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Podzimní cesta
Na titulní straně Sestry je opět na obrázku cesta, tentokrát cesta podzimním lesem. 

Je tak trochu symbolem našeho společného putování, cesty, na kterou jsme se společně 
vydali. Časopis je jako živý tvor a stejně jako lidé a příroda se časem mění, vyvíjí. I to je 
cesta, kterou by mohl symbolizovat obrázek na obálce.

Druhé číslo Sestry v diabetologii naznačuje, se kterými rubrikami se budete setkávat 
častěji i předpokládanou standardní podobu čísla. Mezi pravidelné rubriky by mělo pa-
třit Laboratorní vyšetření, v minulém čísle věnované glykovanému hemoglobinu, v bu-
doucím pak hodnotám a principu vyšetření cholesterolémie. Rádi bychom vám také 
nabídli stálou rubriku věnovanou lázeňské léčbě a velký přehled některé produktové 
skupiny léků, zdravotnické techniky či ošetřovatelského materiálu. Minule jsme se vě-
novali měření glykémie (glukometrům), v tomto čísle aplikační technice pro inzulín, 
pro příští číslo chystáme přehled materiálů pro krytí a hojení ran a v plánu je i přehled 
náhradních sladidel, diabetické obuvi a další témata. Tabulkový přehled bude vždy do-
plněn článkem shrnujícím a vysvětlujícím danou problematiku. 

Nově se v tomto čísle setkáte s velmi žádanou rubrikou – aktualitou z klinických stu-
dií. Patronaci nad rubrikou přijal doc. MUDr. Milan Kvapil, CSc., předseda České diabe-
tologické společnosti. Aktualita v tomto čísle je věnována skutečně „žhavé“ novince – vý-
sledkům studie PROactive, které byly poprvé předneseny na letošním kongresu Evropské 
asociace pro studium diabetu.

Autory příspěvků jsou společně lékaři i zdravotní sestry. Sestry přispěly především 
kazuistikami a zkušenostmi ze své praxe, lékaře jsme požádali o napsání přehledových 
článků. Sympatické je, že řada článků vzniká v autorském týmu, složeném jak ze zdra-
votních sester tak lékařů. Snažíme se, aby odborná úroveň publikovaných textů byla co 
nejvyšší. Zastávám názor, že má-li být časopis sloužit dalšímu vzdělávání sester, musí 
jim přinášet také něco nového, nejen opakování toho, co znají ze školy nebo ze své pra-
xe (by? i to má jistě smysl). Snažíme se tedy při jednání s autory dosáhnout toho, aby 
la?ku odbornosti nasadili co nejvýše. Nesmírně cenný pro nás bude váš názor – je ob-
sah Sestry v diabetologii dostatečně srozumitelný a současně adekvátní vytčenému 
cí li – dalšímu vzdělávání sester? 

Mile mne překvapilo, jaký byl ohlas na první číslo Sestry v diabetologii. Věřte, že je 
to ta nejlepší motivace pro naši práci. Současně jsme již zaznamenali i zájem nových 
spolupracovníků – autorů, dostali pozvání na vaše semináře s tématikou diabetu i dal-
ší akce a řádku námětů a připomínek. Nesmírně nás těší, že jste aktivní a vaše námě-
ty v mnoha ohledech praktické a že jste Sestru v diabetologii vzali „za svou“. Prosím, 
neváhejte nás kdykoliv kontaktovat, nabídnout článek, pozvat nás na vaši akci, či se 
jen na cokoliv zeptat, kritizovat (článek, úpravu časopisu aj.) nebo navrhnout (témata, 
osobnosti, kontakty…) . 

Distribuční systém Sestry v diabetologii již plně funguje. Čtenářkám a čtenářům, kteří 
si do vydání tohoto čísla objednali předplatné, posíláme ještě i toto číslo zdarma. Všem 
předplatitelům pak vložíme fakturu či složenku (podle vašeho výběru v objednávce) na 
úhradu předplatného na rok 2006 do prvního čísla v příštím roce. Současně startujeme 
systém sponzorovaného předplatného – podrobnosti naleznete v samostatném příspěvku 
uvnitř čísla. Těší nás, že mezi předplatiteli je i řada lékařů. Doufáme, že nejen autorsky, 
ale i čtenářsky bude Sestra v diabetologii společným fórem zdravotních sester i lékařů.

Na vaše ohlasy i spolupráci se těší

 Karel Vízner
 šéfredaktor
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Onemocnění štítné žlázy

Na společný výskyt cukrovky a tyreopa-
tií je v praxi nutné myslet. U nemocných 
cukrovkou je nutné pátrat po příznacích 
tyreopatií. Každý diabetik by měl mít ale-
spoň jednou ročně vyšetřenu funkci štít-
né žlázy, alespoň TSH. Naopak u pacientů 
s poruchami funkce štítné žlázy je vhod-
né opakovaně stanovit lačnou glykémii 
z žilní krve či provést orální glukózový 
toleranční test (oGTT). 

Diabetes u tyreopatií
Cukrovka a onemocnění štítné žlázy 

spolu vzájemně úzce souvisí a vztahy 

Současný výskyt cukrovky 
a onemocnění štítné žlázy

Sylvie Špitálníková
Interní oddělení, Nemocnice Havlíčkův Brod

Spolu se stoupajícím výskytem diabetu a některých onemocnění štítné žlázy (ty-
reopatií) v našich podmínkách vzrůstá i procento pacientů, kteří trpí oběma zmíně-
nými chorobami současně. Nejčastější tyreopatií vyskytující se v naší populaci, nyní 
dobře zásobené jódem, je autoimunitní tyroiditida. Tato choroba se často sdružu-
je s diabetem 1. typu, jenž je rovněž autoimunitním onemocněním. Další skupinou 
jsou tyreopatie způsobené nedostatkem jódu a skupina eufunkčních strum. Ty ne-
jsou pravděpodobně spojeny se zvýšeným rizikem vzniku diabetu.

mezi těmito chorobami jsou oboustran-
né. V minulosti byly ve středu zájmu spíše 
poruchy glukózové tolerance a cukrovka 
u pacientů s tyreopatiemi. Jak ale na-
značují dlouhodobá sledování, mají i ty-
reopatie u diabetiků velký význam a je-
jich výskyt je prokazatelně častější než 
u zdravých lidí. 

Porucha funkce štítné žlázy ve smyslu 
hypotyreózy i hypertyreózy bývá spoje-
na se zvýšeným výskytem poruch glu-
kózové tolerance a diabetu nebo s jejich 
dekompenzací. Stále není jasné, zda sa-
motný nedostatek či nadbytek hormonů 
štítné žlázy stačí ke vzniku diabetu. Vět-

šinou se zdá, že se přidružují i jiné fak-
tory. Velkou roli hrají faktory genetické. 
Podle současných poznatků je nejlépe 
vysvětlený společný výskyt autoimunit-
ní tyroiditidy nebo Graves-Basedowovy 
choroby a diabetu 1. typu. Pacienti, kteří 
trpí zmíněnými chorobami, mívají čas-
tější výskyt některých rizikových haplo-
typů HLA systému, např. HLA DR3, HLA 
DR4, HLA DR5. 

Stavy způsobené nedostatkem jódu 
a skupina eufunkčních strum nejsou prav-
děpodobně spojeny se zvýšeným rizi-
kem diabetu.

• Frekvence výskytu
Poruchy glukózové tolerance a diabe-

tes se vyskytují u 15 – 25 % pacientů s ty-
reopatiemi.

• Diagnostika
Pokud po správném zaléčení tyreoi-

dální poruchy přetrvávají subjektivní 
potíže, například. únava, pocit slabos-
ti a snížené výkonnosti, hubnutí, ží-
zeň nebo časté močení, je nutné mys-
let na možnost výskytu diabetu. U této 
skupiny pacientů je přínosné poruchy 
glukózové tolerance a diabetes aktivně 
vyhledávat, například opakovaným vy-
šetřením lačné glykémie ze žilní krve, 
oGTT. 

Včasné odhalení diabetu u nemoc-
ných s tyreopatií je hlavně v rukou ošet-
řujícího lékaře, aT již to je endokrinolog 
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či internista. Myslet na tuto možnost by 
měl však i praktický lékař.

• Léčba
Spolupráce endokrinologa a diabeto-

loga je nezbytná. Základem terapie je 
včasná úprava funkce štítné žlázy, buV 
substituce hypotyreózy nebo zklidnění 
hyperthyreózy. V tomto případě je nut-
ný dostatečně razantní postup při dáv-
kování tyreostatiky. Porucha glukózové 
tolerance či diabetes se po úpravě funk-
ce štítné žlázy zlepší často i zcela zmi-
zí. V případě nálezu poruchy tolerance 
cukrů či diabetu je třeba zahájit léčbu 
diabetickou dietou s omezením sachari-
dů. Nejvíce používaný obsah sacharidů 
v diabetické dietě je 225 g sacharidů na 
den. Obvykle stačí dietní opatření. Užívá-
ní perorálních antidiabetik je třeba pečli-
vě zvážit, preparáty ze skupiny biguani-
dů se nedoporučují. Jestliže jsou přesto 
hodnoty cukru v krvi vyšší, je přínosné 
včas zahájit podávání inzulínu.

• Dispenzarizace
I když po zvládnutí tyreopatie poru-

cha glukózové tolerance nebo dokonce 
cukrovka zmizí, stejně přetrvává riziko 
vzniku diabetu v průběhu dalšího života 
pacienta. Nemocný proto musí být trvale 
dispenzarizován.

Tyreopatie u diabetu
Výskyt tyreopatií stejně jako výskyt dia-

betu stoupá v populaci s věkem. U větši-
ny chorob z těchto dvou skupin existuje 
genetická predispozice a uplatňuje se vliv 
stresu. Diabetici 1. typu jsou ohroženi, jak 
už bylo popsáno výše, především auto-
imunitními tyreopatiemi (autoimunitní 
tyroiditidou, Graves-Basedowovou cho-
robou). I diabetes 2. typu má úzkou vaz-
bu s některými tyreopatiemi, překvapivě
i s autoimunitní tyroiditidou. 

Riziko tyreopatií u diabetiků zvyšuje jo-
dopenie, která je při onemocnění cukrov-
kou častější, i v naší dnes již dobře saturo-
vané populaci, a také závažnější. 

• Frekvence výskytu
Frekvence tyreopatií a diabetu v ČR je 

přibližně stejná. Onemocnění štítné žlá-
zy jsou až 6krát častější u žen. Cukrovkou 
onemocní ženy stejně často jako muži. Na 
základě těchto skutečností, bychom mohli 
předpokládat, že asi 5 % diabetiků bude 
postiženo tyreopatií. To ovšem neodpovídá 
realitě. V literatuře lze najít, že 10 – 50 % 

diabetiků má současně onemocnění štít-
né žlázy. Výskyt autoimunitní tyroiditidy, 
což je nejčastější tyreopatie v naší popula-
ci, byl popsán až u 30 % diabetiků 1. typu
a u 20 % diabetiků 2. typu. 

• Diagnostika 
Příznaky onemocnění štítné žlázy, jak 

už bylo popsáno výše, se mohou překrý-
vat. Hypertyreóza může být příčinou la-
bility diabetu a je nutné na ni pamatovat, 
jako na možnou příčinu. Hypotyreóza sni-
žuje účinnost inzulínu, zhoršuje lipido-
gram, a tím urychluje makrovaskulární 
komplikace diabetu. Je třeba si připome-
nout, že obě choroby, jestliže trvají delší 
dobu, způsobují periferní neuropatii. 

• Léčba
Strategie léčby se neliší. Opět je na prv-

ním místě snaha normalizovat funkci štít-
né žlázy, což zároveň pomůže při zlepšení 
kompenzace cukrovky, přičemž léčbu dia-
betu je třeba také patřičně upravit. 

• Dispenzarizace
Diabetiky bez klinické manifestace s la-

boratorními odchylkami, například ne-
mocné se subklinickou hypo- nebo hyper-
tyreózou, či abnormním ultrazvukovým 
nálezem při náhodně provedeném vyšet-
ření štítné žlázy dispenzarizujeme. 

Závěr
Rozdělení problematiky na diabetes 

u tyreopatií a tyreopatie u diabetu je 
umělé a bylo zvoleno pro její zpřehled-
nění. V praxi příliš nezáleží na pořadí, ve 
kterém se choroby manifestují. Léčebný 
postup je vždy podobný: zklidnění tyre-
opatie a zlepšení kompenzace diabetu. 
Důležité je nezapomínat, že diabetes a ty-
reopatie se u velké skupiny nemocných 
vyskytují současně a je nutné aktivně pá-
trat po jejich projevech. 

Literatura
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patie u diabetes mellitus 1. a 2. typu. DMEV 
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Glitazony, studie PROactive, 
léčba diabetu a možná prevence 
kardiovaskulárních komplikací
Milan Kvapil
Interní klinika, FN Motol Praha

Aktualita z klinických studií

Podle WHO se prevalence ischemické choroby srdeční (ICHS) u diabetiků pohybu-
je mezi 26 až 35 %, přičemž je vyšší u žen a stoupá s věkem. Roční incidence fatální 
nebo nefatální koronární příhody je u diabetiků v epidemiologických studiích v roz-
mezí 1 až 3 %, což je dvakrát více než u ostatní populace. Klasické studie zejména 
z přelomu 80. a 90. let udávají riziko úmrtí (mortalita obecná i mortalita kardiovas-
kulární) u diabetiků ve srovnání se stejně starými osobami bez diabetu významně 
vyšší, a to 2,5krát u mužů a dokonce až 4krát u žen.

Incidence akutního koronárního syn-
dromu je u diabetiků 4krát vyšší a mor-
talita příhody je 2krát vyšší jak v akutní 
fázi, tak v poinfarktovém období proti 
ostatní populaci.

Ačkoli zavedení nových diagnostických, 
intervenčních a léčebných metod bylo 
v rozvinutých zemích provázeno význam-
ným poklesem mortality na ICHS v obec-
né populaci, u osob s diabetes mellitus 
k tomuto pozitivnímu trendu nedošlo. 
Teprve poznatky z poslední doby dávají 
možnost snížit kardiovaskulární mortali-
tu diabetické populace na úroveň popu-
lace nediabetické. 

Profil rizikových faktorů 
u diabetiků 2. typu 

Je naprosto odlišný od profilu osob bez 
diabetu. Riziko ICHS z hlediska krevních 
lipidů je definováno nejen celkovým (TC) 
a LDL cholesterolem, ale celou řadou 
dalších kvantitativních a kvalitativních 
změn, které jsou veskrze důsledkem in-
zulínové rezistence, popřípadě hypergly-
kémie. Snížení HDL cholesterolu (HDL – C) 
o 0,15 mmol/l zvyšuje riziko ICHS o 10 %, 
rizikem je také zvýšení triacylglycerolů 
(triacylglycerolémie koreluje dost přesně 
se stupněm inzulínové rezistence, a to
i v normálním rozmezí hodnot). Dále je 
riziko definováno přítomností malých, 
denzních LDL částic, které mají vysoký 
proaterogenní potenciál. 

Vedle hyperglykémie jsou tedy vlastní 
příčinou vysoké prevalence a incidence 
ICHS u diabetiků 2. typu důsledky inzu-

línové rezistence, které můžeme popsat 
jako symptomy syndromu inzulínové re-
zistence, nověji nazývaného syndromem 
metabolickým. Ten byl již Reavenem de-
finován jakou soubor rizikových faktorů 
ICHS. Hyperglykémie (a tedy i diabetes 
2. typu) je jednou z manifestací tohoto 
syndromu. Neplatí to však opačně – tedy 
pouhá hyperglykémie bez jiných přízna-
ků neznamená přítomnost metabolického 
syndromu. Pacientů kteří splňují kritéria 
metabolického syndromu je mezi diabe-
tiky 2. typu okolo 80 %. 

Glitazony, thiazolidindiony
Účinek glitazonů je zprostředkován 

ovlivněním exprese některých jaderných 
genů (po navázání na speciální recepto-
ry tzv. PPAR�). Výsledkem je komplexní 
ovlivnění metabolismu, snížení inzulí-
nové rezistence včetně snížení gluko-
neogeneze v játrech. Na trhu jsou dvě 
sloučeniny – pioglitazon a rosiglitazon. 
V současnosti jsou v naší zemi uvolně-
ny pouze pro předpis v kombinaci se sul-
fonylureou, metforminem, prakticky bez 
omezení věku, nově možno předepsat 
fixní kombinaci metforminu s rosiglitazo-
nem. Při zavedení léčby je opatrnosti tře-
ba u osob se sníženou kardiální rezervou 
(riziko srdečního selhání z důvodu nebez-
pečí retence tekutin).

Glitaziony snižují glykémii, HbA1c, ovliv-
ňují lipidy (viz níže), zlepšují inzulínovou 
rezistenci, snižují mikroalbuminurii, sni-
žují CRP, PAI-1, kladně ovlivňují hyperko-
agulační stav, snižují krevní tlak, snižují 

objem centrálního tuku (kladně ovlivňují 
centrální obezitu). Glitazony mají pozitiv-
ně inotropní efekt, zlepšují periferní cév-
ní rezistenci, snižují rozsah infarktového 
ložiska, potencují koronární vasodilataci, 
snižují riziko restenózy ve stentu. 

Podání glitazonů je následováno vý-
znamným poklesem plazmatických kon-
centrací volných mastných kyselin. Je to 
důsledek zlepšení inzulínové senzitivity, 
neboT právě neschopnost inzulínu utlumit 
lipolýzu v tukové tkáni stojí za zvýšením 
plazmatické koncentrace volných mast-
ných kyselin.

Pioglitazon významně snižuje triacyl-
glycerolémii a LDL – C, zvyšuje HDL – C, 
účinek rosiglitazonu z hlediska kvantita-
tivního není jednoznačný, nicméně ovliv-
ňuje průkazně pozitivně spektrum LDL 
částic ve smyslu snížení zastoupení ma-
lých, denzních částic s vysokým aterogen-
ním potenciálem.  

Kombinace rosiglitazonu s metforminem 
zlepšuje metabolickou kompenzaci o 1,0 
až 1,5 % HbA1c proti monoterapii met-
forminem, zlepšuje prokazatelně inzulí-
novou senzitivitu i sekreci inzulínu. Až 
u 28 % probandů je možno dosáhnout 
konečného HbA1c pod 7 %. 

Výsledky dlouhodobých 
analýz s glitazony

Glitazony se jeví již dlouho jako velmi 
slibné léky ze dvou pohledů – výsledky 
naznačovaly možnost, že tyto léky zpoma-
lují zhoršování inzulínové sekrece (studie 
TRIPOD a ADOPT) a že mají potenciál vý-
znamně snížit kardiovaskulární riziko. 

Prvním lékem, který byl uveden na 
trh ze skupiny glitazonů, byl troglitazon. 
Ten byl stažen následně z distribuce pro 
závažné hepatotoxické účinky. Přesto 
byla s troglitazonem částečně dokonče-
na studie TRIPOD (235 hispánských žen 
s anamnézou gestačního diabetu), ve 
které snížil riziko vzniku diabetu 2. typu 
o 56 %. Podrobná analýza a prospektivní 
sledování po ukončení podávání medika-
ce přinesly důkazy svědčící pro to, že se 
u žen léčených glitazonem udržela inzu-
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línová sekrece prakticky beze změny (3% 
pokles proti 39% poklesu u osob na pla-
cebu, p=0,01).

Následně byla uveřejněna studie, kte-
rá prokázala zlepšení nejen kompenzace 
diabetu ale i zlepšení sekrece inzulínu po 
přidání glitazonu ke stávající léčbě sulfo-
nylureou a metforminem. Zlepšení kom-
penzace diabetu bylo patrné i po třech 
a pěti letech, přitom bylo v souvislosti 
se zlepšením sekrece inzulínu. 

Údaje, které jsou k dispozici z celé řady 
studií tedy naznačují možnost, že tyto 
látky budou nejenom léky snižujícími gly-
kémii, ale, a to je velmi důležité, budou 
ovlivňovat kardiovaskulární riziko (proto-
že zlepšují důsledky inzulínové rezistence 
resp. příznaky metabolického syndromu) 
a kladně ovlivní progresi diabetu 2. typu 
(sníží úbytek sekrece inzulínu). Studie 
PROactive, jejíž výsledky byly uveřejněny 
nedávno, předpoklady potvrdila.

Studie PROACTIVE 
Byla koncipována jako multicentric-

ká, randomizovaná, dvojitě slepá, pla-
cebem kontrolovaná studie. Soubor byl 
tvořen 5 238 osobami s diabetes mellitus 
2. typu nedostatečně kompenzovaným 
stávající léčbou a současně s anamné-
zou ICHS, cévní mozkové příhody (CMP) 
či ischemické choroby dolních končetin 
(v podstatě osoby v sekundární preven-
ci). V aktivní větvi byl podáván pioglita-
zon (ACTOS), přidaný ke stávající léčbě, 
s průběžnou titrací dávky podle kompen-
zace diabetu.

Hlavním cílem studie bylo zhodnotit 
čas od randomizace do vzniku prvních 
kardiovaskulárních komplikací – hlavní 
výsledný ukazatel kombinovaný byl vel-
mi složitý (mortalita, infarkt myokardu, 
CMP, amputace, periferní revaskulariza-
ce, koronární intervence, akutní koronár-
ní syndrom). Byl tedy stanoven i hlavní 
druhotný výsledný ukazatel, podstat-
ně jednodušší (smrt, infarkt myokar-
du, CMP).

Výsledky
Pro hlavní výsledný ukazatel nebyl na-

lezen rozdíl ve větvi léčené pioglitazo-
nem proti větvi bez této léčby. Hlavní se-
kundární výsledný ukazatel byl dosažen 
ve větvi s pioglitazonem u 12,3 % osob
a v placebové u 14,4 % osob, což je sta-
tisticky významný rozdíl (p = 0,0273), 
a znamená to, že pioglitazon snížil 
statisticky významně relativní riziko 
vzniku smrti, infarktu myokardu nebo 
cévní mozkové příhody o 16 %. Tento 
efekt byl prokazatelný napříč různými 
podskupinami celého souboru. Piogli-
tazon průměrně zlepšil o 0,5 % HbA1c 
(norma DCCT) v absolutním vyjádření, 
snížil krevní tlak (systolický i diasto-
lický) o 3 mmHg, snížil triacylglycero-
lémii o 13,2 % a zvýšil HDL – choleste-
rol o 8,9 %, dále snížil o 50 % progresi 
diabetu k nutnosti podání inzulínu. Na 
základě získaných dat bylo uzavřeno, že 3 
roky trvající léčba pioglitazonem u 48 osob 
zabrání vzniku jedné velké kardiovasku-
lární příhody.

Komentář

Celá studie bude jistě hojně diskuto-
vána, zejména její význam pro určení 
správné indikace pioglitazonu resp. glita-
zonů obecně. Příčinou nenaplnění očeká-
vání ve smyslu statisticky významného 
ovlivnění hlavního výsledného ukazate-
le byla zřejmě jeho nešTastná konstruk-
ce – na některé komplikace mají patrně 
větší vliv jiná rizika, než ta, která jsou 
ovlivnitelná pioglitazonem. Dále i zvýše-
né riziko vzniku levostranného srdeční-
ho selhání, které pro praxi znamená nut-
nost větší opatrnosti u osob se sníženou 
kardiální rezervou. Zajímavé je zjištění, 
že efekt pioglitazonu nebyl tak zřetel-
ný v podskupině osob léčených statiny. 
Snížení potřeby léčby inzulínem patrně 
odpovídá tomu, že pioglitazon zpomalil 
úbytek sekrece inzulínu a proto zpomalil 
progresi diabetu 2. typu.

Práci je možno přijmout jako potvrze-
ní dvou základních předpokladů dopo-
sud neověřených ve studii takovéhoto 
rozsahu – pioglitazon (glitazony?) zpo-
maluje progresi diabetu 2. typu, piogli-
tazon (glitazony?) snižuje významně ri-
ziko nejzávažnějších kardiovaskulárních 
komplikací u pacientů s diabetem 2. typu 
v sekundární prevenci. 

Pioglitazon se díky výsledkům studie 
PROactive nepochybně zařadí na jed-
no z prvních míst volby v léčbě diabetu 
2. typu. Vedle metforminu se stal druhým 
perorálním antidiabetikem, které nejen-
že snižuje glykémii (a snižuje riziko mik-
rovaskulárních komplikací diabetu), ale 
také významně zlepšuje životní prognó-
zu pacientů s diabetem.
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Inzulinové stříkačky 
a inzulinová pera

Hlavní výhodou inzulinových per je, 
že je pacient s sebou nosí naplněná in-
zulínem, připravená k okamžitému po-
užití a odpadá natahování inzulínu před 
každou jeho injekcí.

Jako náplně většiny inzulinových per 
se používá předplněných ampulek inzu-
línu. Inzulín v inzulinovém peru může 
být vystaven i delší dobu tělesné teplo-
tě. Obvyklá doba, za niž výrobci ručí je 
6 až 8 týdnů. V praxi to znamená, že se 
nemocný se nemusí obávat znehodnoce-

ní inzulínu, který nosí v dávkovači. Ma-
nipulace s inzulinovým perem je velmi 
jednoduchá. Poskytuje tedy pacientovi 
nejen určité pohodlí při píchání inzulínu, 
ale umožňuje též aplikaci inzulínu lidem 
méně zručným, kteří by jinak byli odká-
záni na cizí pomoc. Po vložení zásobní-
ku do dávkovače stačí již pouze nasadit 
jehličku a odstříknout vzduch z jehly 
a dávkovač je připraven k použití. Otá-
čením knoflíku na konci dávkovače paci-
ent nastaví dávku inzulínu. Nastavenou 
dávku může nejen kontrolovat zrakem, 
ale i hmatem a sluchem, takže nastavení 
zvládnou například i slepí pacienti.

Jsou stejně jako jednorázové injekční 
stříkačky hrazena zdravotními pojišTov-
nami. Jsou předepisována lékařem – dia-
betologem. Na našem trhu je k dispozici 
několik typů inzulinových per a nelze je 
všechna v tomto článku jmenovat. Sou-
středím se zde jen na ta nejčastěji po-
užívaná. 

Okruh těch, která se používají v širším 
měřítku je omezený. Je to dáno zejména 
typem inzulínu, který pacient aplikuje. 
Každá z velkých firem, dodávajících do 
naší země inzulín v zásobnících, dodává 
ke svým inzulínům i vlastní inzulinová 
pera (firma Eli Lilly HumaPen Ergo, fir-
ma Novo Nordisk NovoPen 3 Demi, jeho 
dětskou verzi NovoPen Junior, dále Novo-
Pen 3 a dávkovač Innovo, který ukazuje 
pacientovi velikost dávky inzulínu a čas 
od poslední dávky, firma Sanofi-Aventis 
pera s názvem OptiPen Pro). Kromě toho 
existují i univerzální pera, do nichž lze 
vložit jakoukoli cartridge inzulínu. 

Nově se na trh dostaly aplikátory in-
zulínu k jednorázovému použití. Jmenují 
se InnoLet a jsou určeny pro slepé a han-
dicapované pacienty. Aplikátor má zabu-
dovanou ampulku humánního inzulínu 
Novo Nordisk (Actrapid, Insulatard, Mix-
tard 30). Má velice jednoduché ovládání 
s dostatečnými zvukovými i hmatovými 
pomůckami, které těmto pacientům po-

Pomůcky
k aplikaci inzulínu

Radomíra Kožnarová
Centrum diabetologie, IKEM, Praha

Aplikace inzulínu

Onemocnění cukrovkou s sebou nese pro část pacientů i nutnost podávání inzulínu, 
které zatím běžně nelze řešit jinak, něž injekcí. K tomu je možno využít plastových 
jednorázových stříkaček (takzvaných „inzulínek“), dávkovačů inzulínu – tzv. inzuli-
nových per nebo moderních inzulinových pump.

Úhrada prostředků zdravotnické techniky
Úhrada prostředků zdravotnické techniky zdravotními pojiš:ovnami vychází ze zákona č. 48/1997 Sb. Na jeho základě 
jsou pak vydávány Číselníky PZT, které publikuje Všeobecná zdravotní pojiš:ovna.
Pomůcky pro diabetiky předepisuje smluvní lékař pojišTovny odbornosti DIA na Poukaz. PojišTovna hradí diabetikům 1. i 2. 
typu léčeným intenzifikovaným inzulinovým režimem (tj. alespoň 3 dávky denně nebo inzulínová pumpa) a labilním dia-
betikům aplikujícím si minimálně dvě dávky inzulínu denně následující pomůcky:
�  pumpa inzulinová (předpis podléhá schválení revizním lékařem, zvláštnímu režimu ústředí VZP (zapůjčovaná pomůcka) 

– maximálně 1 ks nebo sada 2 kusů za 4 roky
�  sety infuzní k inzulinové pumpě – nejvýše 160 Kč za jeden set
�  náhradní sortiment k základní sadě inzulinové pumpy, 2 páry baterií – směrná doba užití 1–2 měsíce, zásobník k dáv-

kovači inzulínu, TRN pohybový – směrná doba užití 12 měsíců, adaptér matice s uzávěrem, pás a pouzdro na ruku nebo 
břicho – směrná doba užití 6 měsíců.

U vybraných teflonových setů byl zrušen souhlas revizního lékaře, (na základě jednání s Českou diabetologickou společnos-
tí). Roční předpis je maximálně 6 balení po 20 setech (tzn. 120 setů ročně).

Pojiš:ovna dále hradí:
�  aplikátor inzulínu k aplikaci injekční stříkačkou – maximálně 1 ks za 3 roky, nejvýše do 1 200 Kč
�  aplikátor inzulínu – inzulinové pero – maximálně 1 ks za 3 roky, nejvýše do 2 200 Kč
�  jehly k injekčním stříkačkám k aplikaci inzulínu – nejvýše do 120 Kč za 100 ks, dle potřeby
�  jehly k inzulinovým perům – maximálně 100 ks ročně, nejvýše do 530 Kč
�  komplet k aplikaci (stříkačka s fixovanou jehlou) – nejvýše do 370 Kč za 100 ks, dle potřeby
�  stříkačky injekční k aplikaci inzulínu – nejvýše do 230 Kč za 100 ks, dle potřeby

(zdroj: VZP)
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Aplikace inzulínu

mohou zvládnout aplikaci inzulínu bez 
pomoci cizí osoby. Bohužel úhrada zdra-
votních pojišToven je omezena pouze na 
pacienty s těžkým poškozením zraku, 
které musí být doloženo očním vyšet-
řením. Podmínkou je pokles zrakové os-
trosti pod 0,4 na lepším oku s optimální 
korekcí a při hodnotě zrakové ostrosti do 
blízka méně než 10 J s optimální korek-
cí a skutečnost, že pacient prokazatelně 
nemůže v důsledku zrakového postižení 
používat jiné aplikátory.

V budoucnu připravuje Novo Nordisk 
na trh ještě další aplikátory k jednorá-
zovému použití Flex Pen a aplikátor in-
zulínu v jednom přístroji s glukomet-
rem InDuo.

Přístroje pro inhalaci inzulínu souvisí 
s trendem posledních let a snahou vy-
vinout inhalační inzulín (inzulín, kte-
rý by nebylo nutné aplikovat injekčně, 
ale který by stačilo vdechnout), který by 
představoval komfortní řešení aplikace. 
Dnes již existuje několik funkčních pro-
totypů takových přístrojů i inhalačních 
inzulínů od několika výrobců. Tato me-
toda je již úspěšně experimentálně zkou-
šena, a to převážně u pacientů s diabe-
tem 2. typu.

Inzulinové pumpy
Inzulinové pumpy jsou přístroje urče-

né pro léčbu diabetu inzulínem u těch 

pacientů, kteří nedosáhnou uspokojivé 
kompenzace diabetu standardní intenzi-
fikovanou inzulinovou terapií. Takový pří-
stroj podávává inzulín prostřednictvím 
kanyly zavedené do podkoží v tzv. mi-
krodávkách – tj. malých dávkách, které 
zajistí pravidelnější a dokonalejší vstře-
bávání inzulínu. Důsledkem je zlepšení 
kompenzace diabetu při nižší potřebné 
dávce inzulínu. Přístroj pracuje v režimu 
bazál – bolus. To znamená, že trvale podá-
vá tzv. bazální dávku inzulínu po celých 
24 hodin podle individuálně naprogramo-
vaných potřeb pacienta a pacient si při-
dává tzv. bolusovou dávku inzulínu k jíd-
lu v potřebné velikosti a v čase, kdy mu 
to nejvíce vyhovuje. Přístroje jsou velmi 
bezpečné, jsou vybaveny řadou alarmů: 
například připomínají pacientovi nutnost 
výměny infúzního setu při jeho ucpání, 
vybití baterie, docházející inzulín v zá-
sobníku a další. Výrobci se nyní zaměřují 
na to, aby kromě dávkování bazální a bo-
lusové dávky poskytly pacientovi další 
podpůrné informace například o doporu-
čené velikosti bolusové dávky v závislosti 
na příjmu sacharidů a aktuální glykémii 
(různé bolusové kalkulátory v pumpách). 
Přesto, že tato vylepšení mohou být pa-
cientům užitečná, činí současně ovládá-
ní pumpy mnohem složitější, což jejich 
praktické využití do značné míry limituje. 
V dalších několika letech se neočekává, 
že by se pumpy nějak zásadně změnily. 

V delším časovém horizontu se možná 
objeví mikročipové minipumpy zhruba 
velikosti menší vizitky a tloušTky kolem 
3 mm, plně dálkově programované a slo-
žené jen ze speciálního mikročipu a plo-
chého zásobníku na inzulín. Stejně tak je 
možné očekávat širší využívání podávání 
inzulínu do dutiny břišní (fyziologičtější 
postup než dávkování do podkoží) pomocí 
portů pro zevní inzulínové pumpy, tak jak 
je známe v dnešní podobě či prostřednic-
tvím implantabilních pump, přičemž však 
zejména vzhledem k ceně lze předpoklá-
dat jen velmi uvážené a omezené využití 
této technologie.

Uzavřený okruh
podávání inzulínu  

V minulém čísle tohoto časopisu jste se 
mohli dočíst o možnosti propojení konti-
nuálního senzoru glykémie s externí či 
implantabilní inzulinovou pumpou. To 
může přinést zvrat v léčbě diabetu v po-
době tzv. uzavřeného okruhu. Informace 
o hladině glykémie změřené kontinuálním 
monitorem bude zpracována expertním 
systémem, který bude součástí inzulino-
vé pumpy a ta potom podá inzulín podle 
aktuální potřeby pacienta. Nebude tedy 
nutný přímý zásah nemocného.

Kontakt
radomira.koznarova@medicon.cz

Inzulinové pumpy jsou indikovány v Diabetologických centrech u diabetiků splňujících některé z následujících krité-
rií, po schválení revizním lékařem:
�  opakované a nepoznávané hypoglykémie, které nelze ovlivnit jinými terapeutickými metodami (včetně podávání inzu-

linového analoga – Lantus),
�  výrazný „dawn fenomén“ (výrazné ranní hyperglykémie neovlivnitelné jinými intenzifikovanými inzulinovými režimy)
�  prekoncepční stadium a gravidita, pokud není dosaženo úspěšné kompenzace diabetu jiným intenzifikovaným režimem
�  prevence vzniku a jako možnost příznivého ovlivnění mikrovaskulárních komplikací diabetu při dlouhodobě špatné kom-

penzaci diabetu neovlivnitelné jinými inzulinovými režimy a průkaznosti zlepšení kompenzace při léčbě pumpou
�  ochrana transplantované ledviny u pacientů, u nichž došlo k odhojení štěpu nebo u nichž nebyla provedena transplan-

tace slinivky

Pro provozování léčby inzulinovou pumpou vyžaduje VZP splnění následujících podmínek:
1. správnou volbu režimu pumpy
2. motivaci, výchovu a spolupráci pacienta
3. potřebné personální a technické vybavení pracoviště
4. pravidelné monitorování parametrů kompenzace diabetu 
5. dostupný kontakt pacienta s ošetřovatelským týmem 

Indikace k předpisu inzulinové pumpy
při zvláštním režimu pojiš-ovny

(zdroj: VZP)
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Produktový přehled inzulinových pump

Tabulka Produktový přehled 
inzulinových pump byla zpra-
cována s použitím publikace 
Pomocník diabetologa 2005 
a všechny údaje jsou aktuali-
zovány ke dni 15. října 2005.
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Obezita

Centrum pro diagnostiku 
a léčbu obezity 

Karolína Kabrnová
Endokrinologický ústav, Praha

Obezita se stává stále aktuálnějším problémem rozvinutých zemí. Nebezpečí 
nadváhy a obezity spočívá především ve zdravotních rizicích, která jdou s obe-
zitou ruku v ruce.

Historie léčby obezity je velmi dlou-
há a na její cestě bychom mohli potkat 
celou řadu velice významných a váže-
ných osobností. První obezitologické 
pracoviště u nás se specializovanou 
vyšetřovnou a vlastní lůžkovou částí 
vzniklo v r. 1987 na IV. interní klinice 
VFN v Praze. Zakladateli této obezito-
logické jednotky byli doc. MUDr. Voj-
těch Hainer, CSc., MUDr. Marie Kune-
šová, CSc., doc. MUDr. Vladimír Štich, 
Ph.D., prof. MUDr. Jana Pařízková, DrSc. 
a doc. MUDr. František Tvaroh, CSc. 
V devadesátých letech pak bylo toto 
oddělení transformováno v Centrum 
pro diagnostiku a léčbu obezity VFN, 
přičemž byla zrušena lůžková báze. Od 
roku 2002 sídlí obezitologické centrum 
v Endokrinologickém ústavu. 

Péče o obézního pacienta
je komplexní 

Zahrnuje dietoterapii, úpravu po-
hybových návyků, léčbu psychologic-
kou a v odůvodněných indikacích je 
nutností přistoupit i k léčbě farmako-
logické nebo chirurgické. O pacienta 
se stará tým odborníků z řad lékařů, 
psychologů, sester, dietních sester 
a nutricionistů. Obezitologické cent-
rum je také významným místem, kde 
se provádí řada odborných studií, za-
měřených na mnoho aspektů souvise-
jících s obezitou. 

Vyšetření, která jsou popsána níže, 
jsou prováděna u všech pacientů. V pří-
padě výzkumných záměrů jsou na na-
šem pracovišti realizována další spe-
ciální vyšetření; příkladem může být 
biopsie tukové tkáně.

Pacient přichází na naše pracoviště na 
základě doporučení, nejčastěji obvodní-
ho lékaře nebo diabetologa. 

Prvotní je anamnéza

Vyšetření pacienta začíná anamné-
zou, která je zaměřena na otázky vý-
skytu obezity v rodině, období vzniku 
obezity (dospívání, změna zaměstná-
ní, po porodech apod.) a změnu váhy 
v průběhu života. Změny hmotnosti je 
nejlepší zaznamenat společně s důvody 
vzestupu hmotnosti do grafu vývoje tě-
lesné hmotnosti.

V rámci anamnézy se také zaměřu-
jeme na užívání léků, které mohou mít 
vztah k rozvoji obezity, dále anamné-
zu kouření a stop 
kouření a poruchy 
spánku. Nezbyt-
ností je podrobná 
anamnéza jídel-
ních zvyklostí a 
pohybové aktivity. 
Velkou pozornost 
je také třeba vě-
novat předchozím 
pokusům o reduk-
ci váhy. Všechny uvedené okruhy otá-
zek pomáhají upřesnit diagnózu a vy-
tvořit pro pacienta přesně odpovídající 
schéma léčby.

Následují objektivní 
vyšetření a vyšetření 
laboratorní

Ta jsou zacílena na přítomnost kom-
plikací obezity nebo nemocí souvisejí-
cích s obezitou. Mezi základní vyšetře-
ní patří hladina celkového cholesterolu, 
HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, triacyl-
glyceridy, glykémie nalačno a postpran-
diálně, inzulín, C-peptid, HbA, kyselina 
močová, ALT, AST, ALP, GMT, bilirubin, 
urea, kreatinin, ionty, moč chemicky 
a sediment, KO, TSH a zhodnocení křiv-

ky EKG. V případě nálezu patologických 
výsledků je nutné provedení podrobněj-
ších interních nebo jiných vyšetření.

Při každé návštěvě se sleduje tělesná 
hmotnost, provádí se výpočet indexů 
tělesné hmotnosti a vyšetření slože-
ní těla.

Pacient je vážen na přesné váze, za 
definovaných podmínek, tzn. bez bot, 
nejlépe pouze ve spodním prádle a ve 
stejnou denní dobu. Hodnocení hmot-
nosti se provádí srovnáváním s tabulka-
mi optimální hmotnosti nebo s tabulka-
mi Metropolitní pojišRovací společnosti. 
V praxi je ale nejužívanější variantou 
výpočet váhově výškových indexů, nej-
častěji body mass index (BMI). Výšku 
měříme bez bot pomocí výškoměru, 
měřená osoba stojí na ploše kolmé ke 
svislé ose výškoměru.

Antropometrické měření 
– další důležitý krok 

Mezi nezbytná vyšetření v obezitolo-
gii patří metody stanovení složení těla. 
Obsah tukové tkáně je významným dia-
gnostickým kritériem; obezitu definuje-
me obsahem tukové tkáně ≥ 25 % u mu-
žů a ≥ 30 % u žen. 

P ro  e f e k t i v n í 
hubnutí je důle-
žité, aby úbytek 
hmotnosti připa-
dal především na 
tukovou tkáň. Nej-
jednodušší meto-
dou používanou 
k určení složení 
těla je antropome-
trické měření. Po-

drobné vyšetření zahrnuje měření 10, 
resp. 4 kožních řas. Pro běžné účely je 
však používáno měření dvou řas – sub-
kapsulární a nad tricepsem. 

K měření složení těla dále používáme 
bioelektrickou impedanci (BIA), která 
měří složení těla na podkladě stanovení 
odporu těla při průchodu proudu o níz-
ké intenzitě a vysoké frekvenci. V našem 
centru jsou k dispozici dva typy bioimpe-
dančních vah – s bipedálním umístěním 
elektrod a váha s bimanuální – bipedální 
lokalizací elektrod. Při měření záleží na 
množství vody v těle (stav dehydratace 
nebo otoků ovlivňuje výsledky). 

Přesnější metody měření složení těla 
poskytuje duální rentgenové absorpci-
ometrie (Dual Energy X-ray Absorptio-
metry).

Hmotnostní index
BMI = hmotnost (kg)/výška (m)2

V rámci použití BMI jsou sta-
noveny dělící body, které klasi-
fikují normální váhu, nadváhu 
a obezitu (tabulka č. 1).
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Zhodnocení
zdravotních rizik

Pro posouzení rizik vyplývajících z obe-
zity je nutné zohlednit i distribuci tuku. 
Podle distribuce tuku rozeznáváme dva 
typy obezity – méně nebezpečný gyno-
idní typ s akumulací tuku v oblasti hýž-
dí a stehen a typ androidní, kde je tuk 
nahromaděn zejména v oblasti břicha. 
Jednoduchým ukazatelem, který korelu-
je s androidním typem obezity, je obvod 
pasu. Obvod pasu měříme v polovině 
vzdálenosti mezi spodním okrajem dolní-
ho žebra a crista iliaca. Hraniční hodnoty 
obvodu pasu uvádí tabulka č. 2.

Dalším kritériem je obvod boků; mě-
ření se provádí ve výši maximálního vy-
klenutí hýždí.

Nepřímá kalorimetrie
Vzhledem k tomu, že v etiopatogenezi 

obezity se uplatňuje i snížení klidového 
energetického výdeje, je naše pracoviš-
tě vybaveno přístrojem na jeho měření. 
Klidový energetický výdej (Resting Ener-
gy Expenditure – REE) tvoří podstatnou 
část celkového energetického výdeje 
a odráží energetické nároky základních 

životních funkcí. REE se stanovuje po-
mocí nepřímé kalorimetrie, což je me-
toda pro měření energetické spotřeby 
organismu na základě měření spotřeby 
kyslíku a výdeje oxidu uhličitého. Vyšet-
ření se provádí po 12hodinovém lačnění, 
pacient před vyšetřením nesmí kouřit, 
pít alkohol, kávu, silný čaj a měl by do-
držovat klidový režim. Metoda nepřímé 
kalorimetrie není nijak nepříjemná, bě-
hem vyšetření pacient klidně leží a dý-
chá do spirometru.

Edukace
a psychologická léčba

Při sestavování individuálního výživo-
vého plánu vycházíme z jídelníčku pa-
cienta. Klient optimálně po dobu sedmi 
dnů zaznamenává vše, co snědl, s udá-
ním množství stravy. Současně zapisuje i 
čas konzumace jídla a provázející pocity 
(zda např. jedl z hladu, nudy nebo že měl 
pouhou chuR na jídlo). Pomocí programu 
Nutri Master vyhodnocujeme průměrný 
denní příjem energie, makronutrientů i 
mikronutrientů. Vyhodnocený jídelní-
ček je s pacientem podrobně probrán; 
upozorňujeme na případné nedostatky 
a společně hledáme možnou nápravu. 

Pravidelné edukace pomáhají udržet vy-
sokou motivaci pacienta a zvýšit i jeho 
informovanost v oblastech zdravého ži-
votního stylu.

K péči o obézního pacienta patří i psy-
chologická léčba. Psychologická péče se 
skládá z několika kroků. Zahrnuje psy-
chologickou diagnostiku, psychologické 
poradenství, profylaxi a edukaci a psy-
choterapii. Cílem psychologické diagnos-
tiky je zjištění individuálních zvláštností 
pacienta. K tomu jsou využívány meto-
dy anamnestické, rozhovor, pozorování 
a metody testové, kam patří standardi-
zované testy a dotazníky. Při vyšetření je 
kladen důraz hlavně na zmapování jídel-
ních zvyklostí, k čemuž slouží Three-Fac-
tor Eating Questionaire (TFEQ), neboli 
Eating Inventory, Bulimic Investigatory 
Test Edinburgh (BITE), které napomáha-
jí najít dysfunkční stereotypy v jídelním 
chování. Z dalších dotazníků je používán 
Beck Depresion Inventory (BDI), hodno-
tící subjektivní stupeň deprese.

Specifickým psychodiagnostickým vy-
šetřením v obezitologickém centru je vy-
šetření pacienta před bandáží žaludku. 
Zde se zjišRuje, zda klient nemá tenden-
ce k porušování dietního režimu a tím 
i k riziku poškození svého zdraví, proto-
že základním předpokladem provedení 
bandáže je ukázněnost pacienta. Psy-
chologické poradenství se zaměřuje na 
změnu životních zvyklostí, překonávání 
psychických problémů spojených s nad-
váhou či obezitou nebo s redukčním reži-
mem. Významným úkolem psychologa je 
posílení motivace k dodržování dietního 
režimu. Psychoterapie představuje speci-
fickou psychologickou intervenci, která 
je indikována pouze u pacientů s vážněj-
šími psychickými problémy.

Literatura
Hainer, V. et al. Základy klinické obezitologie. 
Praha: Grada Publishing, 2004.
Hainer, V., Kunešová, M. et al. Obezita. Pra-
ha: Galén, 1997.

Kontakt
kkabrnova@endo.cz

klasifikace BMI riziko komplikací obezity

podváha < 18,5 nízké riziko jiných chorob

normální váha 18,5 – 24,9 průměrné

nadváha 25 – 29,9 mírně zvýšené

obezita I. stupně 30,0 – 34,9 středně zvýšené

obezita II. stupně 35,0 – 39,9 velmi zvýšené

obezita III. stupně ≥ 40 vysoké

Tabulka č. 1: Klasifikace obezity (WHO, 1997)

Tabulka č. 2: Riziko vzniku metabolických a oběhových komplikací spojených s obezitou
(podle WHO, 1997)

zvýšené riziko (obvod pasu – cm) vysoké riziko (obvod pasu – cm)

muži ≥ 94 ≥ 102

ženy ≥ 80 ≥ 88
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Kazuistika

Diabetická gangréna jako 
specifický problém

Markéta Koutná
VFN, Praha – KARIM, Poradna pro léčbu rány

Hojení chronických ran se věnuji 10 let. Na konziliích oddělení nebo ambulanci 
se setkávám se syndromem diabetické nohy asi tak v 5 %, ostatní část tvoří pře-
vážně bércové vředy, dekubity, popáleniny, dehiscence, píštěle a jiné. Rozhodně 
považuji řešení syndromu diabetické nohy a zvláště gangrény za velmi náročnou 
záležitost.

Experimenty v hojení se nevyplácejí

Když se mezi sestrami začne mluvit 
o léčbě diabetické nohy vždy radím: 
„Od těchto defektů dejte ruce pryč!“ 
Toto mé doporučení však neznamená 
nechat pacienta napospas jeho osudu, 
ale naopak přenechat léčbu rány plně 
v rukou lékaře a úzce s ním v hojení 
spolupracovat. Tak, jak zkušené sest-
ry mohou samostatněji pracovat u lo-
kálního ošetření dekubitů, bércových 
vředů a jiných méně komplikovaných 
ran, u diabetické gangrény se mohou 
setkat se všemi nečekanými i očekáva-
nými komplikacemi. Je zde nebezpečí 
zhoršení defektu během krátké doby 
a rovněž experimenty v hojení se ne-
vyplácejí.

Je velký rozdíl v řešení diabetické 
gangrény a v řešení neuropatického 
vředu. U obou defektů má hojení a vý-
sledek jedno společné – běh na dlouhou 
traR (zdlouhavé hojení) s neurčitým vý-

sledkem (nevíme, kdy se defekty znovu 
objeví a přibudou další).

Konkrétní možnosti řešení
Ve výběru terapeutických materiálů 

dáváme přednost antiseptickým mate-
riálům. Působí profylakticky, řeší lokál-
ní infekci a kolonizaci bakterií v ráně 
a zvládají mykózy. Dle zkušeností nám 
tyto záruky jednoznačně dává obvaz 
Inadine, který se v mnoha zdravotnic-
kých zařízeních stal standardem. Dopo-
ručená doba převazu za 24 hodin nám 
dává možnost vysledovat zhoršující se 
lokální nález.

V situacích tzv. suché gangrény, kdy se 
snažíme defekty mumifikovat, stačí pře-
vazy tímto obvazem provádět i za delší 
časový interval například 3 až 4 dny.

Zdánlivě optimističtější je hojení neu-
ropatického vředu. I zde máme zkuše- Obr. 2

Obr. 1
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Obr. 3

Obr. 4
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nost, že v situacích, kdy pacient nohu 
příliš nezatěžuje, se nám daří v hojení 
podstatně lépe. Přesto nám i paciento-
vi velice pomáhají nejen v hojení, ale
i v celkovém komfortu některé specific-
ké materiály. V začátku hojení opět po-
žíváme Inadine.

Kazuistika
Následující snímky (obr. č. 2, 3 a 4) se 

týkají pacienta s opakovaným neuropa-
tickým vředem na plosce levé končetiny. 
Pravá končetina byla před lety amputo-
vána v podkolení a postižený nyní nosí 
protézu. Přesto je levá končetina zatěžo-
vána a i zde došlo před časem k amputa-
ci 4. a 5. prstu.

Pacient si již před příchodem do naší 
ambulance lokálně aplikoval Inadine. 
Spodina defektu byla čistá, s minimál-
ní sekrecí, v okolí minimální hyperke-
ratóza, naopak příznivé známky epi-
telizace.

Tento defekt byl již připraven pro 
aplikaci dalších obvazů podporujících 
epitelizaci. Vybrali jsme bioaktivní ob-
vaz Promogram, který snižuje množství 
proteáz v ráně a díky obsahu kolagenu 
urychluje hojení. Jako sekundární obvaz 
nám posloužil hydropolymerový obvaz 
Tielle, který zajistí vlhké prostředí v rá-
ně. Interval převazu závisel na udržení 
obvazu na zatěžované plantě. Postup-
ným prodlužováním jsme se dostali až 
na interval 4 dnů.

Zkušenosti s moderní krycí 
technologií

Nepříjemnou součástí neuropatic-
kých vředů je tvorba hyperkeratické 
tkáně v okolí rány. Tato tkáň je nekvalit-
ní, často praská a nepřirůstá k podkoží. 
Její pravidelné odstraňování je součástí 
péče o vřed. I zde si můžeme pomoci 
terapeutickým materiálem. Tentokrát 
ze skupiny hydrokoloidů. Obvaz za-
brání vysoušení keratózy a změkčená 
tkáň je lépe připravena pro odstraně-
ní (obr. č. 5).

Obr. 5
Kontakt
koutnamarketa@seznam.cz
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5. Postižení větších cév sklerotickým pro-
cesem bývá rovněž velice často spojeno 
s diabetem – dochází zde ke zhoršenému 
prokrvení dolní končetiny a odumírání 
(zčernání) prstů a okolní kůže.

6. Zvýšená citlivost nemocných k infekci 
může současně souviset i s trvale vyšší 
hladinou glykémie. Diabetici jsou zvlášR 
náchylní k plísňovým onemocněním, a to 
zejména na dolních končetinách, plísňové 
postižení nehtů a meziprstních prostorů 
je téměř vždy přítomno. Zde je nejvíce 
třeba myslet na prevenci, důkladnou hy-
gienu, osušení kůže a použití antimykot-
ických prostředků.

7. Drobná poranění vznikají při neod-
borném ošetření nohou, převážně neod-
borném ošetření nehtů a pat na vlastních 
nohou. Diabetik by se měl svěřit do rukou 
odborně vyškolené pedikérky, která dodr-
žuje zásady ošetřování diabetiků.

Hyiodine
Prof. Luboš Sobotka, přednosta Ge-

rontologické a metabolické kliniky FN 
v Hradci Králové, společně s RNDr. Vla-
dimírem Velebným, CSc., vyvinuli přípra-
vek pro hojení ran – Hyiodine.

Podle údajů uvedených na www.hyi-
odine.cz je Hyiodine sterilní viskózní 
roztok hyaluronátu sodného. Složení. 
Hyaluronát sodný – 1,5 g, KI – 0,15 g, I2 
– 0,1 g, voda pro injekce – ad 100 g. Cha-
rakteristika. Hyaluronát sodný – poly 
(b-sodium-D-glucuronate-[1-3]-acetyl-
-D-glucosamine-[1-4]), je lineární, nega-
tivně nabitý polysacharid, který je přiro-
zenou součástí organismu, a tudíž není 
vůči němu toxický, nezpůsobuje alergic-
ké reakce atd. 

Hyaluronát sodný má rovněž unikát-
ní fyzikálně-chemické vlastnosti, vyso-
kou hydratační schopnost a výborné 
antiadhezivní vlastnosti a v přípravku 
zabezpečuje vytvoření vhodného pro-
středí pro přirozené hojení rány. Jód 
a jodid draselný jsou použity proto, aby 
bránily rychlému rozkladu hyaluronátu 
sodného bakteriemi přítomnými v ráně 
nebo v jejím okolí. Indikace. Hyiodine 
se používá ke krytí, čištění a hydrata-
ci hlubokých ran a kožních defektů. Jde 
zejména o hluboké proleženiny, bérco-
vé vředy, popáleniny, rozpadlé poope-
rační rány a rozsáhlé odřeniny. Svými 
hydratačními vlastnostmi zabraňuje 
adhezi převazového materiálu k ráně 
a současně udržuje příznivé prostředí 
pro hojení ran.

Léčba kožních defektů 
hyaluronjodem – pohled 
sester domácí péče
Zuzana Holanová
Home Care Services & Supplies s. r. o., Hradec Králové

Léčba diabetických defektů na dolních končetinách je velmi náročná a musí být 
komplexní. Vždy je potřeba odhalit základní příčinu, která může vést k rozvoji de-
fektů. Mohou to být např. těsná obuv, neošetřené otlaky na nohou, většinou prstech 
či obou stranách (na malíkové i palcové hraně) nohou, plísňová onemocnění či neod-
borně provedené pedikérské zásahy. 

Vznik kožních defektů a následných 
hlubokých vředů je jednou z typických 
komplikací diabetu. Na vzniku uvedených 
lézí se podílí celá řada faktorů:

1. Postižení drobných cév diabetickým 
procesem s následnou poruchou krevní-
ho průtoku v těchto cévách.

2. Postižení nervových zakončení, které 
má u diabetika za následek zvýšenou po-
ruchu citlivosti a někdy i bolesti v oblasti 
nohou. Průvodním jevem je vznik otlaků 
a porucha integrity kůže v důsledku sní-
žené citlivosti. Nemocný s diabetickou 
polyneuropatií často necítí zvýšený tlak 
v obuvi, malý defekt nezřídka přehlédne 
nebo podcení, a následkem je poranění 
dolní končetiny, posléze defekt a vřed.

3. Porucha imunitních mechanismů má 
u diabetika za následek zvýšenou citlivost 
vůči invazi bakterií a infekce defektů je 
častá. Dochází k zarudnutí, známkám zá-
nětu, v důsledku poruchy imunitních me-
chanismů se zánět může dostat až k pe-
riostu a následně vzniká osteomyelitida. 
Zánět se může dolní končetinou šířit veli-
ce rychle, což může vést až k amputaci.

4. Porucha procesu hojení a regenerace 
bývá rovněž úzce spjata s diabetem. Je to 
způsobeno přestupem defektu do hlubo-
kých struktur. Diabetický defekt je jako-
by vyražen do dolní končetiny, nejsou zde 
přítomné charakteristické znaky, které 
jsou patrné u bércových vředů, bez vět-
ších známek svědčících pro jeho hojení.

Hojení ran
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ze 60 % rány povrchové a plošné (diabetic-
ká noha, bércové vředy), ze 40 % šlo o hlu-
boké dekubity, píštěle a kapsy (převážně 
po amputacích dolních končetin).

Z celkového počtu 84 pacientů, kteří 
byli hospitalizováni ve FN HK a byli předá-
ni do domácího ošetřování naší agentuře, 
bylo 81 z okresu Hradec Králové a 3 z okre-
su Jičín. Devadesáti procentům z nich byl 
Hyiodine aplikován na defekty v průběhu 
hospitalizace na Gerontologické a meta-
bolické klinice FN HK. Podle indikace lé-
kaře se po dobu 3 týdnů denně prováděly 
aseptické převazy. Po kontrole v Podiatric-
ké poradně, zhruba po měsíci, ošetřující 
lékař indikoval převazy třikrát týdně.

Z celkového počtu klientů mělo 30 % 
osteomyelitidu a dlouhodobě užívalo ATB 
– Dalacin. Deset procent klientů (nehospi-
talizovaných ve FN HK) bylo ošetřováno 
Hyiodinem v domácím prostředí na dopo-
ručení sester ADP a se souhlasem praktic-
kých lékařů. Praktičtí lékaři u těchto kli-
entů vyzkoušeli vlhkou terapii hojení ran 
(např. Tender Wet), enzymatickou terapii 
hojení ran (např. Iruxol ung.) a různé an-
tibiotické přípravky, ale u defektů se ne-
dosáhlo zhojení po dobu tří let.

Při první návštěvě sestry ADP byla pro-
vedena fotodokumentace, při jakémkoliv 
výkyvu zdravotního či psychického sta-
vu, vzestupu glykémie, při nepatrném 
začervenání, povlaku rány byli okamžitě 
vyrozuměni staniční sestra a lékař z Ge-
rontologické a metabolické kliniky a prak-
tický lékař, sestra ADP vše zaznamenala 
do dokumentace.

U Hyiodinu jsme zaznamenaly fáze čiš-
tění, fáze granulace, fáze epitelizace.

Klienti uvedli: zmírnění bolesti, snížení 
sekrece, zmenšení defektu. Celkově jsme 
Hyiodinem dosáhly zhojení: v 18 % do 3 
týdnů, 36 % do 6 měsíců, 42 % do 4 měsí-
ců, u 4 % byla léčba delší než 6 měsíců.

Závěr
Léčbu Hyiodinem hodnotíme jako 

úspěšnou, která je především pro diabe-
tiky novou šancí vedoucí k vyléčení úpor-
ných diabetických defektů. Po celou dobu 
jsme nezaznamenaly alergickou ani bo-
lestivou reakci.

Literatura
www.hyiodine.cz

Kontakt
zuzana.holanova@homecare.cz

Hojení ran

Dehiscence rány po amputaci
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Stav po amputaci v podkolení po předání z GMK 
– píštěl až k periostu, dehiscence rány

Stav po 2 měsících ošetřování Hyiodinem, za dal-
ší týden úplné zhojení

Úplné zhojení po 2 měsících

Dekubit v sakru, potažený povlakem Vyčištění během 1 dne

Mnohočetné dekubity v sakru, pacient s multire-
zistentním Staphylococcus aureus. Po 2 měsících 
se dosáhlo zhojení, 1 dekubit v dolním pólu byl 
řešen plastikou.

Naše zkušenosti

Po registraci přípravku Hyiodine, 
který má v současné době CE značku, 
mne oslovili pracovníci Gerontologické 
a metabolické kliniky FN HK, abychom 
v naší agentuře provedly testování pří-
pravku v domácím prostředí. Testo-
vání začalo v prosinci 2003 a probíhá
i v současnosti.

Díky počítačové databázi naší orga-
nizace jsme mohli vytvořit přehlednou 
statistiku počtu klientů a procentuální-
ho zastoupení podle diagnóz a rozdělení 
podle typu ran:

93 % tvořili diabetici (z nich 85 % léče-
no inzulínem, 8 % léčeno PAD), 4 % tvo-
řili klienti s ICHDK a 3 % klienti s deku-
bity a dehiscencemi ran.

Rány, které jsme léčily Hyiodinem, byly 
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Diabetická noha

Proč recidivují ulcerace 
na nohou u diabetiků?

Marta Křížová, Věra Šindelářová, Alexandra Jirkovská, 
Ludmila Řezaninová, Petra Fexová
Centrum diabetologie, IKEM Praha

Příčinou syndromu diabetické nohy je 
poškození tkáně distálně od kotníku spo-
jené s neuropatií, angiopatií a různým 
stupněm infekce. Až 50 % diabetiků 2. ty-
pu je postiženo neuropatií a má vysoké 
riziko vzniku diabetické nohy. Bezpro-
střední příčinou ulcerace nejčastěji bývá 
poranění ze špatně padnoucí obuvi nebo 
chůze naboso. Ztráta citlivosti končetiny, 
deformity nohou a snížená pohyblivost 
kloubů (limited joint mobility) vedou k ne-
fyziologickému biomechanickému zatí-
žení nohy. Důsledkem je tvorba hyper-
keratóz (kalusů), subkutánní hemoragie 
a poškození kůže. U vysoce rizikových 
pacientů by se měly pravidelně ošetřo-
vat hyperkeratózy a patologické změny 
kůže. Ošetření by měli provádět odborní-
ci na péči o nohy.

Další příčinou vzniku ulcerací na dol-
ních končetinách je také nevhodná obuv. 
Jestliže pacientovi obuv kvůli deformitám 
nesedí nebo jestliže má známky nefyzio-
logického zatížení nohy (např. hyper émii, 
hyperkeratózy, ulcerace), potřebuje spe-
ciální obuv včetně vložek a ortéz. Pokud 
pacient chodí bez odlehčení a zatěžuje 
místo ulcerace, dochází bez ohledu na 
příčinu vzniku ulcerace k podstatnému 
zhoršení hojení. Ani při nejdokonalejší 
lokální terapii se ulcerace nezhojí, pokud 
není také současně léčena ischémie nebo 
infekce a pokud se neodstraní tlak na ul-
ceraci. Pacienti s hlubšími ulceracemi se 
často musejí hospitalizovat. 

Jaké jsou příčiny recidiv ulcerací pa-
cientů se syndromem diabetické nohy, 
kteří jsou léčeni v podiatrické ambulan-
ci IKEM?

Kazuistika 1
Muž 56 roků, diabetes mellitus 2. typu 

v trvání 25 let, s obezitou a rozvinutými 
orgánovými komplikacemi, kompenzova-
ný inzulínem, dispenzarizován na podia-

trii IKEM pro syndrom diabetické nohy 
od roku 1999. Pacient přicházel s defekty 
obou dolních končetin, které se vždy zho-
jily, jen defekt palce pravé dolní končeti-
ny již čtvrtý rok nelze zahojit. Aplikovali 
jsme různé druhy krycích materiálů, ale 
bez úspěchu. Pacient má těžkou neuropa-
tii obou dolních končetin, mediokalcinózu 
dolních končetin a hypertenzi.

Kazuistika 2
Muž 71 let, diabetes mellitus 1. typu od 

8 let, léčen inzulínem v intenzifikovaném 
režimu, má pozdní komplikace – retinopa-
tii, mikroalbuminurii, polyneuropatii, syn-
drom diabetické nohy. Pacient s výraznou 
deformitou dolních končetin, s opakujícími 
se menšími ulceracemi. Na podiatrii dis-
penzarizován od roku 1992. Nutná je opa-
kovaná edukace, pravidelné medicinální 
pedikúry a výhradně obuv na míru.

Závěr
Prezentované kazuistiky napovídají, 

že příčinou reulcerací je hlavně periferní 
neuropatie, nedostatečná compliance pa-
cientů a nedostatečná edukace.

Pacienti s ulcerací na noze musejí být 
i po zhojení trvale dispenzarizováni na 
podiatrii, protože riziko recidivy defektů 
je při neuropatii vysoké. Je nutné, aby pa-
cienti byli řádně edukováni, nepodcenili 
ani žádný drobný defekt, neboC jen tak lze 
zabránit možné amputaci.
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Metabolický syndrom 
inzulinové rezistence

Zdeňka Kvíderová
Centrum preventivní kardiologie
2. Interní klinika Fakultní nemocnice v Plzni

Metabolický syndrom (MS) je název pro soubor rizikových faktorů vedoucích 
k ateroskleróze. Dnes je MS středem zájmu řady medicínských oborů (preventivní 
kardiologie, endokrinologie, diabetologie, obezitologie aj.).

Tento syndrom se vyvíjí v čase u jedin-
ců s genetickou predispozicí při nevhod-
ném životním stylu tj. při nadměrném 
energetickém příjmu a nedostatečné po-
hybové aktivitě. Genetickou predispozi-
ci lze zjistit z rodinné anamnézy; pokud 
někdo z rodičů prodělal v časném věku 
(tj. otec do 55 let a matka do 65 let) kar-
diovaskulární příhodu (srdeční infarkt 
nebo cévní mozkovou příhodu nebo jiné 
projevy aterosklerózy) anebo je alespoň 
jeden z rodičů hypertonik nebo diabetik 
2. typu, má jejich potomek vyšší riziko 
vzniku MS. Také kouření zvyšuje riziko 
rozvoje MS. Patofyziologickým podkla-
dem tohoto syndromu je inzulinová re-
zistence tj. snížená citlivost našich tkání 

a orgánů zpracovávat glukózu vlastním 
inzulínem.

Stále přísnější diagnostická 
kritéria

V klinické praxi se používají jednodu-
chá kritéria k diagnostice metabolického 
syndromu, která byla vytvořena v roce 
2001 v rámci National Cholesterol Edu-
cation Program Adult Treatment Panel III 
(NCEP ATP III). Podle této definice se me-
tabolický syndrom inzulinové rezistence 
vyskytuje u jedinců se třemi a více z pěti 
uvedených rizikových faktorů, přičemž 
zvýšená glykémie nalačno nemusí být 
vždy přítomna (tabulka č. 1). Obvod pasu 

v nejširším místě břicha si může každý 
změřit sám a zjistí-li obvod nad uvede-
nou hranici, měl by oslovit svého prak-
tického lékaře a nechat si vyšetřit krevní 
tlak a krev na hladinu tuků a cukru.

Institut metabolického syndromu vy-
hotovil letáček, který bude distribuován 
do všech ordinací praktických lékařů 
(obr. č. 1). V poslední době přední od-
borníci navrhují ještě přísnější kritéria 
i pro evropskou populaci: pro obvod pasu 

méně o 8 cm pro 
muže i pro ženy, 
pro glykémii nad 
5,6 mmol/l!

Avšak i při po-
užití původních 
amerických krité-
rií (viz tabulka) se 
vyskytuje v repre-
zentativním po-
pulačním vzorku 
v České republice 
MS u 32 % u mužů 
a 24 % u žen ve 
věku 24 – 65 let. 
Výskyt MS stoupá 
s věkem a předpo-
kládá se, že jeho 
prevalence bude 
nadále stoupat. 
Na základě toho 
lze předpokládat 
i nárůst diabetu 
2. typu, a tím i ná-
růst nejčastějších 
komplikací atero-

Metabolický syndrom

Abdominální obezita

pas: muži > 102 cm

ženy > 88 cm

Triglyceridy 

≥ 1,7 mmol/l

HDL – cholesterol

muži < 1 mmol/l

ženy < 1,3 mmol/l

Krevní tlak

≥ 130/ ≥ 85 mmHg

Glykémie nalačno

≥ 6,1 mmol/l

Tabulka č. 1: Definice metabolického syndromu 
inzulinové rezistence podle NCEP ATP III

Při přítomnosti 3 a více z uvedených pěti rizikových 
faktorů se jedná o MSIR.

Obr. č. 1: Letáček Institutu metabolického syndromu

Diasestra_2005_2.indd   22 14.11.2005   17:29:07



23

2/2005 � SESTRA V DIABETOLOGII

sklerózy tj. aterotrombotických kardio-
vaskulárních příhod. Jelikož MS je rever-
zibilní, je třeba hledat cesty k zastavení 
jeho vývoje do stadia diabetu a atero-
sklerózy. 

Studie potvrdily
zásadní vliv životosprávy 

V současné době je nejdůležitější změ-
na životního stylu: tj. nekouření, nízkoe-
nergetická strava a pravidelná pohybová 
aktivita. V rámci velké studie Diabetes 
Prevention Program (DPP) sledující je-
dince s normální nebo porušenou glu-
kózovou tolerancí a BMI 24 kg/m2 a více, 
bylo zjištěno, že intenzivní modifikace ži-
votního stylu (snížení hmotnosti nejmé-
ně o 7 % a pravidelná pohybová aktivita 
nejméně 150 minut za týden) významně 
snižuje (o 58 %) incidenci diabetu 2. typu. 
Léčba metforminem používaná u části 
tohoto souboru v dávce 850 mg 2krát
denně také redukovala incidenci diabetu 
2. typu, ale pouze o 31 %. Metformin byl 
méně účinný u starších osob nad 60 let 
věku a u osob s BMI pod 30 kg/m2.

Na základě všech současných znalostí 
je důležité především aktivně vyhledá-
vat osoby s MS, které mají vysoké riziko 
pro vznik aterosklerózy a kardiovaskulár-
ních nemocí a pro vznik diabetu 2. typu. 
Protože dnes nemáme k dispozici speci-
fický lék, který by byl indikován u MS, 
soustředíme se na přítomné rizikové fak-
tory a začneme je intenzivně ovlivňovat. 
V prvé řadě motivujeme osoby s MSIR ke 
změně jejich životního stylu a teprve při 
neúspěchu se zahajuje farmakologická 
léčba zaměřená především na snížení 
krevního tlaku, na léčbu přítomné dys-
lipidémie, obezity, případně porušené 
glukózové tolerance. 

Literatura
Executive Summary of the Third Report of 
the National Cholesterol Education Pro-
gram (NCEP). Expert Panel on Detection, 
Evaluation, and Treatment of High Blood 
Cholesterol in Adults (Adult Treatment Pa-
nel III). JAMA 285: 2486 – 2497, 2001.
Knowler, W. C., Barrett-Connor, E., Fowler, 
S. E. et al. Reduction in the incidence of 
type 2 diabetes with lifestyle interven-
tion or metformin. N Engl J Med 346:
393 – 403, 2002.
Rosolová, H. Farmakoterapie metabo-
lického syndromu. Farmakoterapie 4:
347 – 352, 2005.

Diabetes a celiakie
Tamara Starnovská
Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha

s nutričním terapeutem specializovaným 
na výživu dětí a na tuto problematiku. 
V době školní docházky pak stoupá ná-
por na disciplinovanost dítěte, které je 
hendikepováno v běžné společenské ak-
tivitě mezi dětmi (vzájemné ochutnávky 
svačin, jiné obědy), může docházet i k vy-
členění z kolektivu třídy.

Pro dospělého je obvykle největším 
problémem (pokud se celiakie k diabe-
tu přidala až v dospělosti) a stresem po-
třebná změna jídelníčku, kdy musí ze své 
stravy trvale vyřadit často konzumované 
a oblíbené potraviny či nápoje – pečivo, 
chléb, pivo… Ale i návštěvy restaurač-
ních zařízení se stávají problémem – co 
si lze bez rizika dát? 

Mnohdy vede tato skutečnost k poru-
šování bezlepkové diety, které je umoc-
něno i faktem, že obtíže nějakou dobu 
nemusí pocítit. K poškozování střevní 

Celiakie je onemocnění o němž je v populaci známo relativně málo a pokud ano, 
považuje se za chorobu dětského věku. Vzhledem k tomu, že se ale stále více dia-
gnostikuje v dospělém věku jak celiakie tak Dühringova dermatitida, je množství 
klientů dietní léčby velmi široké a nadále je třeba počítat s dalším rozšířením to-
hoto počtu. Relativně často se může vyskytnout i onemocnění celiakií v kombinací 
s diabetem 1. typu. V obou případech jde o onemocnění autoimunní.

Pro pacienta je kombinace těchto one-
mocnění často složitá pro problémy s vý-
běrem vhodných potravin. V této souvis-
losti je možná o něco výhodnější situace 
u malých dětí, které se s jídelníčkem při 
této kombinaci onemocnění naučí žít 
lépe, protože je pro ně běžnou formou 
stravování od dětství. Pro jejich rodiče je 
ovšem často velmi náročné jak pro kom-
plikovaný výběr potravin, tak z důvodu 
náročnosti při snaze o zajištění potřebné 
kvality stravování. 

Zlomové okamžiky
V dětském věku je velmi důležité dodr-

žet potřebné dávky živin a energie pod-
le aktuálního věku a vývojového stadia 
a současně uhlídat omezení potřebná 
podle obou diagnóz. Nezastupitelnou 
roli zde hraje dlouhodobá spolupráce 

Dietoterapie

175 g S – redukční dieta

225 g S – energeticky nedostatečná dieta; vyhovuje pro méně pohyblivé osoby

275 g S – standardní dieta 

325 g S – dieta obvykle užívaná u mládeže a sportujících mladých lidí.

Potraviny

Přirozeně bezlepkové

• obsah gliadinu ve finální potravině není vyšší než 1 mg/100 g sušiny

Bezlepkové

• obsah gliadinu je do 10 mg/100 g sušiny nebo 0,05 g dusíku/100 g sušiny

Nápoje 

jako bezlepkové se označují nápoje s obsahem gliadinu do 10 mg/100 ml nápoje

Vždy při označení „bezlepkový“ musí být obsah gliadinu do 10 mg/100 g sušiny.

Tabulka č. 2: Bezlepkové suroviny – současná legislativa

Tabulka č. 1: Druhy diabetických diet dle obsahu sacharidů
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sliznice ovšem dochází po celou dobu, 
kdy není dieta dodržována. Jedinou 
a základní léčbou celiakie je totiž dieta 
bez lepku. 

Pozor na stopový lepek
Základem je tedy vyloučení potravin 

a pokrmů obsahujících lepek ze stravy. 
O obsahu lepku v potravinách ovšem 
běžně nejsou informace uváděny – vý-
robce deklarující výrobek jako bezlepko-
vý musí pouze splnit potřebná kritéria 
a pak označuje svůj výrobek symbolem 
přeškrtnutého klasu a uvedením množ-
ství gliadinu. Mnohé výrobky však nejsou 
z tohoto pohledu jednoznačné, mnohé na 
první pohled jednoznačné mohou stopy 
lepku obsahovat.

Pacienti s celiakií a zvláště v případě 
sdružení celiakie s dalším onemocněním 
(v tomto případě diabetem) mají speci-
fické potřeby na nutriční zajištění a jsou 
proto značně ohroženi nekvalifikovanou 
výživou. To znamená, že neznalost, ne-
dostatečná edukace ale i neochota spo-
lupracovat s odborníky, může výrazně 
zkomplikovat pacientovi život. Značnou 

Dietoterapie

roli hraje v této situaci právě nedosta-
tečná informovanost. 

Nezbytná dietní kombinace
V současné době se klade důraz i na 

další kritéria diabetických diet, zejména 
na zajištění vyváženého zastoupení živin, 
včetně vhodného výběru mastných ky-
selin a zohlednění glykemického indexu 
potravin a pokrmů. Proto je důležitý do-
statek vlákniny, s pravidelnou konzuma-
cí zeleniny. Skrytými problémy může být 
restrikce některé složky živin, aC už neú-
myslná či úmyslná (nejčastěji u mladých 
dívek). Tedy i u diabetu je třeba zhodno-
tit kvalitu výživy opakovaně a odborně. 
Také je třeba upravovat potřebné dávky 
živin z dlouhodobého hlediska (například 
plánovaná gravidita). Pravidla pro úspěš-
né stravování diabetika 1. typu jsou vy-
rovnaná glykémie, tedy dobře edukovaný 
pacient a nutriční skladba jídelníčku upra-
vená na specifické potřeby daného paci-
enta (sportovec, modelka). V kombinaci 
s dietou bezlepkovou pak platí, že diabe-
tes nelze úspěšně kompenzovat pokud není 
dodržována dieta bezlepková.

Při spojení obou diet je třeba postupo-
vat podle těchto kritérií:

• Základem je zajištění odpovídající 
nutriční skladby podle individuální 
potřeby daného člověka,

• je třeba připravit výběr vhodných su-
rovin s ohledem na obsah gliadinu,

• následuje úprava výběru na pravidla 
diabetické diety,

• poté je nutná korekce na možnos-
ti stravování během dne (škola, za-
městnání, režim dne…),

• následuje rozvržení jídel tak, aby 
bylo zajištěno pravidelné stravo-
vání,

• poté je třeba důsledné a opakované 
edukace, aby pacient a jeho rodina 
věděli proč a jak postupovat, jak lze 
s návrhem operativně pracovat a co 
naopak není možné měnit.

Pokud je tato část, tj. standardní stra-
vování, zažita a bez problému využívá-
na, následuje návod jak řešit různé méně 
časté situace (dovolená, oslavy, onemoc-
nění apod.).

Kontakt
tamara.starnovska@ftn.cz 

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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Terapeutické pomůcky 

Co hraje roli při výběru glukometru 
a inzulinové pumpy u pacientů 
s diabetem?
Hana Kůsová, Ivana Kobrová, Marie Jandová,
Marcela Korálová, Silvie Lacigová, Zdeněk Rušavý
Diabetologické centrum, I. interní klinika FN Plzeň

Diabetes mellitus 1. i 2. typu je onemocnění, které klade velké nároky na znalosti 
a dovednosti pacienta. Pacient musí nejen aplikovat inzulín či užívat tabletky, mě-
řit si glykémii, ale hlavně také musí často měnit svůj dosavadní režim (jídlo, pohyb, 
práce, volný čas). Tato většinou nepříjemná omezení platí pro celý jeho další život. 
Aby byl pacient schopen provést tyto změny a udržet si dobrou kompenzaci, musí 
být aktivně zapojen do léčebného procesu.

Více než 95 % léčby diabetu zajišCuje 
sám pacient. Zdravotnický tým (lékař, 
sestra, nutriční terapeut, fyzioterapeut) 
má jen velmi malou kontrolu nad tím, 
jak pacient zvládá svoji nemoc mezi 
kontrolami. 

Aktivní přístup k léčbě musí 
být oboustranný

Snaha podílet se osobně na ovlivnění 
vlastní nemoci není často u pacientů v na-
ší zemi samozřejmostí. Mluvíme o nich 
jako o nespolupracujících (non-compli-
ance) pacientech. Pro podporu a zvýše-
ní aktivní spolupráce našich pacientů je 

nutné k nim přistupovat individuálně. 
Poskytnout jim informace pro provede-
ní informovaných rozhodnutí a následně 
tato rozhodnutí respektovat. Proto jsme 
našim pacientům při edukaci obsluhy glu-
kometrů a inzulinových pump umožnili 
svobodný výběr jednotlivých pomůcek. 
Vzhledem k tomu, že všechny glukometry 
a inzulinové pumpy uvedené v sazebníku 
jsou plně hrazeny zdravotními pojišCov-
nami, může si pacient danou pomůcku 
vybrat bez ohledu na jejich cenu. 

Cílem tedy je umožnit pacientům svo-
bodný výběr jednotlivých pomůcek a zjis-
tit, jaké vlastnosti těchto pomůcek jsou 
rozhodující při jejich výběru. 

Metodika průzkumu

Pacientům s diabetem 1. a 2. typu, kteří 
jsou nově indikováni k léčbě inzulinovou 
pumpou a nově vybavováni glukometry, 
jsme v průběhu jednoho roku umožnili 
výběr z jednotlivých typů těchto pomů-
cek: glukometry z MediSense Precision 
Q.I.D., MediSense Optium set, One Touch 
Ultra set a inzulinové pumpy z MiniMed 
Paradigm 511 a 512, D-TRON plus a Ani-
mas IR 1000. Pro pacienty jsme vytvořili 
přehlednou tabulku parametrů inzulino-
vých pump a glukometrů, které použí-
váme v našem diabetologickém centru. 
Pacienti byli nejprve obecně seznámeni 
s danými přístroji a jejich základními 
funkcemi. Následně jim byly ukázány 
jednotlivé pomůcky, popsány funkce jed-
notlivých typů a prakticky ukázána ma-
nipulace s jednotlivými přístroji. Pacienti 
měli možnost vyzkoušet si sami obsluhu 
a na cokoli se zeptat. Čas na rozhodnutí, 
kterou z nabízených pomůcek si vyberou, 
byl neomezený. 

Po výběru všichni pacienti vyplnili jed-
noduchý dotazník, kde určili parametry, 
které ovlivnily jejich výběr. Pacienti moh-
li zvolit více možností, které ohodnotili 
podle subjektivní důležitosti.

 Výsledky průzkumu uvádíme v tabul-
kách č. 1 a 2.

Závěr
Z výsledků vyplynulo, že pro naše pa-

cienty nejsou tolik důležité nadstandard-
ní funkce přístrojů (více bazálních pro-
filů, rozložený bolus, možnost paměti), 
což zajímá nás profesionály, ale hlavně 
velikost a vzhled. 

Při výběru inzulinové pumpy byla jed-
na pacientka vyřazena, protože odmítla 
samostatně rozhodnout, který typ bude 
používat, a rozhodnutí nechala na nás. 
Ostatní pacienti tento přístup vnímali 
velmi pozitivně. Domníváme se, že je 
vhodné umožnit pacientům výběr inzu-
linových pump a glukometrů, přestože 
je tento přístup pro ošetřující tým časo-
vě náročnější. U některých pacientů je 

Tab. č. 1: Výběr inzulinových pump

Celkový počet pacientů 17 (6 % s DM 2. typu, 94 % s DM 1. typu)

rozhodující parametry uvedené 
na prvním místě: 

velikost 58 %
předplněný zásobník 31 %
vodotěsnost 12 %

další parametry: vibrace 33 %
dálkový ovladač 29 %
čeština 10 %
životnost baterií 10 %
nový glukometr 6 %
2 pumpy v setu 6 %
předchozí zkušenost 6 % (kamarád, rodina) 

výsledky 
výběru:

MiniMed Paradigm 
511, 512

51 %

D-TRON plus 38 %

Animas IR 1000 11 %
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Infolinka LifeScan
800 223 223

Příjemnější měření 
s OneTouch® Ultra®

LifeScan, Johnson & Johnson, s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00  Praha 5, www.lifescan.cz

výsledek již za 5 vteřin

stačí jen nepatrná kapka krve (1µl)

samonasávací testovací proužky

možnost odběru z bříška 
prstu i předloktí

Terapeutické pomůcky

Celkový počet pacientů 127 (93 % s DM 2. typu a 7 % s DM 1. typu)

rozhodující parametry uvedené 
na prvním místě: 

velikost 49 %
vzhled 20 %
jednoduchost ovládání 19 %
doporučení zdravotní sestry 11 %

další parametry: možnosti paměti 69 %
alternativní místa odběru 15 %
velikost kapky krve 15 %
typ baterie 1 % 

výsledky 
výběru:

OneTouch
Ultra set

56 %

MediSense
Precision Q.I.D.

43 %

MediSense
Optium set

1 %

lepší usměrnit výběr podle našich zna-
lostí a zkušeností, protože ne vždy byla 
pa cientem vybraná pomůcka vhodná 
vzhledem k jeho fyzickým (motorickým), 
psychickým a smyslovým schopnostem. 
Část pacientů také preferuje výběr po-
můcky podle rady zdravotnického týmu 
před vlastním rozhodnutím. 

Literatura
Funnell, M. M. The problem with complian-
ce in diabetes, Michigan Diabetes Research 
and Training Center, University of Michigan. 
JAMA 284: 1709, 2000.

Kontakt
kusovah@fnplzen.cz

Tab. č. 2: Výběr glukometrů
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Laboratorní vyšetření

Standardizace
stanovení glukózy

Tomáš Zima, Hana Benáková, Květa Omastová
Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 
VFN a 1. LF UK v Praze

V současné době se stále více dostává do popředí zájmu lékařů diagnostika u lůžka 
pacienta tzv. POCT (point of care testing). V souvislosti se zvyšování kvality poskyto-
vané péče a akreditací zdravotnických pracovišC se řeší otázka, kdo bude odpovídat 
za tato laboratorní vyšetření. 

Profesionální řízení a dálková kontrola diagnostiky pacienta

Ve zdravotnických zařízeních, která 
mají laboratorní komplement, tuto od-
povědnost přebírá laboratoř, v případě 
praktických lékařů je to závislé od je-
jich osobního přístupu k dané proble-
matice. Lékař se může účastnit pravi-
delné externí kontroly kvality, může si 
zavést jednoduchou interní kontrolu 
kvality nebo se zcela spolehne na kva-
litu testovacího zařízení, což při dlou-
hodobějším používání, bez pravidelné 
odborné kontroly, nemusí vést ke kva-
litním výsledkům.

Pro větší zdravotnická zařízení je 
jednou z cest sjednocení, zefektivnění 
a zjednodušení dálkového řízení POCT 
pomocí jednotného software a jednot-
ného testovacího zařízení. V případě 
stanovení glykémie to například zna-
mená nákup glukometrů s požadova-

nými parametry od jednoho výrobce 
pro všechna oddělení a jejich síCové 
propojení.

Projekt ve VFN Praha
– smysl a hlavní cíle

V průběhu roku 2004 se ve Všeobec-
né fakultní nemocnici v Praze zrodila 
myšlenka sjednotit všechna POCT pra-
coviště používající glukometry a napo-
moci tak zkvalitnění stanovování gly-
kémie v nelaboratorních podmínkách. 
Projekt proběhl pod vedením a super-
vizí centrální laboratoře Ústavu klinic-
ké biochemie a laboratorní diagnostiky 
(ÚKBLD) VFN.

Hlavním požadavkem bylo dosažení 
následujících cílů:

• přesné a reprodukovatelné stanovení 
hladiny glukózy u lůžka pacienta,

• jednoduchá obsluha a údržba, 
• centralizovaný sběr a validace vý-

sledků,
• zajištění kontroly kvality dle labora-

torních standardů,
• softwarové řešení pro obousměrnou 

komunikaci s laboratorním infor-
mačním systémem (LIS) a nemocnič-
ních informačním systémem (NIS),

• dostupnost dat pro laboratoř a kli-
nická pracoviště v krátkém čase,

• jednotná evidence a vykazování pro-
vedených výkonů,

• možnost kontroly POCT procesů dle 
identifikace uživatele,

• shodná identifikace pacienta pro 
POCT v rámci celé nemocnice.

Ve výběrovém řízení byly vybrány glu-

kometry Roche Accu-Check Inform a SW 
Data Care POC od téže firmy.  

První fáze – příprava
a zajištění

Pro navrhovaný projekt a jeho reali-
zaci byl připraven časový plán rozlože-
ný do čtyř jednotlivých etap, který byl 
realizován po výběrovém řízení.

V první fázi proběhlo testování síCové-
ho řešení a ve VFN byl instalován server 
za účelem testování, který bude shro-
maž_ovat všechna naměřená data z glu-
kometrů. Nezávisle na testování serveru 
byly také dodány na vybraná oddělení 
přístroje na stanovení glukózy pro zku-
šební provoz budoucími uživateli.

Testování a instalace
Druhá fáze byla fází zkušebního pro-

vozu a opětovné testování již samotné 
komunikace softwaru a laboratorního 
informačního systému. Po úspěšném 
prověření komunikace jsme přikročili 
k časově nejnáročnější třetí fázi, která 
spočívala v instalaci přístrojů, jejich SW 
připojení a otestování přímo na praco-
vištích uživatelů. Během této fáze jsme 
byli soustředěni na nejdůležitější krok 
celého projektu, kterým bylo důkladné 
zaškolení uživatelů v širokém rozsahu. 
Během zkušební doby byly sjednoceny 
konfigurace všech přístrojů, byly stano-
veny požadavky pro základní údaje o pa-
cientovi, které se budou přenášet do LIS 
a posléze do NIS. Byly stanoveny stejné 
podmínky pro omezení zásahu do nasta-
vení přístroje. Důležitou částí jednotné 
konfigurace bylo povinné a pravidelné 
stanovení kontroly kvality. 

Poslední fází bylo zavedení systému 
na více než 20 pracovištích různě loka-
lizovaných do rutinního provozu.

Současná výtěžnost
Software tvoří most mezi vzdálený-

mi diagnostickými zařízeními na místě 
ošetření (POCT) a nemocničním a labo-
ratorním systémem (LIS/NIS). Umožňuje 
koordinátorovi sledovat a řídit činnost 
vzdálených POCT míst a zajišCovat řádný 
sběr, ověřování a schvalování dat před 
jejich odesíláním do systému LIS/NIS. 
Správce systému také může přenášet do 
LIS data kontroly kvality (QC) z přístroje. 
Tím zaručuje, že jsou splněny standardy 
kvality a že data přenášená z diagnostic-

Enzym glukózo-dehydrogenáza 
v testovacím proužku přemě-
ňuje glukózu ve vzorku krve na 
glukonolakton. Tato reakce vy-
tváří malý elektrický náboj, kte-
rý přístroj převádí na koncentra-
ci glukózy. Vlastním principem 
měření je amperometrie.

Princip
stanovení 
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kých zařízení jsou použitelná v kontex-
tu se standardy a pracovními postupy 
předepsanými v laboratoři a nemocnici. 
Flexibilita software umožňuje napojení 
dalších analyzátorů POCT.

Použité softwarové řešení nabízí nejen 
napojení glukometrů, ale i napojení ana-
lyzátorů acidobazické rovnováhy. V sou-
časné době jsou napojeny dva acidoba-
zické analyzátory, které jsou obdobně 
jako glukometry pod supervizí centrální 
laboratoře ÚKBLD a referenční laborato-
ře pro klinickou biochemii. Dálkově jsou 
kontrolovány a monitorovány stejným 
softwarovým řešením.

V průběhu projektu, který nebyl otáz-
kou jednoho týdne, se samozřejmě vy-
skytlo mnoho dalších otázek, převážně 
organizačních. Bylo třeba zapojit mnoho 
lidí různého vzdělání, rozdílných komu-
nikačních schopností, rozdílných potřeb 
a také různých očekávání. Konečný výsle-
dek byl příjemný a překvapivý pro všech-
ny. V současné době je ve VFN nainsta-

� Jednoduchá a intuitivní obsluha pomocí dotykové obrazovky,
� základní obrazovka je rozdělena do tří jednotlivých sekcí (provedení měření vzorku pacienta, provedení měření kontrol-

ního materiálu a databáze výsledků), 
� kalibrace pomocí kódového čipu vztahující se k dané výrobní šarži,
� vysoká úroveň kontroly kvality (QC), 
� manuální provedení QC,
� umožňuje plné sjednocení naměřených údajů spolu s časem, datem, identifikací operátora, pacienta, vzorku a používa-

né šarže, k údaji lze připojit komentář, který může být definován nebo libovolně zvolený uživatelem, 
� nastavení přístrojů pro zadání povinných údajů jako ID uživatelů, pacientů a také operátorů (supervize),
� nastavení omezeného přístupu do přístroje dle uživatelských skupin, 
� přednastavení jednotných referenčních nebo kritických mezí, také je lze nastavit pro určité uživatelské skupiny,
� součástí přístroje je čtečka čárových kódů sloužící k načtení uživatele a pacienta nebo k načtení informací o používaných 

materiálech,
� po ukončení měření přístroj automaticky ukládá výsledky do paměti,
� kapacita paměti je až 4 000 výsledků,
� zdroj přístroje zajišCují dobíjecí baterie, které se vždy plně dobijí po vložení přístroje do komunikační a dobíjecí stanice, 

plné nabití zajistí provoz po dobu 5ti dnů při frekvenci 30 vzorků za den,
� komunikace s LIS/NIS a se SW pro glukometry. 

Vlastnosti a přednosti systému

lováno 55 glukometrů, proškoleno bylo 
a oprávnění měřit glykémie na glukome-
tru má 750 sester, které denně stanoví 
průměrně 250 glykémií. Glukomety pou-
žité ve VFN jsou určeny pro kvantitativ-
ní stanovení hladiny glukózy ve vzorku 
plné venózní, kapilární, arteriální nebo 
novorozenecké krve.

Závěr
Dálkové řízení POCT a užívání této 

technologie již není záležitostí vzdálené 
budoucnosti, ale je to reálná skutečnost. 
Zavedli jsme komplexní řešení řízené-
ho POCT, které je plně funkční, vede ke 
zjednodušení POCT procesu, ke zlepšení 
produktivity a k celkovému snížení ná-
kladů. Závěrem lze konstatovat, že cent-
rální řízení POCT přináší nejen určitý řád 
v POCT, ale umožňuje kvalitní a rychlé 
stanovení glukózy a parametrů acidoba-
zické rovnováhy a tím umožňuje lékařům 
rychlejší a kvalitnější péči o pacienta.
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� Objem vzorku 4 µl,
� doba jednoho stanovení

40 sekund,
� typ vzorku – kapilární, arte-

riální, plná venózní, novoro-
zenecká krev,

� měřící rozmezí 0,6–33,3 
mmol/l,

� rozmezí pro hodnotu hema-
tokritu 20 – 55 %,

� variační koeficient (CV) 
1,8 – 3,2 %,

� korelace 0,98,
� interference s pO2 nejsou 

známy.

Charakteristika
stanovení 
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Správné měření 
a hodnoty krevního tlaku 
u nemocných s diabetem
Barbora Petrlová
Centrum preventivní kardiologie
2. interní klinika FN Plzeň

Vysoký krevní tlak (TK) – arteriální hypertenze – je jedním z hlavních rizikových 
faktorů aterosklerózy a jejích komplikací, zejména ischemické choroby srdeční 
a cévní mozkové příhody. Vzhledem k tomu, že diabetici-muži jsou již pouhou dia-
gnózou diabetu ohroženi vznikem kardiovaskulárních komplikací dvakrát více než 
nediabetická populace a ženy-diabetičky dokonce čtyřikrát, je nanejvýše nutné se 
krevním tlakem a arteriální hypertenzí u těchto jedinců zabývat.

Správné měření
krevního tlaku

Abychom vůbec získali validní hodnotu 
TK sledovaného jedince, je třeba jej umět 
správně změřit. Krevní tlak měříme v am-
bulantní praxi většinou nepřímou meto-
dou na paži pomocí tonometru a fonendo-
skopu. Tento způsob měření je přesnější 
než použití digitálního přístroje, který 
pracuje na oscilometrickém principu. Dia-
stolický TK je v tomto případě pouze do-
počítán, nikoliv měřen, a proto není jeho 
hodnota přesná. Jednotkou TK je milimetr 
rtuCového sloupce – mmHg. Krevní tlak 
bychom měli měřit po zhruba desetimi-
nutovém sezení a uklidnění nemocného 
v klidných a nerušených podmínkách. 
Při měření TK nemocný nemluví a my na 
něj též nehovoříme. Šíři manžety musí-
me přizpůsobit obvodu pacientovy paže. 
Pokud totiž zvolíme příliš úzkou manže-
tu u osoby s velkým obvodem paže, bude 
naměřený krevní tlak chybně vyšší. Na-
opak při široké nebo normální manžetě 
u příliš hubené paže získáme falešně níz-
kou hodnotu krevního tlaku. Doporučené 
šíře manžet vzhledem k obvodu paže jsou 
uvedeny v tabulce. Dolní okraj manžety 
má být umístěn 1 – 2 cm nad loketní jam-
kou. Manžetu nafoukneme na hodnotu 
nad očekávaný krevní tlak a pak ji pomalu 
upouštíme, abychom mohli měřit krevní 
tlak na přesnost 2 (event. 5) mmHg. Jako 
systolický TK zapisujeme hodnotu, kte-
rá náleží prvnímu slyšitelnému jasnému 
zvuku. Diastolický TK odpovídá vymizení 

zvuků, tj. začátku ticha. Manžetu nikdy 
znovu nedofukujeme, pokud se nám ne-
zdaří zachytit počátek ozev, ale nafouk-
neme ji vždy znovu od začátku!

Co je nutné
při prvním vyšetření

Především bychom měli změřit TK na 
obou pažích. Další měření TK pak pro-
vádíme na paži, kde jsme naměřili po-
prvé vyšší hodnoty, tj. na dominantní 
paži. Rozdíl TK mezi oběma pažemi do 
10 mmHg je nevýznamný. Pokud je roz-
díl vyšší, musíme pomýšlet na možnou 
stenózu některé z periferních tepen, ale 
i na možnost koarktace či disekce aorty. 
Při screeningovém měření preferujeme 
pravou paži, protože výše uvedené kom-
plikace jsou na ní méně časté. Při správ-
ném měření TK má nemocný sedět nej-

lépe u stolu a jeho pravá horní končetina 
má být pokrčena a podepřena ve výši 
srdce. Když totiž paže volně visí, hod-
noty krevního tlaku jsou až o 8 mmHg 
vyšší. Správně bychom měli měřit TK 
na dané horní končetině třikrát. První 
měření pak vůbec nepočítáme, protože 
první hodnoty TK bývají nejvyšší. Jako 
konečný TK uvedeme průměr z druhého 
a třetího měření.

Domácí měření TK
je přínosné

Obecně panuje názor, že domácí měře-
ní TK je při sledování a léčbě hypertonika 
prospěšné. Získáme tak hodnoty TK v do-
bě, kdy není nemocný stresován prostře-
dím zdravotnického zařízení a hodnoty 
z různé denní (a i noční) doby. Nemocný 
by měl používat standardizovaný tono-
metr, jímž měří TK na paži ve stejné po-
loze, jaká je popisována výše. Můžeme 
srovnat TK nemocného v ordinaci měře-
ný námi klasickým rtuCovým tonometrem 
a TK měřený doneseným pacientovým do-
mácím tonometrem. Toto srovnání je ale 
u standardizovaného přístroje zbytečné 

Manžeta Šířka manžety 
(cm)

Délka manžety 
(cm)

Obvod paže 
(cm)

novorozenecká 3 6 pod 6

kojenecká 5 15 6 – 15

dětská 8 21 16 – 21

malá dospělá 10 24 22 – 26

dospělá 13 30 27 – 34

velká dospělá 16 38 35 – 44

stehenní dospělá 20 42 45 – 52

Obvod paže je měřen v polovině vzdálenosti mezi olecranonem a acromionem.

Tabulka: Rozměry manžety tonometru podle objemu paže (American Heart Association)
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a slouží spíše pro pacientův klid. Domá-
cí měření může být prováděno druhou 
osobou, která je vyškolena v používání 
rtuCového tonometru, ale většinou jsou 
používány tonometry pracující na oscilo-
metrickém principu, jejichž obsluha ne-
vyžaduje pomoc druhé osoby a jež měří 
i tepovou frekvenci. Digitální tonometry 
na zápěstí nebo prst ruky jsou nanejvýše 
nevhodné, protože měření jimi je velmi 
nepřesné. Norma pro domácí hodnoty 
TK je o 5 mmHg nižší u systolického i dia-
 stolického TK, protože se počítá s tím, 
že odpadnou stresové podmínky měře-
ní u lékaře. Správně by si měl pacient 
vést deník měření TK následujícím způ-
sobem: po dobu sedmi dnů si měří vždy 
dvakrát po sobě ráno před užitím léků 
a dvakrát po sobě večer krevní tlak, kdy 
zprůměrováním hodnot dostane průměr-
ný denní krevní tlak. Další takové měření 
by mělo být prováděno při uspokojivých 
hodnotách za tři měsíce, v případě neu-
spokojivých hodnot dříve, nebo i stále. 
Nemocnému je dobré vydat připravenou 
tabulku, abychom se při pacientově ná-
vštěvě a kontrole při naší tradiční časo-

vé tísni v ordinaci jeho domácího měření 
v hodnotách vůbec vyznali a aby pro nás 
mělo domácí měření krevního tlaku vů-
bec nějakou výpovědní hodnotu.

Jaká má být hodnota 
krevního tlaku?

Kdysi definovaná hodnota arteriální 
hypertenze nad 160/90 mmHg dávno ne-
platí a tvrzení, že vysoký tlak patří k vě-
ku, jsou již dávno minulostí. Jako hyper-
tenze byla definována hodnota krevního 
tlaku 140/90 mmHg a vyšší, s tím, že za 
hypertenzního jedince je považován pa-
cient, který má zvýšenu jednu z hodnot 
nebo obě zároveň při opakovaném mě-
ření. Tato hodnota byla vyvozena z vel-
kých epidemiologických studií. Hlavním 
prediktorem rizika je systolický krevní 
tlak. Z epidemiologických výzkumů dále 
vyplývá, že optimální krevní tlak diabe-
tika je ale ještě nižší než u nediabetické 
populace – byla stanovena norma 130/
80 mmHg, ale za optimum je považován 
krevní tlak ještě nižší. Nemocní s one-
mocněním ledvin a proteinurií nad 1 g 

za 24 hodin by měli mít krevní tlak niž-
ší než 125/75 mmHg. Přibližně taková 
je i hodnota doporučovaného optimál-
ního krevního tlaku pro celou obecnou 
populaci.

Vysoký krevní tlak je jedním z hlav-
ních rizikových faktorů kardiovaskulár-
ních onemocnění. Měření krevního tlaku 
je velmi jednoduché a velmi přínosné, 
a proto je třeba jej v klinické praxi vyu-
žívat co nejčastěji. Důležité je ovšem ří-
dit se zásadami jeho správného měření, 
aby byly získané hodnoty validní a my 
jsme podle nich mohli kvalitně interve-
novat v ovlivnění pacientova kardiovas-
kulárního rizika.

Literatura
Widimský, J. et al. Hypertenze. Praha: Tri-
ton, 2004.

Článek je podpořen výzkumným grantem 
IGA MZ ČR 82 79 – 3

Kontakt
petrlovab@fnplzen.cz

� Medicínské paradoxy
Podobu téměř didaktické ukázky toho, kam až lze dojít v medicínských paradoxech, má extrémní případ, který se odehrál 
v roce 1999 (kdy už metodika vlhké terapie vstoupila do klinické praxe) na špičkovém chirurgickém pracovišti.
Jednalo se o pacienta u něhož byla s úspěchem provedena nákladná operace na světové úrovni (čtyřnásobný by-pass a umě-
lá srdeční chlopeň) a který přesto trpěl. Nešlo ovšem o pooperační komplikace, nýbrž o těžce zanícenou, rozpadající se ránu 
na noze, která vznikla po vyjmutí v. saphena. Do rány byly vkládány tampóny napuštěné chloraminem (plynulé vysušová-
ní), suché pak vytrhávány ven a vyměňovány za nové. 
Bylo velmi obtížné přesvědčit ošetřujícího lékaře, aby přistoupil na vlhké krytí, přičemž právě hydrogel, přiložený na dobře 
prokrvenou nohu, navíc po dobu 24 hodin, představuje reálnou alternativu dobrého zhojení. Po uvedeném ošetření se ne-
krózy uvolnily a začala probíhat granulace. Při kontrolním převazu byly ale v ráně opět tampóny s chloraminem…
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Hojení ran

Tradiční krytí rány kontra 
„vlhká terapie“

Jaroslava Sladká
Nakladatelství GEUM

Metodika známá od 60. let minulého století jen obtížně prolamuje stereotypy. 
Pomoci by měl projekt „Hojení 21“.

V roce 1998 bylo založeno Vzdělávací 
centrum pro hojení ran, od té doby pro-
běhla řada sympozií, která se průběžně 
snažila hodnotit stav péče o hojení ran 
v České republice a posuzovat perspek-
tivy jejího dalšího vývoje. Účast derma-
tologů, internistů, geriatrů, chirurgů, 
ale především členů ošetřovatelských 
týmů, včetně specializovaných sester-
-konzultantek, které jsou praxi nejblíže, 
zajistila dostatečné názorové spektrum. 
V současné době se už lze opřít o řadu 
klinických studií, které jasně potvrdily 
nejen profit pacientů z metodiky vlh-
kého hojení, ale i dokumentovatelnou 
ekonomickou výhodnost tohoto léčeb-
ného postupu.

Tandem lékař – edukovaná 
sestra – základ úspěchu

Jak se ukazuje, v celé problematice ho-
jení ran se stále více uplatňuje požadavek 
vyléčit, nikoli pouze ošetřovat. Postupy, 
umožňující zefektivnění celého procesu 
jsou směrovány jednak k účinnosti léčby, 
jednak ke snížení celkových nákladů, kte-
ré jsou aktuální zejména u chronických 
ran typu bércových vředů.

Přestože je od 60. let klinicky proká-
záno, že rána, která se hojí ve vlhkém 
prostředí, má o 40 % kratší dobu hojení 
ve srovnání s krytím suchým obvazem, 
dosavadní stereotypy „pravého opaku“ 
ustupují jen velmi pomalu a zdaleka ne 

na všech pracovištích. S vlhkou terapií, 
využívající nových krycích materiálů, 
pracují ve větším měřítku například ve 
VFN Praha nebo ve FN Motol. Obecně za-
tím stále převládá krytí tradiční.

Specificky u problematiky chronic-
kých ran a defektů je stěžejní podmín-
kou dobrého výsledku spolupráce lékaře 
a edukované sestry. Dokonce ji lze pova-
žovat za základ úspěchu. Na lékaři je di-
agnostika a sledování celkového stavu 
pa cienta, sestra by měla zajistit správné 
lokální ošetření. Takový tandem je ideál-
ní kombinací.

Navíc se nepochybně jedná o multi-
disciplinární problematiku (oční opera-
ce například se stává komplikovanou 
pro exacerbaci bércového vředu). Zvláště 
u diabetického pacienta jde o nezbytnou 
souhru, kdy se na výsledku podílí celá 
řada okolností.

Nákladnost?
Spíše nepružnost

Právě tady by se dobře uplatnil model 
„platby za diagnózu“, kdy se počítají ná-
klady na vyléčení. Příkladem může být 
právě zmiňovaný bércový vřed, jeden 
z nejproblematičtějších defektů. Toto 
onemocnění je dodnes nezřídka ošetřo-
váno celá léta a spotřeba levného mate-
riálu typu gáz, borových vazelin apod., 
se značně prodraží. Naproti tomu pomocí 
vhodně voleného vlhkého krytí lze docí-

lit zhojení během jednoho roku. Nákla-
dy jsou vyšší, nikoli však v dlouhodobé 
perspektivě a co je hlavní – zůstává vy-
léčený pacient.

Jeden z omylů „dokazujících“ opak, 
často vychází z nerespektování samotné 
technologie. K výhodám vlhkého krytí 
totiž patří mj. i to, že má být ponecháno 
na ráně až několik dní. Podstatně se tak 
prodlužují intervaly mezi převazy a rá-
na je ponechána v klidu (krytí má bakte-
ricidní účinek a odstraňuje zápach). Po-
chopitelně, dochází-li k častým a zcela 
zbytečným výměnám materiálu, pak je 
postup velice nákladný.

Indikace jsou jasné
Vlhkou terapii jistě nelze použít ve fázi 

infekce, kdy rána silně secernuje. Je ur-
čena pro období granulace a epitelizace. 
Už bylo řečeno, že krytí suchým obvazem 
hojení spíše zpomaluje, bohužel ani po 
téměř padesáti letech nebyl tento klinic-
ky potvrzený fakt obecně přijat. Vedle 
rychlejšího hojení patří k přednostem 
vlhkého krytí rovněž zmíněné potlačení 
nadměrné iritace rány. Obvazy jsou zkon-
struovány tak, aby mohly být ponechány 
na místě až sedm dní (samozřejmě záleží 
na typu obvazu a fázi, v níž se rána na-
chází). V neposlední řadě tyto materiály 
nesenzibilizují. Lze je rozdělit do něko-
lika generických skupin. V podstatě se 
jedná o jednu velkou skupinu tzv. inter-
aktivních obvazů.

Obecně jsou to především hydrogely 
a hydropolymery, sloužící zejména k od-
stranění nekrózy a podpoře granulace 
a epitelizace. Do první podskupiny pat-
ří hydrokoloidy (opět podpora granulace, 
epitelizace), antiseptické obvazy (preven-
ce a terapie infekce) a obvazy s aktivním 
uhlím a stříbrem (antibakteriální a deo-
dorizační schopnosti), které jsou stále 
častěji vyhledávány pro unikátní bakte-
ricidní schopnosti stříbra.

Kontakt
sladka@geum.org

Česká společnost pro léčbu rány ve spolupráci s Českou společností podpory zdraví připravila projekt Hojení 21, jehož hlav-
ním posláním je osvěta veřejnosti a podpora širšího využití moderní léčby rány.
Stěžejními tématy jsou řešení problematiky: bércových vředů, diabetické nohy, proleženin a ostatních chronických ran.
Bližší informace bude již brzy možné získat na: www.hojeni21.cz

Hojení 21
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Kazuistika

Methicilin-rezistentní
kmeny Staphylococcus aureus
– poprvé na našem oddělení
Miroslava Sedláková
Chirurgická ambulance Bruntál, Nemocnice Rýmařov a. s. 

Dne 25. května 2005 k nám byl RZP 
přivezen 54letý pacient v hemoragic-
kém šoku, v ebrietě, s větší ztrátou krve, 
s otevřenou frakturou distálního bérce 
a s čnícím proximálním fragmentem ti-
bie z rány. 

Okolnosti úrazu nebyly jasné, měli 
jsme podezření na napadení jinou oso-
bou nebo sražení autem. Během hos-
pitalizace jsme se pokusili anamnézu 
upřesnit, ale pa cient nám pouze sdělil, 
že se pravděpodobně jednalo o prostý 
pád v ebrietě v parku. Lokální nález pro 
to ale spíše nesvědčil.

Ostatní diagnózy 
Diabetes mellitus (DM) na inzulino-

terapii, LADA, dekompenzovaný. Chro-
nicky nestabilní, neukázněný v dodržo-
vání diabetických režimových opatření 
už v ambulantní péči, stav po amputa-
ci III. prstu pravé horní končetiny a po 
amputaci prstu levé dolní končetiny. 
Dále přítomny orgánové komplikace 
DM – pancreatitis chronica, diabetická 
angioneuropatie, potator, fumator, in-
fekce močových cest, diabetický ethy-
lik, suspektní hypoplazie kostní dřeně, 
normocytární, normochromní anemie 
v. s. dimorfní, v anamnéze velmi kom-
plikované hojení ran (důsledkem bylo 
provedení amputací prstů na ruce i no-

ze – samozřejmě v rámci diabetických 
komplikací).

Jednalo se tedy o pacienta se závažným 
základním onemocněním (DM na inzuli-
noterapii s chronickou nestabilitou), kte-
rý byl během hospitalizace a při propuš-
tění v imunodeficitu, což se projevovalo 
i komplikovaným průběhem onemocnění. 
Došlo k otevření nových defektů v průbě-
hu hojení, infekci methicilin-rezistentní-
mi kmeny Staphylococcus aureus (MRSA) 
a byla nasazena masivní antibiotická léč-
ba (opakovaně a širokou škálou ATB vč. 
vankomycinu). Navíc bylo během hospita-
lizace hematologem vysloveno podezření 
na hypoplazii kostní dřeně, v. s. dimorfní 
normocytární, normochromní anemii.

Průběh hospitalizace
27. května v SAB – osteosynthesis (pou-

žití osteosyntecického materiálu) a ZF Ple-
va (zevní fixátor dle dr. Plevy), 14. června 
v SAB jsme odstranili zevní fixátor, založili 
proplachovou drenáž a zavedli skeletární 
trakci. 21. června v SAB byla odstraněna 

skeletární trakce a provedena zevní osteo-
syntéza dle Ilizareva. 29. června byla pro-
vedena repozice a úprava zevního fixáto-
ru. Hojení bylo komplikováno po prostém 
vpichu K drátu za kalkaneus, došlo k hlu-
bokému defektu s nekrózou (obr. č. 1).

1. července 2005 byla zahájena léčba 
pomocí moderních terapeutických ob-
vazů. Došlo tím ke zvratu ve stávajícím 
průběhu hojení, rychle mizela flegmona 
bérce, stávající rány se začaly čistit a by-
ly patrné známky hojení – na rozdíl od 
dosavadního zhoršování průběhu hojení, 
kdy hrozila amputace končetiny. Končeti-
na byla zarudlá, oteklá, s defekty kolem 
K drátů, největší defekt na bérci byl hodně 
znečištěn, na spodině v místě zlomeniny 
čněla kost. Největší defekt jsme převazo-
vali denně. Použitý mate riál: Atrauman, 
Atrauman Ag, Sorbalgon, PermaFoam, 
Hypergel (obr. č. 2, 3, 4).

Defekty okolo K drátů se začaly čistit. 
Velký defekt na bérci se ale nelepšil, proto 
byl použit TederWet Duo 10×10 cm (pro 
velký počet defektů nikdy nešlo použít 
jen jeden materiál), následovaly: Atrau-

Obr. č. 2 Obr. č. 3
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man Ag, Atrauman, Sorbalgon, PermaFo-
am, Hypergel (obr. č. 5, 6).

Dne 20. července proběhlo odstranění 
zevního fixátoru v lokální anestezii, nalo-
žení skeletární trakce, fixace Cast (modifi-
kovaná – pseudo-Sarmiento). Toto řešení 
jsme zvolili z důvodu lepšího ošetřování 
defektu (nefunkčnost zevního fixátoru po 
vynuceném postupném odstranění dvou 
K drátů) a pro neustálé krvácení (i po od-
stranění jednoho K drátu v defektu, který 
ránu iritoval) z velkého defektu na bérci 
(Atrauman Ag, Atrauman, PermaFoam, 
Hypergel – obr. č. 7, 8).

Obr. č. 4

Obr. č. 5 Obr. č. 6

Obr. č. 7

Obr. č. 8

Obr. č. 9

Obr. č. 10

Další komplikace – MRSA

Dne 25. července přichází další kom-
plikace v hojení. Hygienici nahlásili po-
zitivní stěr MRSA. Poprvé jsme se setka-
li na našem oddělení s nákazou MRSA. 
Hodně jsme slyšeli a znali teoreticky 
co dělat, ale praxe je trochu jiná. Na-
stal kolotoč kolem pacienta, především 
bylo třeba zařídit všechna potřebná hy-
gienická opatření proti dalšímu šíření 
nákazy. Samy sestry se setkaly s touto 
situaci poprvé. Hodně nám pomohla 
spolupráce s naší okresní hygienickou 
stanicí v Bruntále.

Pacientovi jsme vysvětlili hygienický 
režim. Dle pokynů antibiotického centra 
byl nasazen Vancomycin lg i. v. a lokálně 
Atrauman Ag (obr. č. 9).

Pro vznik defektů v oblasti kalkanea se 
odstranila ještě v průběhu hospitalizace 
skeletární trakce a přiložila se vysoká fi-

xace. Část jsme také vzhledem k přítom-
nosti mnohočetných defektů museli mo-
difikovat (velké okno na přední straně 
bérce, vícečetné otvory ve fixaci pro pří-
stup k menším defektům).

Prováděli jsme pravidelné převazy 
a stěry 1krát týdně. Dne 25. srpna byl 
proveden druhý stěr, který už byl nega-
tivní. O den později byl pacient propuš-
těn domů – po 3 měsících hospitalizace 
a komplikované léčby, kdy mu byla za-
chráněna dolní končetina, ale přetrvávaly 
vícečetné nedohojené defekty v příznivém 
stadiu hojení (granulace a epitelizace), vyj-
ma defektů v oblasti patní kosti. 

Již 2. září byl přivezen zpět RZP pro ko-
lapsový stav. Rány měl převázány, byly 
klidné (v té době měl už vysokou sádro-
vou fixaci). Provedli jsme RTG a odběry. 
Pacient byl vyšetřen a z důvodu dekom-
penzace diabetu a zápalu plic odeslán na 
interní oddělení. Zde podepsal negativ-
ní revers.

12. září ho doma opět přepadl kolaps, 
byl dovezen na interní oddělení, kde
16. září 2005 zemřel na plicní komplikaci.

Postřehy
Díky vlhkému hojení ran pacient nepři-

šel o končetinu, různé typy krytí pokry-
ly všechny fáze hojení ran (dokonce jsme 
diskutovali nahraditelnost balzámu na 
tylexolu – Višněvského, osvědčil se Atrau-
man Ag). Jednalo se prakticky o první zá-
važný a komplikovaný případ, na kterém 
jsme tuto léčbu vyzkoušeli (dosud jsme 
měli pouze krátkodobé zkušenosti s ma-
lými defekty). Pacient zemřel, aniž se nám 
podařilo dohojit rány, i když k tomu všech-
no směřovalo. Otázkou zůstává zhojení 
samotné zlomeniny, hrozila spíše pseu-
doartróza a osteomyelitidy v oblasti zlo-
meniny v místech, kde byla dlouhodobě 
obnažena kost v převazovaném infikova-
ném defektu. Nebylo jasné, zda se jednalo 
o infekt nebo jen o důsledek mechanické-
ho dráždění K drátu. Toto vše by po zhoje-
ní měkkých tkání záleželo na přístupech 
traumatologa, ke kterému by byl pacient 
znovu předán po zhojení.

Závažnost průběhu hospitalizace de-
monstruje i to, že pacient byl 2krát hos-
pitalizován na ARO s nucenou umělou 
plicní ventilací (1krát pro hypoglykemické 
koma, 1krát pro vzduchovou embolii při 
proplaších otevřené zlomeniny H2O2!!!).

 
Kontakt
miroslavasedlakova@seznam.cz
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Geriatrie

Poruchy paměti a chování 
v seniorském věku

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

S narůstajícím věkem přibývá pacientů s poruchami paměti a chování, které ve 
svých počátcích zůstávají nepovšimnuty nejbližším okolím nemocného i ošetřují-
cím personálem. Především výpadky paměti, ale i drobné poruchy chování seniora 
bývají často přičítány stáří. K odbornému vyšetření se takový pacient dostává až 
v době, kdy jeho chování zatěžuje nebo ohrožuje okolí anebo jeho samotného. Ve 
většině případů je však už naděje na ovlivnění těchto poruch nebo jejich průběhu 
v této fázi velmi malá a možnosti léčby omezené.

Syndrom demence ve vztahu k diabetu
a možnosti diagnostiky v praxi

Involuční změny v mozku
stále s otazníkem

Během lidského života dochází k po-
stupným involučním změnám ve všech 
jednotlivých orgánech. Tento proces nazý-
váme fyziologické stárnutí a jeho počátek 
můžeme pozorovat již kolem 20. roku ži-
vota. K akceleraci procesu stárnutí s klinic-
kou manifestací dochází až po 65. roce ži-
vota. Stejně jako u ostatních orgánů v těle 
dochází v průběhu stárnutí k involučním 
a regresivním změnám i v mozku. 

Involuční změny mozku na makrosko-
pické i mikroskopické úrovni postupují 
mezi jedinci s výraznou individuální va-
riabilitou a velmi rozdílnou intenzitou 
i v jednotlivých oblastech mozku u téhož 
člověka. Souvislost morfologické atrofie 
s funkční a intelektovou insuficiencí není 
vždy souhlasná a lineární. Na jedné straně 
mohou být patologické strukturální změ-
ny mozku provázeny odpovídající psy-
chickou alterací, na straně druhé může-
me najít výrazné morfologické postižení 
mozku bez větších projevů intelektuální 
nedostatečnosti, nebo naopak mentální 
porucha nemusí být doprovázena odpo-
vídající, námi prokazatelnou strukturální 
změnou mozku. Hodnocení strukturál-
ních involučních změn, stejně jako hod-
nocení stupně intelektové insuficience je 
pro nás stále ještě velmi obtížné a nejed-
noznačné. V užším slova smyslu lze za 
involuční změny v mozku označit neuro-

nální úbytek a dystrofické změny neuronů 
i myelinu, podmiňující pokles hmotnosti 
mozku. Při překročení prahu kompenzo-
vatelnosti nebo ve spojení s jinou poru-
chou (hypoxie, hypo nebo hyperglykémie, 
stres, neurodegenerace apod.) mohou tyto 
změny vyústit v klinické geriatrické syn-
dromy postihující afekt, kognitivní funkce 
nebo chování (tab. č. 1). 

Prvním signálem
intelektové poruchy
bývá zhoršená paměX 

Ve vyšetřování morfologických změn 
mozku nám v současnosti velmi napomá-
hají nové zobrazovací metody. Vyšetření 
intelektové insuficience provádíme pomo-
cí standardizovaných škál a testů. V běžné 
praxi se u seniorů setkáváme s pestrým 
obrazem klinických projevů různého stup-
ně mentální mozkové dysfunkce. Souhrn-
ně je označujeme jako poruchy chování 
ve stáří. Mohou být projevem kombinace 
fyziologických involučních změn mozku 
s momentálními zátěžovými situacemi 
(např. delirantní stavy), nebo jsou dů-
sledkem patologických procesů, probí-
hajících v CNS (např. syndrom demence, 
deprese). Bohužel velká skupina nemoc-
ných s intelektovou insuficiencí zůstá-
vá ve svých počátcích neodhalená i při 
opakovaných návštěvách pacienta u lé-
kaře. Ani během opakovaných hospita-
lizací nemocného nemusí být počínající  

psychická insuficience diagnostikována
a v průběhu několika let může přerůst do 
závažné, medikamentózně již nekorigo-
vatelné poruchy, která si vyžádá ústavní 
péči. Klinickým projevem počínající inte-
lektové poruchy ve stáří je na prvním mís-
tě porucha kognitivních funkcí (tab. č. 2), 
především paměti. Určitým stupněm po-
ruchy paměti trpí převážná většina našich 
seniorů, ale ne všechny jsou rizikové a ne 
všechny přejdou do klinického syndromu 
demence (tab. č. 3).

Onemocnění s poruchami 
kognitivních funkcí

K benigním poruchám patří změny při 
fyziologickém stárnutí (úspěšné stárnutí), 
které jsou charakterizovány mírnou po-
ruchou paměti, ale ani ve vysokém věku 
nedochází k prokazatelným změnám ko-
gnitivních funkcí. Věkově podmíněné 
poruchy paměti (benigní stařecká zapo-
mnětlivost) jsou dalším stupněm moz-
kové dysfunkce, související se stárnutím 
mozku a lze je pozorovat již od 50. roku 
věku. Subjektivně sám pacient vnímá po-
tíže s pamětí, nejsou však omezeny jeho 
intelektové funkce a v budoucnu nehrozí 

Tab. č. 1: Psychické geriatrické syndromy

• Demence

• Deprese

• Delirium

• Maladaptace

• Poruchy chování

Tab. č. 2: Poruchy kognitivních funkcí

• Porucha paměti

• Porucha myšlení a úsudku

• Exekutivní dysfunkce

• Porucha orientace, dezorientace

• Porucha učení, řeči, poznávání

• Dyspraxie až plná apraxie

Tab. č. 3: Onemocnění s poruchami kognitiv-
ních funkcí

• Změny při fyziologickém stárnutí

• Benigní stařecká zapomnětlivost

• Minimální kognitivní deficit

• Demence

• Deprese

• Delirium

• Organický amnestický syndrom 
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zvýšené riziko přechodu do demence. Ko-
gnitivní porucha bez demence (minimální 
kognitivní deficit – mírná kognitivní po-
rucha) je pacientem subjektivně vnímaný 
problém s pamětí doprovázený již posti-
žením komplexních specializovaných čin-
ností. Objektivně jsou tyto změny proka-
zatelné a pacientovi hrozí vysoké riziko 
progrese do demence.

Syndrom demence

Syndrom demence je v současné době 
charakterizován poruchami kognitivních, 
behaviorálních a funkčních schopností 
(tab. č. 4), které jsou progredující, irever-
zibilní a vedou ke konečnému rozpadu 
osobnosti.

Rozvíjející se syndrom demence se pro-
jevuje klinickými symptomy (obr. 1), kte-

ré se vzájemně prolínají a rozvíjejí v ča-
se. Upřesňují nám schopnosti a možnosti 
pacienta, předurčují jeho chování k okolí 
a determinují pobyt v domácí péči. Doba 
trvání demence od jejího počátku ke smrti 
se uvádí přibližně 9 let. Nástup kognitiv-
ní dysfunkce (mezi 0.– 3. rokem) zůstává 
okolím většinou nepovšimnut, i když vý-
znamně mění život seniora, má vliv na 
jeho větší morbiditu i vyšší mortalitu. 
Návštěva lékaře se stanovením diagnózy 
je poměrně pozdní, od 4. roku trvání ne-
moci, v době manifestace behaviorálních 
symptomů, které jsou výrazně obtěžující 
pro okolí. Přežití při demenci od stano-
vení diagnózy se pohybuje mezi 3,5 až 
6 lety. Umístění nemocného do ústavní 
péče nastává mezi 4. až 9. rokem trvání 
onemocnění.

Proč je důležité včas 
diagnostikovat kognitivní 
dysfunkci u diabetika? 

Pro seniora existují závažná zdravotní 
a sociální rizika nepoznané demence (tab. 
č. 5). U diabetiků s kognitivním deficitem 
jsou ohroženy základní složky léčebného 
režimu – spolupráce s lékařem, sestrou, 
dodržování léčebného a rehabilitačního 
režimu. Závažné je riziko předávkování 
hypoglykemizujícími léky s následným 
těžkým hypoglykemickým stavem. Po-
kud se tyto stavy opakují, velmi vážně 
poškozují mozek a zhoršují kognitivní 
dysfunkci. Uzavírá se bludný kruh, který 
lze ve většině případů rozetnout pouze 
trvalým dohledem nad léčbou za hospi-
talizace nebo předčasným umístěním do 
trvalé ústavní péče. V důsledku demence 
dochází ke změnám imunitního systému 
a u diabetika při koexistenci diabetic-
kých komplikací to znamená ještě větší 
riziko infekčních komplikací proti senio-
rům s demencí bez diabetu nebo diabeti-

Geriatrie

KOGNITIVNÍ – nástup mezi 0–3 roky

porucha paměti, myšlení a úsudku, exeku-
tivních funkcí, orientace, učení, porucha 
řeči, poznávání, apraxie

BEHAVIORÁLNÍ – nástup mezi 3–8 lety

změny osobnosti, poruchy emotivity, de-
prese a úzkost, agitovanost, agresivita, 
bloudění, poruchy spánkového rytmu, 
společensky nepřijatelné chování

FUNKČNÍ – mezi 2–6 lety

pracovní činnost, společenská integrace, 
potíže s vedením domácnosti, řízením 
auta, sebeobsluhou

Tab. č. 4: Klinické symptomy u demence

• Pozvolný a nepozorovaný přechod do demence

• Nedostatečná spolupráce pacienta s demencí při léčbě

• Zvýšené riziko akcelerace nežádoucími účinky léků, lékové interakce

• Zhoršení intelektových schopností po operacích

• Zvýšené riziko pooperačních komplikací a snadnější vznik imobilizačního syndromu

• Snadnější vznik deliria při zátěžových situacích (febrilní stavy, operace, úrazy, dehydratace, 
psychická zátěž)

• Zvýšené riziko úrazů (silniční provoz, domácnost)

• Poruchy výživy, malnutrice, zvýšené riziko úmrtnosti

• Sociální krize (rodina, sousedi, úřady – platby…) 

Tab. č. 5: Rizika nepoznané kognitivní poruchy

• Učení a zapamatování si nových informací

• Zvládání komplexních činností (koníčky, vaření, účty)

• Schopnosti řešit problémy, nedodržování pravidel sociálního chování

• Prostorová orientace (řízení auta, stěhování)

• Řeč (nedokáže sledovat konverzaci, nenachází slova)

• Chování (pasivnější, obtížně ovládá emoce, nesprávně interpretuje zrakové a sluchové pod-
něty)

Tab. č. 6: Otázky Clinical Practice Guidelines, USA – 1996

• Cílená anamnéza (metabolické poruchy, psychiatrická onemocnění, změny chování a doved-
ností – důležité je srovnání v čase, abúzus)

• Fyzikální vyšetření (základní neurologické vyšetření, štítná žláza, nemoci zhoršující prokr-
vení CNS)

• Zhodnocení duševního stavu, kognitivních i nekognitivních projevů (standardizované testy)

• Laboratorní vyšetření (základní laboratorní screening, CB, AB, TSH, Ca)

• Další specializovaná vyšetření (B12, foláty, toxikologie, EEG, CT, MNR, psychiatrické a psycho-
logické vyšetření)

Tab. č. 7: Doporučená základní vyšetření pacienta s podezřením na demenci

Obr. č. 1: Klinické symptomy u demence
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kům bez přítomnosti demence. V důsled-
ku stárnutí dochází u seniorů fyziologicky 
k poklesu celkového energetického výde-
je o 35 – 37 %, k poklesu počtu svalových 
vláken a úbytku svalové hmoty až o 40 %, 
což vede ke zvýšené únavnosti a přispívá 
ke zhoršené mobilitě. U dementních ne-
mocných dochází v seniorském věku až 
v 70 % ke vzniku ortostatického syndro-
mu, zhoršujícího rovnováhu a stabilitu, 
proti jedincům bez demence. Pro diabe-
tika s kognitivním deficitem při součas-
né existenci diabetických komplikací, 
především cévních a neurologických, to 
znamená ještě větší riziko nejistoty při 
chůzi s omezením pohybové aktivity. 
Postupně dochází k rychlejšímu vzniku 
imobility, omezení soběstačnosti a zhor-
šení komunikace s okolím (přátelé, do-
cházka k lékaři apod.). Diabetika-seniora 
proto nestačí pouze edukovat o léčebném 
režimu a předepsat příslušnou medika-
ci. Je nutné vědět, zda je v jeho psychic-
kých i fyzických silách naše doporučení 
splnit. Zda ne existují objektivní důvody 
(porucha kognitivních funkcí, akcelerace 
některých klinických projevů stárnutí), 
které i při nejlepší vůli nemůže pacient 
překonat. On sám o svých omezeních 
většinou neví a v mnoha případech je 
odmítá připustit. Chybí zde odpovídající 
náhled na vlastní možnosti a schopnosti, 
který se zhoršuje s narůstajícím věkem 
a s prohlubováním kognitivní poruchy. 
Nápomocni nám nejsou ani nejbližší ro-
dinní příslušníci, kteří často schopnosti 
nemocného nadhodnocují nebo z faleš-

Geriatrie

ného studu jejich úbytek nepřipouštějí. 
V neposlední řadě zdravotní důsledky 
kognitivní poruchy i porucha kognitiv-
ních funkcí sama přispívají k dekompen-
zaci diabetu u se niorů se všemi dalšími 
komplikacemi. 

Kdy a jak diagnostikovat 
kognitivní poruchu? 

Obecně lze konstatovat, že v seniorské 
populací zahájíme základní diagnostiku 
kognitivní poruchy vždy, zjistí-li pacient, 
ošetřovatel nebo jiná blízká osoba potíže 
s pamětí nebo s vykonáváním dříve bez-
problémových činností. Pro praxi byl vy-
pracován soubor otázek (Clinical Practice 
Guidelines – USA 1996, tab. č. 6) k rych-
lé orientační diagnostice kognitivní dys-
funkce, který je pro svou nenáročnost 
použitelný v každé ordinaci. Základním 
principem je hledání změny psychiky, 
osobnosti, chování, provádění běžných 
činností ve srovnání se stavem před ur-
čeným časem (např. před rokem). Jednot-
livé otázky pokládáme jak nemocnému, 
tak příbuzným nebo ošetřovatelům, nej-
lépe izolovaně. Má-li pacient narůstající 
obtíže v kterékoliv zkoumané oblasti, je 
indikováno podrobnější vyšetření (tab. 
č. 7). U diabetiků by základní vyšetření 
kognitivních funkcí mělo být provedeno 
vždy při zahájení léčby a dále by mělo být 
opakováno 1× ročně.

Hodnocení kognitivní dysfunkce

K hodnocení kognitivní dysfunkce exis-
tuje celá řada specializovaných testů. Ne 
všechny jsou však použitelné pro běžnou 
praxi z mnoha důvodů, mimo jiné pro ná-
ročnost provedení a hodnocení.

Mezi základní, standardizované, dob-
ře proveditelné a interpretovatelné testy 
patří MMSE (tab. č. 8) a test kreslení ho-
din (tab. č. 9). MMSE test obsahuje 30 jed-
noduchých otázek typu – kolikátého je, 
který rok máme, odečtěte opakovaně od 
100 číslo 7, napište větu apod. Za každou 
správnou odpově] se započítá jeden bod. 
Test hodnotí orientaci, okamžitou paměX, 
výbavnost, pozornost, řeč, rozpoznávání, 
praktické dovednosti, zrakově prostorové 
schopnosti. Získání maximálního počtu 
30 bodů znamená neporušené kognitiv-
ní funkce.

Dalším dobře použitelným a jednodu-
chým testem je test kreslení hodin. Pa-
cienta požádáme, aby nakreslil hodiny 
s časem za 10 minut 2. Můžeme před-
kreslit základní tvar ciferníku, dále již 
nenapovídáme. Hodnotíme body 1 – 6 za-
kreslení ciferníku, ručiček a zaznamenání 
určeného času. Za každou nezakreslenou 
část hodin přičítáme body. Získání 6 bodů 
znamená nejtěžší kognitivní dysfunkci. 
Test hodnotí paměX, vizuálně konstrukč-
ní schopnosti, výkonné funkce (představi-
vost, provedení). Test kreslení hodin často 

Senzitivita 87 %, specificita 82 %

HODNOCENÍ

26 – 30 bodů – bez poruchy kognitivních 
funkcí

25 – 26 bodů – hraniční hodnoty, dispen-
zarizace

18 – 24 bodů – lehká demence

6  –  17 bodů – středně těžká demence

méně než 6 bodů – těžká demence

Společně s MMSE je senzitivita až 95 %
Pro lehké demence jsou typické chyby 
v délce a umístění ručiček

HODNOCENÍ

1 bod – bezchybné provedení

6 bodů – hodiny nejsou zakresleny

• U všech osob nad 75 let jednou ročně

• U všech pacientů se zhoršenou soběstačností nad 65 let

• U diabetiků 2. typu nad 65 let věku při stanovení diagnózy a dále 1× ročně

• Před elektivními chirurgickými výkony nad 65 let věku

• U akutně hospitalizovaných nemocných nad 65 let po stabilizaci stavu

• U všech pacientů s rizikovými faktory demence před dosažením 75 let (familiární výskyt,
Parkinsonova choroba, stavy po iktech, deliria)

• Uvést datum, den v týdnu, denní dobu s přesností na hodinu

• Provést jednoduchou matematickou operaci

• Během 1 minuty vyjmenovat co nejvíce barev, zvířat, měst, rostlin (norma je více než 17)

• Opakovat po vyšetřujícím číselnou řadu (4  – 7 číslic)

• Hláskovat pozpátku (pokrm, sport, prkno)

• Vysvětlit význam přísloví

• Zapamatovat si a po chvíli vybavit 3 nepříbuzná slova

• Nakreslit podle předlohy krychli

Doporučuje se položit alespoň 3 –  4 otázky.
Kognitivně intaktní osoby nechybují ani ve vysokém věku.

Tab. č. 8: MMSE – Mini-Mental State Exami-
nation

Tab. č. 10: Screening kognitivních poruch u rizikových skupin

Tab. č. 11: Doporučené otázky screeningu kognice

Tab. č. 9: Test kreslení hodin
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používáme společně s MMSE testem k do-
kreslení hloubky kognitivní dysfunkce ne-
mocného. Při testování by pacient neměl 
být ve stresové situaci a při opakovaném 
testu by měly být podmínky testování po-
kud možno obdobné. Provedení obou tes-
tů představuje 10 až 15 minut času podle 
závažnosti kognitivní poruchy.

Screening kognitivních poruch

Vzhledem k závažnosti důsledků ko-
gnitivní dysfunkce na zdraví a život se-
niora, narůstajícímu počtu postižených 
a narůstajícím nákladům na zdravotnic-
kou a ošetřovatelskou péči o nemocné 
s demencí se uvažovalo o preventivním 
a scree ningovém vyšetření seniorské po-
pulace. Provedené studie jednoznačně 
neprokázaly pozitivní význam plošné-
ho provádění screeningového vyšetření 
u všech osob nad 65 let. Proto není toto 
vyše tření zahrnuto mezi doporučená vy-
šetření v rámci preventivních prohlídek 
pro seniory. Výjimku tvoří rizikové skupi-
ny obyvatel (tab. č. 10), mezi něž se nyní  
na základě doporučení pracovní skupiny 
evropských diabetologů (Clinical Guide-
lines for Type 2 Dia betes Mellitus) řadí 
i senioři-diabetici 2. typu. Při orientač-
ním vyše tření kognice vystačíme s něko-
lika otázkami (tab. č. 11), které paciento-
vi pokládáme po předchozím upozornění 
a vysvětlení. Podrobným vysvětlením dů-
vodů a důležitosti prováděného testu pa-

cientovi i jeho rodině se vyhneme zkres-
lení výsledků v důsledku stresové reakce 
pacienta a zleh čování celého vyšetření 
příbuznými.

Závěr
V současnosti postihuje demence při-

bližně 1 % celosvětové populace a v dal-
ších 30 až 50 letech se očekává nárůst po-
čtu lidí trpících demencí na dvojnásobek. 
To přímo úměrně souvisí s prodloužením 
života a nárůstem počtu seniorů. OSN 
předpovídá, že do roku 2050 vzroste po-
čet lidí ve věku 65 – 84 let v celosvětovém 
měřítku ze 400 milionů na 1,3 miliardy 
(trojnásobný vzestup), zatímco počet lidí 
ve věku 85 až 99 let stoupne z 26 milio-
nů na 175 milionů (šestinásobný vzestup) 
a počet lidí starších 100 let se zvýší ze 
135 tisíc na 2,2 milionu (šestnáctinásob-
ný vzestup). Podle současných statistic-
kých údajů každý desátý člověk nad 65 let 
trpí středně těžkou až těžkou demencí, ve 
věku nad 85 let je to již každý třetí člověk. 
Výskyt demence je stejně častý jako vý-
skyt diabetu a každý praktický lékař má 
ve své praxi 50 – 80 nemocných s klinicky 
významnou demencí. V ČR máme k letoš-
nímu roku přibližně 120 až 130 tisíc osob 
s manifestovanou demencí a dalších při-
bližně 250 tisíc, kteří do demence během 
několika let přejdou. Kolem 200 tisíc ob-
čanů nad 65 let věku má demenci dosud 
nediagnostikovanou.

Kognitivní poruchy u seniorů ve spoje-
ní s diabetem mají závažnější zdravotní 
i sociální důsledky pro tuto skupinu ne-
mocných. Získání základních informací 
o kognitivních schopnostech nemocné-
ho pomocí screeningových otázek je při-
tom v praxi velmi jednoduché a mělo by 
patřit do běžného vyšetřovacího progra-
mu. Není nutné a ani žádoucí, aby testy 
kognice prováděli lékaři. Naopak střední 
zdravotnický personál a především sest-
ry, které jsou v těsnějším kontaktu s pa-
cientem i rodinnými příslušníky, mají 
více možností získat pravdivé informace 
o skutečných kognitivních schopnostech 
nemocného, které nejsou zkresleny stre-
sem z lékaře. 

Literatura
Fišar, Z., Jirák, R. Vybrané kapitoly z biologic-
ké psychiatrie. Praha: Grada, 2001.
Hellas, B., Forten, L. J., Winblad, B. et al. Seve-
re dementi. Paris: Serdi Publishe, 2003.
Jirák, R., Koukolík, F. Demence. Praha:
Galén, 2003.
Koukolík, F., Jirák, R. Alzheimerova nemoc
a další demence. Praha: Grada Avicenum, 1999.
Topinková, E. Jak správně a včas diagnosti-
kovat demenci – manuál pro klinickou pra-
xi. Praha: UCB Pharma, 1999. 
Volicer, L., Hurley, A. Hospice care for pati-
ents with advanced progressive dementia. 
New York: Springer Publishing Company, 
Inc., 1998.

Geriatrie
Fo

to
 K

ar
el

 V
íz

ne
r

Diasestra_2005_2.indd   38 14.11.2005   17:12:38



2/2005 � SESTRA V DIABETOLOGII

39Redakční zprávy

O distribuci časopisu

1) Standardní podoba časopisu
Sestra v diabetologii bude vycházet v barevném provedení a rozsahu 32 stran formátu A4. Časopis na základě předplatného je 

zasílán na vámi udanou doručovací adresu v České nebo Slovenské republice. Doručovací náklady a balné jsou součástí předplat-
ného. Vydání mimořádných 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. Časo-

pis 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 čísla 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. 

Složenku je možné zaplatit jak tradičně na poště, tak dle čísla účtu a variabilního symbolu také převodem z vašeho účtu. V pří-
padě, že si přejete také zaslání 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 bo-

nus pro naše předplatitele. Pokud jste si ob-
jednali předplatné do 15. 11. 2005, dostává-
te 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. Po-
žadavek na slevu je třeba vyjádřit v objed-
návce.

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 jsme připra-

vili také systém sponzorovaného předplatné-
ho. Našim inzerentům umožníme hromadný 
nákup předplatných. V podobě korespondenč-
ního lístku označeného razítkem sponzora pak 
můžete obdržet předplatné zdarma. O tento 
systém projevila zájem řada farmaceutických 
firem, kartičky pak budete moci získat přímo 
od zástupců těchto firem. Předplatné si aktivu-
jete odesláním na naši adresu (předtištěna). Po-
kud již máte předplatné zaplaceno, bude vám 
o příslušnou délku prodlouženo. 

Julie Nováčková
distribuce
Nakladatelství GEUM
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Ve dnech 14. až 15. 10. 2005 se v Liberci konala konference na téma „technické pomůcky“, která se setkala s velkým zájmem 
sester. Ústředním tématem byla retinopatie a technické pomůcky pro pacienty s postižením zraku.

Marie Libichová zde podala ucelený přehled o diabetické retinopatii a její léčbě. Přednáška sestry Marie Jouklové „Ošetřova-
telský proces u pacientů s handicapem“ zase upozornila na chybné chování zdravotnického personálu vůči nevidomým a sla-
bozrakým. Soustředila se především na specifika komunikace s těmito pacienty při vyšetřeních, hospitalizačním ubytování, či 
vysvětlování určitých úkonů. O tom, jakých chyb při práci s technickými pomůckami se mohou dopouštět pacienti vědomě či 
nevědomě, informovala sestra Radka Šitová. K zajímavým postřehům patřilo například to, že dětští diabetici měří své zdravé 
kamarády glukometrem, aby měli vylepšené výsledky. Dospělí diabetici zase aplikují inzulín stále do stejných míst, což má za 
následek vznik lipodystrofií, nebo nosí testační proužky do glukometru mimo obal, čímž dochází k poškození těchto pomůcek 
a výsledkem je nesprávné stanovení hladiny cukru v krvi.

Na konferenci se také představil Tyfloservis – organizace pro nevidomé a slabozraké. Seznámila nás nejen s pomůckami pro 
tuto specifickou skupinu pacientů, ale také s možnostmi praktické pomoci.

Na obtížnost péče o nohy a léčby diabetické nohy u pacientů s retinopatií upozornila Marta Křížová svojí přednáškou „Ne-
vidomý pacient a diabetická noha“. Poukázala především na to jak v praxi postupovat, jak naučit pacienty s postižením zraku 
pečovat o nohy a kde lze o pomoc požádat. Z následné diskuse vyplynulo, že ani sestry mnohdy nevědí kde mohou požádat o ra-
du či zhodnocení stavu dolních končetin u svých pacientů. Proto zde uvádíme dostupný přehled podiatrických ambulancí.

(vhavl)

Podiatrické ambulance
(zdroj: stránky České diabetologiské společnosti http://www.diab.cz; 3. 11. 2005; tituly vedoucích lékařů uvedeny ve zjednodušeném 

znění)

Sekce sester

• Interní oddělení, Krajská nemocnice 
Pardubice
Kyjevská 44, Pardubice, 532 03
MUDr. Jiřina Pavlíčková

• Podiatrická ordinace MUDr. Hany Mül-
lerové
B. Němcové 738, Náchod, 547 01
MUDr. Hana Müllerová

• Podiatrická  ambulance, Diabetologic-
ké centrum, FN u sv. Anny
Pekařská 53, Brno, 656 91
MUDr. Jana Konečná 

• Diabetologické centrum, Nemocnice 
Liberec
Husova 10, Liberec, 460 63
MUDr. Jindra Vejrychová

• Diabetologické centrum BaJovy kraj-
ské nemocnice 
Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, 762 75
MUDr. Alena Adamíková

• Diabetologické centrum při interním
oddělení Nemocnice České Budějovice
B. Němcové 54, České Budějovice, 370 87
MUDr. Jaroslav Nekola

• Ambulantní klinika Medipont
Matice školské 17, České Budějovice, 370 01
MUDr. Ivana Přibáňová

• I. interní klinika, FN Plzeň
Alej Svobody 80, Plzeň, 304 60
MUDr. Sylvie Lacigová

• Podiatrická ambulance, Diabetologic-
ké centrum, IKEM
Vídeňská 1958/9, Praha 4, 140 21
MUDr. Alexandra Jirkovská

• Interní klinika, FN Motol
V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
MUDr. Pavlína PiPhová

• Diabetologické centrum, II. interní kli-
nika, FN Královské Vinohrady
Šrobárova 50, Praha 10, 100 00
MUDr. Ludmila Trešlová

• Diabetologická ambulance
Smetanova 1390, Ústí nad Orlicí, 562 01
MUDr. Jitka Vlachová

• Diabetologická a interní ambulance
Eliščina 40, Třebíč, 674 01
MUDr. Dagmar Pinková 

• Diabetologické centrum, FN Brno
Jihlavská 20, Brno, 625 00
MUDr. Petra Vlčková

• Chirurgická ambulance
Kalinovo nábř. 605, Havlíčkův Brod, 580 01
MUDr. Václav Pěkný

• Diabetologické centrum, oddělení or-
topedické protetiky, Masarykova ne-
mocnice
Sociální péče 12/A, Ústí nad Labem, 401 13
MUDr. Naděžda Shorná

• Diabetologické centrum, klinika ge-
rontologická a metabolická, FN Hradec 
Králové
Sokolská 581, Hradec Králové, 500 05
MUDr. Marie Kusalová

• Interní oddělení, Nemocnice Karlovy 
Vary, spol. s r. o. 
Bezručova 19, Karlovy Vary, 360 66
MUDr. Lucie Krejsová
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