věku pod 2 %. Malá část 

Čím je koncentrace krevní glu-
kózy vyšší a déle trvá, tím vyšší 
je hodnota HbA1c.
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120. dnem před odběrem krve. Proto vyja-
dřuje glykovaný hemoglobin největší mě-
rou úroveň glykémie v předchozích 4 – 8 
týdnech před odběrem a nekoreluje zcela 
s průměrnou glykémií v uplynulých 3 mě-
sících při biologickém poločasu erytrocy-
tů 120 dnů. Jsou výjimky, jako například 
u pa cientů s hemolytickou anémií, kdy 
poločas erytrocytů je kratší, a u těchto 
osob je pak hodnota HbA1c nižší, protože 
glykace trvá kratší dobu.

Jaká je normální hodnota 
HbA1c a cílová hodnota 
u diabetika?

Pro určení normálních hodnot je roz-
hodující použitá metodika stanovení. 
Existuje okolo 30 komerčně dostup-
ných metod stanovení HbA1c s variabil-
ním referenčním rozmezím a variabilní-
mi výsledky z různých laboratoří. Tyto 
komerční metody používají většinou 
některou ze 3 základních esejí: ion-vý-
měnnou chromatografii, afinitní chro-
matografii a imunoturbidimetrii.

Aby bylo možno srovnávat výsledky 
stanovení HbA1c z různých laboratoří 
v téže zemi, byly vyvinuty snahy har-

monizovat a standardizovat metodiku 
stanovení v některých zemích. V USA, 
Švédsku a Japonsku vznikly národní 
standardizační programy, které však 
nevyloučily rozdílnost výsledků při je-
jich vzájemném srovnání. Z iniciativy 
Světové federace klinické chemie a la-
boratorní medicíny (IFCC – Internati-
onal Federation of Clinical Chemistry 
and Laboratory Medicine) byla vytvoře-
na pracovní skupina expertů pro stan-
dardizaci HbA1c, která připravila mezi-
národní referenční systém pro HbA1c. 
IFCC referenční metoda využívá princip 
vysokoúčinné kapalinové chromatogra-
fie (HPLC) v kombinaci bue s hmotnost-
ní spektrometrií, nebo s kapilární ion-
toforézou. IFCC metoda se používá od 
1. ledna 2004 také v laboratořích v na-
ší republice.

Podle IFCC referenční metody je glyko-
vaný hemoglobin HbA1c definován jako 
stabilní přídavek glukózy k N-terminál-
nímu valinu beta řetězce hemoglobinu 
a je stanoven jako poměr glykovaných 
k sumě glykovaných a neglykovaných 
beta-N terminálních hexapeptidů. Vy-
jadřuje se v procentech. Výsledky sta-
novení HbA1c IFCC metodou jsou sig-
nifikantně nižší než výsledky HbA1c, 
získané národním standardizačním re-
ferenčním systémem v USA, který byl 
použit ve studii DCCT, a proto se také 
označuje jako metoda DCCT. Srovnání 
výsledků měření HbA1c metodou DCCT 
a IFCC ukazuje tab. 3.

Referenční interval hodnot HbA1c 
u DCCT metody je 4 – 6 %, zatímco u IFCC 
metody 2,8 – 4 % (95% interval). Podle zá-
věrů studie DCCT byla Americkou diabe-
tologickou asociací (ADA) vytyčena u dia-
betiků 1. typu cílová hodnota HbA1c do 
7 % při použití metody DCTT. Při hodno-
tě nad 8 % (podle Standardů České dia-
betologické společnosti nad 7,5 %) bylo 

HbA1c %
DCCT

HbA1c %
IFCC 

rozdíl

4 2,1 1,9

5 3,2 1,8

6 4,3 1,7

7 5,4 1,6

8 6,4 1,6

9 7,5 1,5

10 8,6 1,4

11 9,7 1,3

12 10,7 1,3

Kompenzace 0 – 6 r. 6 – 10 / 12 r.
(d / ch)

10 / 12r.
– konec puberty

(d / ch)

Výborná do 9 % do 8,5 % do 8 %

Uspokojivá do 10 % do 9,5 % do 9 %

Neuspokojivá nad 10 % nad 9,5 % nad 9 %

d/ch – dívky/chlapci; DCCT % = 0,915 × (IFCC %) + 2,15

Kompenzace HbA1c – DCCT
do 31. 12. 2003

HbA1c – IFCC
od 1. 1. 2004

Výborná do 6,5 % do 4,5 %

Uspokojivá 6,5 – 7,5 % 4,5 – 6,0 %

Neuspokojivá nad 7,5 % nad 6 %

Tab. 1: Kritéria kompenzace diabetu dle HbA1c (%) pro dospělé diabetiky. 
Doporučení České diabetologické společnosti a České společnosti klinické 
biochemie ČLS JEP

Tab. 2: Kritéria kompenzace diabetu dle HbA1c (%) u dětí podle věku (me-
toda DCCT – do 31. 12. 2003). Doporučení České diabetologické společ-
nosti ČLS JEP

Tab. 3: Srovnání hodnot HbA1c (%) při metodě 
DCCT a IFCC

doporučeno revidovat léčebný plán a pá-
trat po příčině zhoršené kompenzace. Při 
použití IFCC metody svědčí pro výbornou 
kompenzaci HbA1c do 4,5 %, pro uspokoji-
vou do 6 %, při hodnotě nad 6 % je dopo-
ručeno modifikovat léčbu k úpravě kom-
penzace. Uvedené IFCC cílové hodnoty 
jsou platné pro dospělé diabetiky. Zatím 
nebyla vypracována doporučení pro dět-
ský věk. Obecně platí, že při nízkých hod-
notách HbA1c pod horní limit referenční-
ho rozmezí je větší riziko hypoglykémií, 
které jsou u dětí zejména předškolního 
věku nebezpečné z důvodu nežádou-
cích následků neuroglykopenie. Naopak 
v období puberty se zvyšuje rezistence 
na inzulín při zvýšené sekreci růsto-
vého hormonu a v tomto věku je u řa-
dy adolescentů dosažení uspokojivých 
hodnot HbA1c jen vysněným ideálem, 

často i pro noncompliance v léčbě. Ke 
konverzi hodnot HbA1c dle IFCC na hod-
noty DCCT (u kterých jsou doporučení 
i pro dětský věk) lze použít rovnice:
DCCT % = 0,915 × (IFCC %) + 2,15.

S použitím nové referenční IFCC meto-
dy je velmi důležitá edukace pacientů, 
kteří by měli být obeznámeni s novými 
normami a měli by se v nich umět orien-
tovat. I malá změna HbA1c dle IFCC na-
příklad o 0,5 – 1 % může znamenat zře-
telné zhoršení kompenzace. Důležité je 
rovněž srovnávat hodnoty HbA1c u téhož 
pacienta, nikoliv mezi pacienty, protože 
bylo zjištěno, že intenzita glykace může 
být individuálně rozdílná.

Ke konverzi hodnot HbA1c dle 
IFCC na hodnoty DCCT lze 
použít rovnice: DCCT % =
0,915 × (IFCC %) + 2,15.
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Vztah HbA1c

k průměrné glykémii
Protože diabetici provádějí pravidelně 

selfmonitoring glykémií a pomocí gluko-
metrů mohou zjistit průměrnou glykémii 
(MPG) za určitý časový úsek (za 1 nebo 2 
týdny nebo za 1 měsíc), zajímá je podob-
ně jako lékaře vztah hodnoty glykované-
ho hemoglobinu k průměrné glykémii. Při 
stanovení hodnot HbA1c dle metody DCCT 
znamenala každá změna HbA1c o 1 % změ-
nu průměrné glykémie o 2 mmol/l. V jed-
né studii při konverzi DCCT na IFCC HbA1c 
metodu byl vztah mezi průměrnou gly-
kémií, zjištěnou ze 7 měření glykémie 
v průběhu dne, a HbA1c uveden jako: MPG 
(mmol/l) = 1,84 × HbA1c IFCC. Tento vztah 
musí být ještě prověřen rozsáhlejšími kli-
nickými studiemi.

Jak se odebírá krev
k měření HbA1c?

Ke stanovení HbA1c se odebírá plná žil-
ní krev, lze použít i kapilární krev odebra-
nou z prstu. V zahraniční existují i malé 
přístroje pro rutinní měření z kapilární 
krve v domácích podmínkách (A1c Metrika) 
s výsledkem do několika minut, ale méně 
přesným. Venózní krev se odebírá do spe-
ciálních zkumavek s antikoagulačním či-
nidlem (EDTA) a vyšetření probíhá v labo-
ratoři. Pacient nemusí být před odběrem 
lačný. Výsledek je k dispozici většinou až 
druhý den, takže diabetik je s výsledkem 
obeznámen až při další návštěvě diabeto-
logické ordinace nebo se informuje tele-
fonicky (záleží na zvyklostech diabetolo-
gické ordinace i zájmu pacienta). Měl by 
sám aktivně zjišWovat, jak je jeho nemoc 
kompenzována, a spolu s lékařem hledat 
cesty k nápravě.

Jak často měřit glykovaný 
hemoglobin?

Podobně jako frekvence selfmonitorin-
gu krevní glukózy (SMBG), i frekvence sta-
novení HbA1c záleží na typu léčby, inzulí-
novém režimu a stavu pacienta.

Česká diabetologická společnost dopo-
ručuje měřit HbA1c:

 • u diabetiků 1. typu minimálně 4krát 
ročně, nevyžaduje-li zdravotní stav 
a léčebná opatření jinak,

 • u diabetiků 2. typu, léčených perorál-
ními antidiabetiky, aspoň 2krát roč-
ně, při léčbě inzulínem 4krát ročně 
(jinak dle stavu pacienta) a při léčbě 

pouze dietou 1krát ročně,
 • u těhotných diabetiček 1krát za 2 

měsíce.

Lze podle hodnot HbA1c 
upravovat dávky inzulínu?

Podle hodnot glykovaného hemoglo-
binu nelze měnit dávky inzulínu. Jejich 
úpravu je nutno provádět podle glykemi-
ckých profilů. Pouze měřením glykémií lze 
zachytit nepoznané hypoglykémie, výky-
vy glykémií v průběhu dne a ověřit správ-
ný poměr dávek inzulínu při systému ně-
kolika injekcí v průběhu dne nebo správně 
zvolený režim bazálů a bolusů při léčbě 
inzulínovou pumpou. Stejně tak stanove-
ní glykémie před a po sportování umožní 
upravit dávku inzulínu a/nebo příjem sa-
charidů při větší fyzické aktivitě.

Nízká hodnota glykovaného hemoglo-
binu nemusí vždy svědčit o dobré kom-
penzaci, protože HbA1c klesá v důsledku 
opakovaných hypoglykémií. Snížené hod-
noty nacházíme rovněž při zkrácení polo-
času erytrocytů (u hemolytických anémií 
a hemoglobinopatií), jak již bylo uvedeno. 
Naopak zvýšené hodnoty HbA1c nalézáme 
při sideropenické anémii a urémii.

Závěr
Stanovení HbA1c patří nezbytně do spek-

tra základních vyšetření u diabetiků. Je 
jedním z nejdůležitějších parametrů me-
tabolické kompenzace diabetu a součas-

ně ukazatelem rizika komplikací. Léčebný 
plán každého diabetika má být stanoven 
tak, aby byla dlouhodobě zajištěna opti-
mální kompenzace včetně hodnot HbA1c 
s respektováním individuálních zvláštnos-
tí a potřeb pacientů.
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Redakční zprávy

září – listopad 2005
Akce České diabetologické společnosti ČLS JEP

16. – 17. září – Pracovní dny dětské diabetologie 2005
Místo konání: Karlovy Vary, hotel Imperial
Koordinátoři: MUDr. Svatava Lísková, prof. MUDr. Jan Vavřinec, 
DrSc.
Další informace: odborný program – prof. MUDr. Jan Vavřinec, 
DrSc.

29. září – 1. října – Léčba inzulínovou pumpou
Místo konání: Žinkovy
Koordinátor: doc. MUDr. Zdeněk Rušavý
Kontakt: doc. MUDr. Z. Rušavý, I. interní klinika FN Plzeň, Alej Svobo-
dy 80, 304 60 Plzeň, tel.: 602 152 420, e-mail: rusavy@fnplzen.cz

14. října – 2. sympozium mladých odborníků v diabetologii, 
endokrinologii a metabolismu
Místo konání: Praha 6, Hotel Krystal
Koordinátor: prof. MUDr. Jindra Perušičová, DrSc.
Další informace: k pasivní účasti jsou srdečně zváni i lékaři nad 
35 let.

11. – 13. listopadu – 11. postgraduální diabetologický semi-
nář v Poděbradech, Novinky v diabetologii. 
Místo konání: Poděbrady, Lázeňská kolonáda
Pořadatel: Diabetologické centrum VFN a 1. LF UK Praha ve spolu-
práci s výborem ČDS, garantováno ČLK
Koordinátor: prof. MUDr. Jindra Perušičová, DrSc. 
Kontakt: Galén-Symposion s. r. o., Mgr. Hana Středová, U Zvonař-
ky 14, Praha 2, tel.: 222 513 053, fax: 222 516 013, e-mail: registra-
ce@gsymposion.cz

Další akce 
říjen – Diabetes mellitus – oční komplikace
Místo konání: Právnická fakulta UP, Olomouc
Pořadatel: Česká oftalmologická společnost ČLS JEP
Kontakt: doc. MUDr. Jiří Řehák, CSc., oční klinika FN a LF UP, I. P. 
Pavlova 6, Olomouc, MUDr. Věra Loyková, II. interní klinika FN Olo-
mouc, tel.: 588 444 202, e-mail: jiri.rehak@fnol.cz

11. – 12. listopadu – konference s mezinárodní účastí Spolu-
práce v léčbě chronických ran
Místo konání: Pardubice
Pořadatel: Česká společnost pro léčbu ran
Kontakt: ČSLR, Eva Novotná, Geriatrické centrum Krajské nemoc-
nice Pardubice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice, tel.: 466 019 103,
e-mail: sekretariat@cslr.cz

25. – 26. listopadu – konference Obezita jako ošetřovatelský 
problém
Místo konání: NCONZO Brno
Pořadatel: NCONZO Brno
Kontakt: Jaroslava Mrázková, Mgr. Marie Marková, NCONZO,
Vinařská 6, 656 02 Brno, tel.: 543 559 513,
e-mail: mrazkova@nconzo.cz

1) Standardní podoba časopisu: Sestra v diabetologii bude vycházet v barevném provedení a rozsahu 32 stran formátu A4. Časopis je na základě před-
platného zasílán na vámi udanou doručovací adresu v České nebo Slovenské republice. Doručovací náklady a balné je součástí předplatného. Vydání mi-
mořádných čísel a supplement je možné, není však závaznou součástí předplatného.

2) Standardní předplatné: Předplatné Sestry v diabetologii uzavíráte na dobu 1 roku. Roční předplatné činí 136 Kč, včetně poštovného a balného.  Časopis 
si můžete objednat poštou, telefonicky nebo e-mailem. Také na našich internetových stranách je připraven objednávkový formulář. 

3) Prodloužení – přerušení předplatného: Po uplynutí ročního předplatného není třeba předplatné obnovovat, automaticky pokračuje. Do prvního čís-
la nového ročníku časopisu vám vložíme složenku a vyzveme vás k zaplacení předplatného na nový rok. Pokud ji neproplatíte, budeme považovat vaše 
předplatné za odhlášené.

4) Placení předplatného: Předplatitelům standardně zasíláme složenku na úhradu ročního předplatného vždy spolu s prvním číslem nového ročníku. Slo-
ženku je možné zaplatit jak tradičně na poště, tak dle čísla účtu a variabilního symbolu také převodem z vašeho účtu. V případě, že si přejete také zaslá-
ní faktury do vašeho účetnictví, prosíme o uvedení této skutečnosti do objednávky předplatného. Budeme tuto skutečnost evidovat a automaticky vám 
zasílat také fakturu.

5) Bonus: Pro letošní rok jsme připravili speciální bonus pro naše předplatitele. Pokud si objednáte časopis nejpozději do 15. 11. 2005 (plánované vydání 
č. 2/2005), obdržíte i druhé letošní číslo zdarma a složenku na předplatné časopisu vám zašleme až s prvním číslem ročníku 2006.

6) Knihovny a zdravotnické školy: Knihovny a střední zdravotnické školy mají nárok na slevu 10 % z ceny předplatného. Požadavek na slevu je třeba 
vyjádřit v objednávce.

7) Ukázkové číslo: Každý zdravotník může požádat o zaslání bezplatného ukázkového čísla. Budeme rádi, když časopis doporučíte svým kolegyním a ko-
legům.

8) Sponzorované předplatné: Ve spolupráci s našimi sponzory připravujeme také systém sponzorovaného předplatného. Našim inzerentům umožníme 
hromadný nákup předplatných. V podobě červeného korespondenčního lístku označeného razítkem sponzora pak můžete obdržet předplatné zdarma. 
O tento systém projevila předběžně zájem řada farmaceutických firem, kartičky pak budete moci získat přímo od zástupců těchto firem. Předplatné si ak-
tivujete odesláním na naši adresu (předtištěna). Pokud již máte předplatné zaplaceno, bude vám o příslušnou délku prodlouženo. 

O distribuci časopisu
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na těchto stránkách bychom Vás chtěli informovat o činnosti Sekce sester ČDS a diabetologické sekce České asociace sester 
(ČAS). Obě organizace spolu úzce spolupracují  a snaží se hájit zájmy sester – zástupců nelékařských oborů v  diabetologii, infor-
movat své členy o novinkách v diabetologii a napomáhat zvyšování a prohlubování vzdělání včetně získávání kreditních bodů 
pro registraci v Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Máte možnost se aktivně účastnit připravovaných akcí nebo podat návrh na téma akce.
Od 1. 4. 2006 je nutné být podle zákona 96/2004 Sb., § 72, zaregistrován v Registru zdravotnických pracovníků způsobilých 

k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Podrobné informace najdete na stránkách Národního centra ošetřo-
vatelství a nelékařských zdravotnických oborů.  Podrobnosti včetně žádosti o registraci najdete na: http://www.nconzo.cz.

Sekce sester ČDS
Předsedkyně: Marie Libichová
Diabetologické centrum FNsP Ostrava
Tel.: 597 372 535

Diabetologická sekce ČAS
Předsedkyně: Jaroslava Kreuzbergová
Odd. klinické diabetologie FN Plzeň
Tel.: 377 103 516
Hospodářka: Radka Šitová 
Pediatrická  klinika, FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5
Tel.: 224 432 262
Stránky ČAS: www.cnna.cz

Kde můžete najít informace o diabetu:
Česká diabetologická společnost: http://www.diab.cz
Nadace rodičů a přátel diabetických dětí:
http://www.diadeti.cz
Svaz diabetiků ČR: http://www.diazivot.cz

Chat a diskusní fórum o diabetu na internetu pro pacienty:
• Svaz diabetiků ČR – chat, poradna
http://www.diasport.cz

• Novo Nordisk
http://diabetesmellitus.cz – Zeptejte se odborníků
• Medatron
 http://www.medatron.cz – Diskusní fórum
• http://diabetacek.sweb.cz – chat

Domácí akce 
14 – 15. října 2005 – Liberec – Novinky v léčbě diabetu 
Kontaktní adresa: Vladimíra Havlová, KD IKEM, Vídeňská 1958, 
140 00  Praha 4, vladimira.havlova@medicon.cz

2. – 3. prosince 2005 – Praha – Konference diabetologických 
sester 
Kontaktní adresa: Vladimíra Havlová, KD IKEM, Vídeňská 1958, 
140 00  Praha 4, vladimira.havlova@medicon.cz

Akce v roce 2006
20. – 22. dubna 2006 – Diabetologické dny v Luhačovicích      
21. dubna 2006 – Setkání diabetologických sester         

Sekce sester

Vážené kolegyně,
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