
suplementum 1 ■ ročník 12 ■ 2016

IS
SN

 1
80

1-
28

09

LUHAČOVICE 2016



Pracovní den Sekce sester ČDS
52. diabetologické dny v Luhačovicích

15. dubna 2016, Společenský dům, Lázně Luhačovice

Publikace vyšla s laskavou finanční podporou
České diabetologické společnosti ČLS JEP

Partneři sborníku



SESTRA V DIABETOLOGII ■ SUPLEMENTUM 1/2016

Abstrakta

Pracovní den Sekce sester ČDS
52. diabetologické dny v Luhačovicích
15. dubna 2016, Společenský dům, Lázně Luhačovice

Pořadatel: Sekce sester České diabetologické společnosti ČLS JEP
Mediální partner: Nakladatelství GEUM, s.r.o.

Program:

7.30 – 8.25 registrace

8.25 – 8.30 zahájení pracovního dne
Renáta Říhánková

1. blok
Koordinátoři: Renáta Říhánková, Kateřina Čechová

8.30 – 8.40 Vyhlášení vítězných prezentací za rok 2015
Renáta Říhánková

8.40 – 9.00 Co víme a nevíme v edukaci pacientů rizikových pro syndrom 
diabetické nohy
Alexandra Jirkovská

9.00 – 9.10 Již 7 roků tady je – kurz podiatrie
Marta Křížová, Alexandra Jirkovská, Vladimíra Fejfarová

9.10 – 9.25 Možnosti léčby infekce způsobené pseudomonádami 
u syndromu diabetické nohy
Hana Tibenská, Jitka Niklová, Vladimíra Fejfarová, 
Alexandra Jirkovská, Iva Prokopová

9.25 – 9.40 Chyby a omyly v diagnostice Charcotovy neuropatické 
osteoartropatie
Pavla Hýblová, Jitka Bieliková, Robert Bém, Alexandra Jirkovská

9.40 – 9.55 Vývoj dětské nohy a rizika diabetu
Vladimír Holoubek

9.55 – 10.10 Cvičení a vhodná obuv jako prevence i terapie ortopedických vad
a funkčních poruch nohou dětí
Jana Vašková

10.10 – 10.20 Pacient může být aktivnější při zvládání diabetu – minisymposium
společnosti Abbott
Terezie Barčáková

10.20 – 10.35 přestávka

10.35 – 11.05 Inovace v edukaci – minisymposium společnosti Eli Lilly
Jana Parkányiová

11.05 – 11.25 Senzory: nastavení alarmů a interpretace hodnot
Klára Picková

11.25 – 11.40 Syndrom spánkové apnoe z pohledu sestry
Hana Kůsová, Marie Jandová

11.40 – 11.55 Provádění screeningu poruch glukózové tolerance z pohledu 
gravidních žen
Pavla Kudlová

11.55 – 12.10 Diabetická dieta v těhotenství – jak změnila mé dosavadní 
stravování?
Petra Rýdlová, Marcela Špergrová, Hana Krejčí, Kateřina Anderlová
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12.10 – 12.25 diskuse

12.25 – 12.55 přestávka
seznámení s postery

2. blok
Koordinátoři: Milada Koukalová, Jaroslava Kreuzbergová

12.55 – 13.20 Řízená diskuse k posterům

1. Jak pacienti řeší hypoglykemii?
Jana Eliášová, Jitka Andrášková, Eva Horáková
2. My diabetic – edukační hra pro děti s diabetem 1. typu
Veronika Černohorská, Jana Kejvalová, Daniel Novák
3. Nutriční terapeut jako součást diabetologické ambulance
Beáta Bohnerová
4. Využití senzoru u těhotné diabetičky 1. typu
Ivana Kobrová, Marie Jandová
5. Kterak léčili diabetes dietou naši předkové
Květa Krajíčková
6. Určení vhodného načasování transplantace pankreatických ostrůvků do arteficiálních podkožních 
skeletů pomocí zobrazovacích metod
Andrea Gálisová, Eva Fábryová, Daniel Jirák, Lucie Kosinová, Markéta Jirátová, František Saudek, 
Milan Hájek, Jan Kříž
Porucha konečné fáze hojení rány u pacientů se syndromem diabetické nohy
Jitka Bieliková, Vladimíra Fejfarová
8. Transplantace v diabetologii – metoda volby
Lucie Fialová, Barbora Švejdíková, Veronika Švengrová, Michal Dubský
9. Kontrola kvality sítě POC glukometrů ve FN Olomouc
Veronika Kubíčková, Irena Kyjanková, Isabela Pospíšilová, Zdeňka Svačinková, Ivana Filipová, 
Jana Bednaříková
10. DIABKOUČ – edukace diabetiků s využitím telemedicíny v praxi
Martina Dyrcová, Martin Matoulek, Jaroslav Novotný, Ondřej Kádě
11. Kazuistika z podiatrické ambulance: komplexním léčebným přístupem předejít amputaci
Michaela Fraňková, Milan Flekač, Eva Kábrtová, Hana Sedláková, Jarmila Šindelková
12. Správnost určení diety stran množství sacharidů u ambulantních pacientů s diabetes mellitus – 
porovnání dokumentace a vypočtených jídelních lístků – pilotní studie
Miroslava Pavlíková Peterková, Jan Brož

13.20 – 14.20 přestávka na oběd

14.20 – 14.50 Edukace diabetiků nutričním terapeutem
Květa Krajíčková

14.50 – 15.05 Souboj diety diabetika 1. a 2. typu – je důvod?
Aneta Sadílková, Martina Daňková

15.05 – 15.20 Nutriční režim u nemocných s diabetickým onemocněním ledvin
Olga Mengerová1, Pavel Suchánek1, Jitka Andrášková2

15.20 – 15.35 Vitamin D, strava a diabetes, existují souvislosti?
Martina Daňková

15.35 – 15.50 Indikátory kompenzace diabetu v ambulantní a ústavní péči
Ludmila Smažáková, Rudolf Chlup, Hana Zálešáková, Michaela Nádvorníková, Jana Polcerová, Lucie Lišková

15.50 – 16.05 diskuse
závěr pracovního dne

Program



Již 7 roků tady je – kurz podiatrie
Marta Křížová, Alexandra Jirkovská, 
Vladimíra Fejfarová
Klinika diabetologie, IKEM, Praha

Krátce po založení podiatrické sekce v roce 2005 se zrodil nápad
uspořádat podiatrický kurz pro všeobecné sestry. Vznikl až tři
roky poté, na základě zkušeností z evropských doporučení pro
školení specialistů v podiatrii (Diabetic Food Care Education
Programme for Certified Diabetic Food Care Assistants z roku
2008).

V té době zkušenosti s léčbou syndromu diabetické nohy,
tedy i podiatrické ambulance, byly ještě málo známé. Aby léčba
byla úspěšná, bylo nutné zajistit vzdělání v této problematice –
„vyškolit odborníky“.

Proto 26. března 2009 (především zásluhou prof. Jirkovské
a dalších) byl zahájen Certifikovaný kurz pro všeobecné sestry
v podiatrii.

Kurz byl rozdělen do tří částí, celkem trval 10 dní:
1. část – teoretická, praktická a preventivní výuka – 4 dny
2. část – odborná praxe – 3 dny
3. část – speciální výuka a závěrečné hodnocení – 3 dny

Prvního kurzu se zúčastnilo 30 sester, především z již fun-
gujících podiatrických ambulancí z celé republiky. Zahájení se
také zúčastnila paní Ali Foster z Londýna, která byla nejlepší
podiatrickou bakalářkou v Anglii. Báječná nálada a touha něco
se dozvědět i si vzájemně předat správné informace provázela
jak sestry, tak všechny lektory.

Po skončení první části kurzu (29. března) si sestry domlu-
vily povinnou odbornou praxi v IKEM, která trvala tři dny. Ga-
rantem odborné praxe byla (a dosud je) sestra Marta Křížová.
Třetí část pak probíhala v prosinci 2009, kdy sestrám byla vy-
světlena a předvedena speciální část (podtlak, larvy, TCC
apod.). Třetí – závěrečný den končil testem znalostí a krátkou
kazuistikou z praxe. A pak s přáním mnoha dalších úspěchů od
prof. Edmondse z Londýna, všech lektorů i organizační firmy
Galén Symposion (vzorně se starala o všechny účastnice), od-
jížděly sestry domů. První úspěch nás velice těšil.

A pak následovaly každoročně další kurzy. Nabídka i infor-
mace o kurzu jsou na internetových stránkách Podiatrické sekce
České diabetologické společnosti (www.diab.cz). V loňském
roce jsme již úspěšně ukončili sedmý kurz a těšíme se na osmý.

Zahájení kurzu je nyní začátkem června (sestrám to více vy-
hovuje). Osmý kurz se bude konat: 2.–5. června 2016 – první
část, 10.–12. listopadu 2016 – druhá část. Účastnice kurzu jsou
z různých lůžkových oddělení, ambulancí, z domácí péče, ale
i sestry, které pracují jako pedikérky.

Dosud bylo přihlášeno 170 sester, 5 sester kurz nedokončilo
(onemocnění, přestěhování, zaměstnavatel nesouhlasil s pokra-
čováním), ale 165 sester kurz úspěšně dokončilo.

Přibližně 115 sester podiatrický kurz stále využívá a jsou
spokojené, že se ho mohly zúčastnit – byl pro ně přínosem pro
další práci. Asi 20 % sester zatím nemá možnost znalosti uplat-
nit, nejčastějším důvodem je nedůvěra lékařů, mateřská dovo-
lená, nevhodná ambulance nebo oddělení. U sedmi sester jsme
nenavázali kontakt, zřejmě pro změnu telefonního čísla.

Sestra s podiatrickým kurzem, pokud je podporována léka-
řem a má nasmlouvané příslušné kódy, může zajistit nemalý fi-

nanční přínos pro ambulanci. Sesterský kód 06 130 Ošetřování
hyperkeratóz a preulcerózních lézí u diabetiků jen zřídka
může být vykazován. Pojišťovny ho z různých důvodů (nezájem,
nepochopení, finanční omezení) nechtějí nasmlouvávat.

Závěr a doporučení
1. Vhodná spolupráce lékaře a vzdělané sestry je vždy příno-

sem pro pacienta.
2. Lékaři, věřte sestrám vyškoleným v podiatrickém kurzu.
3. Lékaři, nejen podiatři, využijte také možnosti zaškolení

v podiatrii.
4. Podiatrický kurz je jednoznačně velkým přínosem pro

práci sester téměř v každém oboru.
5. Sestry s podiatrickým kurzem, nenechte se odradit pojiš-

ťovnami, musí náš kód povolit.

Možnosti léčby infekce způsobené 
pseudomonádami u syndromu 
diabetické nohy
Hana Tibenská, Jitka Niklová, Vladimíra Fejfarová,
Alexandra Jirkovská, Iva Prokopová
IKEM, Praha

Mezi nejzávažnější infekce u syndromu diabetické nohy řadíme
v poslední době infekce způsobené pseudomonádami. Jejich vý-
skyt roste a odhaduje se u podiatrických pacientů na 15–25 %.
Pseudomonády jsou běžně přítomné v odpadních vodách
a půdě. U oslabených jedinců s rannou infekcí jsou pseudomo-
nády obávanými patogeny, jelikož rychle indukují rezistenci
a podílí se na tvorbě biofilmu, který lze velmi špatně terapeu-
ticky ovlivnit. Pseudomonáda postihuje zejména pacienty
s osla benou imunitou, chronicky nemocné, po transplantaci,
s popáleninami a dlouhodobě užívající antibiotika, mezi něž pa-
cienti se syndromem diabetické nohy patří. Rána osídlená pseu-
domonádou se pomaleji hojí, což může vést k osteomyelitidě
a případnému chirurgickému výkonu na dolní končetině.

Terapeuticky lze pseudomonádovou infekci zvládnout
správně zvolenou kombinací léčebných prostředků. V první
řadě sem patří důkladný débridement rány se správnou lokální
léčbou, kdy se snažíme defekt spíše vysušovat za použití anti-
septického krytí, které rozrušuje biofilm, nebo krytí acidifikující
ránu. Poté je důležitá i antibiotická léčba, kdy podáváme per -
orální či intravenózní antibiotika v útočných dávkách dle citli-
vosti patogena. Dále můžeme použít i podtlakovou léčbu, která
má čistící účinek (rozrušuje biofilm), aktivně uzavírá ránu, zlep-
šuje prokrvení tkáně a díky uzavřenému systému mění mikro-
biální osídlení uvnitř rány. V nejzazším případě je nutný
chirurgický zákrok na dolní končetině. V našem příspěvku
bude uvedeno několik kazuistik s rozličným přístupem k léčbě
pseudomonádových infekcí.
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Abstrakta přednášek a posterů
Abstrakta jsou řazena podle programu



Chyby a omyly v diagnostice Charcotovy 
neuropatické osteoartropatie
Pavla Hýblová, Jitka Bieliková, Robert Bém, 
Alexandra Jirkovská
Klinika diabetologie – podiatrická ambulance, IKEM, 
Praha

Úvod
Charcotova neuropatická osteoartropatie (CNO) je destruktivní
postižení kloubů a kostí při neuropatii. Nejčastěji toto onemoc-
nění postihuje nohu diabetického pacienta. Neuropatií a mnoha
dalšími mechanismy dochází k osteoporóze a traumatickým
změnám, vedoucím k frakturám, luxacím a dislokacím kostí
a kloubů nohy. Toto onemocnění není nijak vzácné, vyskytuje
se až u sedmi procent diabetiků.

Diagnostika
Mezi primární příznaky CNO patří otok, zarudnutí, intermi-
tentní bolestivost nohy a vyšší rozdíl kožních teplot. Počáteční
nepatrné změny pacient mnohdy nevnímá, neregistruje žádné
poranění ani bolest. Proto je již při ambulantní návštěvě tako-
vého pacienta velice důležité tyto varovné signály včas zachytit
a zajistit mu adekvátní léčebnou péči.

Terapie
Zásadním a nenahraditelným principem léčby je odlehčení
končetiny. Již při podezření na CNO je pacient řádně edukován
o absolutním vyloučení došlapu na končetinu. Při dalších ná-
vštěvách, řádově v mnoha měsících i letech, je pacient i nadále
diagnosticky a léčebně monitorován. Ve spolupráci s protetikem
pak probíhá výměna kompenzačních pomůcek. V případě
kloubní či kostní nestability nebo špatně léčitelných ulcerací
a zánětlivých poškození měkkých tkání přistupujeme k chirur-
gickému řešení.

Kazuistická sdělení
Cílem tří následujících kazuistik je autentickou formou pouká-
zat na důležitost přesné a včasné diagnostiky a také na chyby
i omyly, ke kterým může díky této ne zcela na první pohled
zřejmé chorobě docházet.

V první kazuistice popisujeme mylnou diagnostiku CNO,
v druhém případě pozdní rozpoznání tohoto onemocnění a ve
třetím případě demonstrujeme nikterak ojedinělou neochotu
spolupráce ze strany pacienta a její důsledky.

Závěr
Z výše uvedených příkladů i z naší každodenní praxe v podia-
trické ambulanci vyplývá, že mylná či pozdní diagnostika a ne-
spolupráce pacienta mohou vést ke komplikacím, jejichž
důsledkem může být i amputace dolní končetiny. Naopak díky
brzké léčbě a vhodné edukaci může spolupracující pacient i přes
toto onemocnění vést plnohodnotný a spokojený život, bez vý-
razného pohybového omezení. Nezaměnitelnou úlohu v diag-
nostice CNO hraje sestra v diabetologické či podiatrické
ambulanci.

Vývoj dětské nohy a rizika diabetu
Vladimír Holoubek
Lékařské podiatrické pracoviště Columna centrum s.r.o., Brno

V poslední době jsme svědky velkého nárůstu funkčních vad
pohybového aparátu u dětí, kde velkou roli sehrávají funkční
vady v oblasti nohy. Tato skutečnost se samozřejmě promítá i do
dalšího vývoje pohybové soustavy dítěte.

I přesto, že více než 95 % dětí se rodí se zdravýma nohama,
podle výsledků průzkumu České obuvnické a kožedělné aso-
ciace z roku 2011 a 2014 trpí více než polovina dětí školního
věku deformitami a funkčními poruchami nohou nejčastěji
v oblasti paty a nožní klenby, především díky nošení nevhodné
obuvi a nedostatku pohybu.

Vlivy ovlivňující vývoj nohy:
● Ontogenetické vlivy – jako obraz funkční adaptace na

změny zevního prostředí v rámci ontogeneze.
● Fylogenetické vlivy – obraz genetické výbavy.

Na ontogenetický vývoj panují dva hlavní názory:
● první, že v rámci ontogeneze se z chápavé končetiny vlivem

bipedální, vzpřímené chůze vyvinula noha k dnešní podobě.
● druhý, modernější, že člověk nešel vývojem přes chápavou

končetinu, ale vývoj směřoval přímo k bipedálnímu, vzpří-
menému postoji s tím, že se vyvinula současně anatomická
stavba, zajišťující měkký, stabilní došlap. Chodidlo se při-
způsobuje nerovnostem terénu se zajištěním stability chůze
– vývoj anatomické stavby kostí v závislosti na zátěži.

Platí obecné pravidlo, že funkce tvoří orgán a orgán tvoří funkci.
Při vývoji nohy v rámci fylogeneze a ontogeneze dochází se
změnou funkce ke změně anatomického tvaru nohy, která před-
stavuje nedílnou jednotku jak anatomickou, tak funkční. Tvar
a postavení nohy ovlivňuje postavení i funkci jiných částí těla,
pánve, celé páteře i horních končetin.

Proto při funkčních poruchách v oblasti nohy dochází k ře-
tězení těchto poruch do vyšších etáží pohybového systému.
Pokud se funkční poruchy neřeší, dojde k jejich strukturalizaci
s postupným rozvojem degenerativních změn.

Faktory působící na vývoj v průběhu života jedince:
● sociální – město, venkov
● ekonomické – kulturní
● věk
● pohybové aktivity
● úrazy
● onemocnění
● vzdělání

Dětská noha a diabetes:
● snížená citlivost
● rychlejší tvorba otlaku
● vyšší potivost
● větší náchylnost k infekci
● spíše hypokineze
● častější neurologické onemocnění
● při přetížení nebezpečí hypoglykemie
● větší unavitelnost 
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Z výše uvedeného je patrno, jak je nesmírně důležité pro
harmonický a zdravý vývoj pohybového systému mladé gene-
race pečovat o jejich nohy s rozvojem pohybových aktivit a tím
předcházet funkčním poruchám.

Cvičení a vhodná obuv jako prevence 
i terapie ortopedických vad a funkčních
poruch nohou dětí
Jana Vašková
Lékařské podiatrické pracoviště Columna centrum s.r.o., Brno

Nedostatek pohybu, nevhodná obuv a obezita mají nepříznivý
vliv na vývoj dítěte a jsou i příčinou nárůstu deformit nohou
v dětské populaci. Kostra dětské nohy ještě není plně osifiko-
vána, proto ji lze nevhodnou obuví a špatnými pohybovými ná-
vyky poměrně snadno deformovat. Rovněž s ní lze ale
i efektivně terapeuticky pracovat. Proto je důležité podchytit ne-
správný vývoj dětské nohy již mezi 3.–5. rokem věku dítěte, kdy
lze pravidelným cvičením a vhodnou obuví s ortopedickou stél-
kou dosáhnout odstranění dané vady.

Podiatrickým vyšetřením nohou a pohybového aparátu dětí
věkové skupiny 3–10 let (včetně dětí s diabetem) jsme diagnos-
tikovali nejčastěji následující deformity a funkční poruchy
nohou:
● valgózní (vbočené) postavení paty (61 %)
● varózní (vybočené) postavení paty (2 %)
● podélně plochá noha (10 %)
● noha vysoká – lukovitá (11 %)
● vbočené malíky
● počínající hallux valgus (vbočený palec)
● zarůstající nehty

Nejčastějším problémem je ale tzv. funkční plochonoží, charak-
terizované valgózním postavením paty s nestabilitou v subta-
lárním kloubu, často provázené vnitřní rotací kolen a kyčlí.
Pokud není tento problém řešen, může docházet k poklesu a de-
formování podélné klenby a v návaznosti s tím k deformitám
prstů, k nesprávnému postavení a následnému přetěžování nohy
v oblasti kotníků, kolen a kyčelních kloubů, od čehož se odvíjí
postavení celého těla.

Stabilizace paty do kolmého postavení a naformování nožní
klenby docílíme pravidelným cvičením, kdy na základě kine-
ziologického rozboru posilujeme oslabené a protahujeme zkrá-
cené svalové skupiny nejprve od nohou a následně postupujeme
do vyšších etáží osového skeletu.

Nezbytným předpokladem správné funkce dolních končetin
a celého pohybového aparátu je zajištění správného postavení
a odvalu nohy při chůzi vhodnou obuví a ortopedickými stél-
kami s pevným vedením paty a oporou vnitřního oblouku po-
délné klenby.

Co se týká četnosti výskytu funkčních poruch v oblasti
nohou s následným vznikem ortopedických deformit, nebyly
v dětské populaci diabetiků a nediabetiků shledány zásadní roz-
díly. Funkční a strukturální poruchy v oblasti nohou jsou ale
u dospělých diabetiků častějšími příčinami vzniku trofických
a ischemických změn v zátěžových zónách nohy, což předsta-
vuje vyšší riziko vývoje ulcerací a gangrén. Proto je potřeba zdů-

raznit důležitost prevence již od dětství, a to především pravi-
delnými pohybovými aktivitami, výběrem vhodné obuvi a včas-
nou diagnostikou případných problémů komplexním
podiatrickým vyšetřením.

Pacient může být aktivnější 
při zvládání diabetu – minisymposium
společnosti Abbott
Terezie Barčáková
Diabetologická ambulance, Sdružené zdravotnické zařízení,
Krnov

Selfmonitoring je nejpřínosnější metodou samostatné kontroly
léčby diabetu pacientem a tedy nedílnou součástí dobře vedené
péče o diabetiky. Zvyšuje pochopení základních léčebných opa-
tření, především stravovacích návyků. Podporuje motivaci ne-
mocných ke spolupráci.

Pouhé změření glykemie však nestačí. Více než polovina pa-
cientů užívajících inzulín nereaguje na naměřené nízké, či vy-
soké hodnoty glukózy v krvi1. Glukometr FreeStyle Optium
Neo je vybaven výraznou vizuální signalizací. Pomocí barev-
ných šipek upozorňuje pacienta v případě, že je naměřená gly-
kemie nad nebo pod normou. Vybrané kazuistiky dokumentují,
že tato funkce přispívá k aktivnějšímu přístupu pacienta při
zvládání diabetu.

Literatura
1. Polonsky, W. H., Fisher, L., Hessler, D., Edelman, S. V. A survey of blood

glucose monitoring in patients with type 2 diabetes: are recommendations
from health care professionals being followed? Curr Med Res Opin 27,
Suppl. 3: 31–37, 2011.

Senzory: nastavení alarmů a interpretace
hodnot
Klára Picková
2. LF UK a FN Motol, Praha

Kontinuální monitorace glykemie (CGM) poskytuje až 288
hodnot glukózy v intersticiu za den, což je 60–90krát více než
SMBG. Pacienti nosící CGM hodnotí tuto technologii jako nej-
větší pokrok v moderní léčbě diabetu. Přesto identifikují vý-
znamné bariéry, které každodenní použití CGM komplikují,
např. nepřesnost měření či zahlcení velkým množstvím dat
a alarmů. Těmto problémům je třeba věnovat pozornost již od
začátku, neb první měsíc nošení CGM predikuje následnou ad-
herenci k této technologii.1

Interpretace CGM hodnot zahrnuje aktuální hladinu glu-
kózy a její trend. Výrazný trend změny glykemie může být pří-
činou rozdílných hodnot mezi CGM a glukometrem, na
zpoždění se podílí fyziologický a technologický lagtime. Eugly-
kemická hodnota na CGM s klesajícím trendem tak již může
být interpretována jako hypoglykemie. Další příčinou odchylky
jsou chyby v kalibraci. Ani paralelní měření více senzory a glu-
kometry neukáže vždy identické hodnoty glykemie. Při správné
kalibraci však lze dosáhnout uspokojivého měření u obou nyní
dostupných CGM systémů. Odchylky v měření senzoru jsou
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kompenzovány množstvím získaných dat. Jedině se senzorem
lze analyzovat glykemický trend a ovlivňovat glykemickou
křivku v reálném čase. Zkušení pacienti na základě CGM vý-
razně mění dávky inzulinu.2

Významným limitujícím faktorem adherence jsou alarmy
senzoru. Je-li množství alarmů větší, než je pacient schopen
dlouhodobě tolerovat, hrozí rozvoj tzv. alarm fatigue, kdy pa-
cient přestane alarmům věnovat pozornost či odmítá dále po-
užívat CGM. Nošení CGM umožňuje objektivně zhodnotit
dobu strávenou v hypoglykemii. Používání alarmů zkrátí dobu
strávenou v hypoglykemii průměrně o 18 min/den v porovnání
s CGM bez alarmů.3 Kompromisem v nastavení alarmů je vy-
varování se nastavení více výstrah na tutéž hypoglykemii či hy-
perglykemii. Alarm na hyperglykemii má upozornit na
nestandardní situace a při jeho prvním nastavení pomůže iden-
tifikace obvyklých postprandiálních glykemií pacienta, které
alarm zahrnovat nemusí. Nastavení hypoglykemického alarmu
závisí na aktivitě pacienta a typu CGM/CSII. U inzulínové
pumpy s funkcí zastavení před nízkou glykemií lze zvážit vy-
pnutí nočních alarmů. Adekvátnost nastavení alarmů je vhodné
zhodnotit po prvních 4–6 týdnech nošení CGM.

Literatura
1. Battelino, T., Liabat, S., Veeze, H. J. et al. Routine use of continuous glucose

monitoring in 10 501 people with diabetes mellitus. Diabet Med 32, 12:
1568–1574, 2015.

2. Pettus, J., Edelman, S. V. Use of glucose rate of change arrows to adjust in-
sulin therapy among individuals with type 1 diabetes who use continuous
glucose monitoring. Diabetes Technol Ther 18, Suppl 2: S234–S242, 2016.

3. New, J. P., Ajjan, R., Pfeiffer, A. F., Freckmann, G. Continuous glucose mo-
nitoring in people with diabetes: the randomized controlled Glucose Level
Awareness in Diabetes Study (GLADIS). Diabet Med 32, 5: 609–617, 2015.

Syndrom spánkové apnoe z pohledu sestry
Hana Kůsová, Marie Jandová
Diabetologické centrum, I. interní klinika, FN Plzeň

Syndrom spánkové apnoe znamená poruchy dýchání ve spánku,
kdy se objevují apnoické či hypopnoické pauzy, které trvají nej-
méně 10 sekund. Apnoické pauzy se dělí na obstrukční, cen-
trální a smíšené. Obstrukční pauzy se poznají podle vyvíjeného
dýchacího úsilí během jejího trvání. U centrálního typu se ná-
dechové úsilí nenachází. 

Během dne bývá u nemocných se syndromem spánkové
apnoe přítomna únava, usínání při monotónní činnosti, zhor-
šuje se koncentrace, paměť, a mohou se objevovat i deprese.
Váž nější však bývá vliv na kardiovaskulární systém. Syndrom
spánkové apnoe se považuje za nezávislý rizikový faktor vzniku
a zhoršení hypertenze, diabetu, srdečních poruch a cerebrovas-
kulárních onemocnění. Tento syndrom tak může zhoršit kvalitu
života nemocného a výrazně mu zkrátit život. Je proto třeba
o tomto onemocnění vědět a myslet na něj při výše zmíněných
projevech.

Mezi rizikové faktory, podílející se na vzniku syndromu
spánkové apnoe, patří kouření, alkohol, obezita a používání se-
dativ a myorelaxancií.
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Pomáhá pacientům být při léčbě diabetu aktivnější

Informace o tomto glukometru Vám poskytneme na telefonním čísle 
800 189 564 nebo na webové stránce www.abbottdiabetescare.cz

Měření hladiny glukózy a ketolátek 
v krvi je rychlé a přesné

Indikátory trendů upozorňují na hypoglykémii
nebo hyperglykémii

Průvodce dávkováním inzulínu pomáhá
dodržovat inzulínový režim

Zaznamenávání dávek umožnuje předcházet
chybám v dávkování inzulínu

daho
Obdélník



Sestra pracující v ambulanci, na odděleních či v domácí
péči, která má podezření na tento syndrom u pacienta, může
využít dotazníků na přítomnost syndromu spánkové apnoe.
Mezi volně dostupné a doporučované dotazníky patří:
Epworth ská škála spavosti (pozitivita je při škále nad 10) a Ber-
línský dotazník. Na základě výsledků z těchto dotazníků má
pak možnost pacientovi nabídnout domácí monitor, který
ukáže pouze přítomnost poruchy, ale definitivní diagnóza musí
být vždy vynesena po vyšetření ve spánkové laboratoři na po-
lysomnografu.

Léčba pak samozřejmě zahrnuje režimová opatření a ná-
sledně pak podle závažnosti poruchy je pacientovi navrženo
přetlakové dýchání po dobu spánku (CPAP) pomocí nosní
masky a přenosného přístroje. Díky této léčbě má pacient za-
jištěn kvalitní spánek. Během léčby bylo prokázáno jak snížení
hypertenze a zlepšení dalších souvisejících onemocnění, tak
i mortality.

Závěr
Práce sestry při diagnostice syndromu spánkové apnoe spočívá
v odběru a vyhodnocení dotazníků, poučení ohledně použití
domácího monitoru, získání sledovaných parametrů a vydání
kontaktu na spolupracující spánkovou laboratoř.

Provádění screeningu poruch glukózové
tolerance z pohledu gravidních žen
Pavla Kudlová
Ústav zdravotnických věd, Fakulta humanitních studií, 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Úvod
V současné době je screening poruch glukózové tolerance
(PGT) indikován u všech těhotných žen, s výjimkou těch, u kte-
rých již byl diagnostikován prediabetes (Impaired Fasting
Plasma Glucose nebo Impaired Glucose Tolerance) nebo dia-
betes. Screening je zajišťován ošetřujícím gynekologem. Probíhá
ve dvou stupních, odběrem glykemie nalačno do 14. týdne gra-
vidity a mezi 24.–28. týdnem provedením orálního glukózového
tolerančního testu (oGTT). Diagnostická kritéria pro hodno-
cení screeningu se celosvětově liší. To vede, mimo jiné, i k ne-
sourodé informovanosti zdravotnických pracovníků
provádějících oGTT, i těch, kteří mají na test gravidní ženy při-
pravit.

Cíl
Zjistit, jak se provádí v praxi orální glukózový toleranční test
z pohledu gravidních žen.

Metodika a vzorek
Celkem 134 žen ve věku 31,0±5,4 let, v 38,3±3,5 týdnu gravidity
vyplnilo nestandardizovaný dotazník. Průzkum byl prováděn
na Zlínských laboratořích/odběrových pracovištích.

Výsledky
Průzkumu se zúčastnilo 69 (51 %) poprvé těhotných, 41 (31
%) podruhé těhotných a 24 (18 %) potřetí a více těhotných.
Pouze tři respondentky věděly, kolik se pije gramů glukózy při
oGTT. Pouze jedna uvedla, že před oGTT je třeba 8 hodin lač-

nit. Většinou uvedly, že jim byla sdělena kratší (25 %) nebo
delší (38 %) doba lačnění, nebo jim byla podána nejasná infor-
mace (26 %), co se týká doby lačnění. V 19 případech (15 %)
uvedly, že jim při oGTT byla odebrána krev z prstu, což je
podle českých i mezinárodních doporučení nepřijatelné. V 48
případech (36 %) respondentky uvedly, že pociťovaly po kon-
zumaci sladkého nápoje potíže, nejčastěji nevolnost. Přes po-
tvrzené neznalosti respondentek stran přípravy a samotného
provedení oGTT jsou s předáváním informací výborně až
velmi spokojené (57 %).

Závěr
Nedostatečná informovanost zdravotnických pracovníků o pří-
pravě a samotném provedení oGTT může vést ke zkresleným
laboratorním výsledkům.
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Diabetická dieta v těhotenství – 
jak změnila mé dosavadní stravování?
Petra Rýdlová, Marcela Špergrová, Hana Krejčí, 
Kateřina Anderlová
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
III. interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

Úvod
Se změnou diagnostických kritérií gestačního diabetes mellitus
(GDM) došlo k nárůstu počtu žen sledovaných pro toto one-
mocnění. Neléčený GDM ohrožuje správný vývoj plodu a může
u matky i jejího plodu vést ke vzniku řady těhotenských a peri-
natálních komplikací. U 40–60 % žen se v pozdějším věku může
rozvinout v diabetes mellitus (DM) 2. typu. Základem léčby
GDM je diabetická dieta s omezením příjmu sacharidů, po po-
rodu doporučujeme dodržovat zásady zdravého stravování
a dostatečnou fyzickou aktivitu jako nejúčinnější prevenci
vzniku následného DM 2. typu. V naší dotazníkové studii jsme
zjišťovali spokojenost našich pacientek s dietními opatřeními
v těhotenství, a jak dieta ovlivnila i jejich dosavadní stravovací
návyky.

Metodika
Těhotné ženy, sledované v naší ambulanci pro GDM, po porodu
vyplnily dotazník týkající se spokojenosti s diabetickou dietou
v těhotenství a změn stravovacích návyků.
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Výsledky
Dotazník vyplnilo 69 žen sledovaných pro GDM, průměrný
věk 32,8 let. 89 % z nich bylo léčeno pouze dietou. 91 % re-
spondentek bylo spokojeno s vysvětlením diabetické diety
a dietu též dodržovaly, 70 % žen vyhovovalo množství stravy
a počet porcí za den. 30 % pacientek provádělo selfmonitoring
denně, 40 % 1x týdně. U 60 % žen dieta vedla ke změně v do-
savadním stravování, 50 % respondentek pociťovalo větší chuť
na nedoporučované potraviny. Přesto 65 % klientek hodnotilo
dietu pozitivně a 63 % žen začalo více sledovat složení a výběr
potravin.

Závěr
Diabetická dieta v těhotenství je racionální strava s omezením
příjmu sacharidů, která je u většiny žen hodnocena pozitivně
a vedla i ke změně jejich dosavadních stravovacích návyků.

Jak pacienti řeší hypoglykemii?
Jana Eliášová1,2, Jitka Andrášková1,2, 
Eva Horáková1

1SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, Brno, 
obor Diplomovaný nutriční terapeut
2Diabetologické centrum, FN u sv. Anny, Brno

Úvod
Při zjištění diabetes mellitus (DM) musí být pacienti edukováni
v samostatné kontrole svého onemocnění, a dále i kdykoli je to
potřeba, tj. celoživotně. Součástí edukace je i prevence, detekce
a léčba akutních komplikací. Pacienti se nejvíce zajímají o prob-
lematiku hypoglykemií, kterých se obávají, a obracejí se na zdra-
votnický personál s žádostí o informace, související s tímto
stavem. Hypoglykemie je stav, kdy dochází k nepřiměřenému
snížení plazmatické koncentrace glukózy v krvi pod 3,3 mmol/l
(nejčastěji udávaná hodnota) při současném výskytu hypogly-
kemických příznaků různé intenzity. Na hypoglykemii umírá
2–4 % diabetiků 1. typu. Právě obava a strach ze vzniku hypo-
glykemie negativně ovlivňuje spolupráci pacienta a jeho snahu
při dosahování normoglykemie.

Cíl šetření
Zjistit, jak nemocní s DM řeší hypoglykemii, jaký volí postup
a posoudit zda je tento postup v souladu s doporučeními, které
poskytují zdravotníci osobně nebo prostřednictvím edukačního
materiálu. Získané informace budou využity ke zkvalitnění edu-
kace zacílené na prevenci možných hypoglykemií a zpracování
edukační pomůcky u nemocných s DM v diabetologickém cen-
tru FN u sv. Anny v Brně.
Hypotéza 1 – Diabetici 1. typu častěji řeší hypoglykemie na zá-
kladě vlastní zkušenosti než diabetici 2. typu.
Hypotéza 2 – Více než polovina diabetiků 1. typu uvede postup
řešení hypoglykemie, který není v souladu s obecně platnými
doporučeními.

Metody
Ke sběru dat byl použit dotazník v tištěné podobě. Dotazník
zjišťoval základní informace o pacientech (věk, typ DM, způsob
léčby, množství hypoglykemií v posledních 12 měsících), způ-
sob postupu řešení vlastní hypoglykemie (1) a zdroj informací

o postupu řešení (2). Tištěnou verzi měli k dispozici pacienti na
pracovišti – diabetologické centrum, FN u sv. Anny v Brně. Prů-
zkum proběhl v období od prosince 2015 do února 2016. Cel-
kem bylo zpracováno 60 dotazníků. Jeden dotazník byl
z důvodu nedostatečně vyplněných údajů z šetření vyřazen.
Z 59 dotazovaných bylo 28 diabetiků 1. typu (DM1), 31 diabe-
tiků 2. typu (DM2). Věkové rozpětí respondentů bylo vymezeno
minimální hranicí 19 let. Nejvíce respondentů (39 %) bylo ve
věkové skupině 40–65 let.

Výsledky (výběr z odpovědí)
Z celkového počtu respondentů 66,1 % uvedlo osobní zkušenosti
s hypoglykemií, z toho pouze 33,3 % bylo DM2. Respondenti
uváděli, že postupují při hypoglykemii nejčastěji dle doporučení
lékaře (31,3 %) a edukační sestry (21,7 %). Pouze 9,6 % uvádí
volbu postupu dle edukačního materiálu. Na základě vlastní zku-
šenosti postupuje 30,1 % respondentů, z toho je 72 % DM1.
Správný postup (vypije, sní jednoduché sacharidy a následně se
nají) uvedlo 53,6 % DM1 a 19,4 % DM2. 46,4 % DM1 a 74,2 %
DM2 by řešilo hypoglykemii pouze vypitím sladkého nápoje či
snědením cukru. 7,2 % pacientů nepoužije cukr v jakékoli formě
(čokoládová tyčinka, čokoláda, manipulace s inzulínem).

Závěr
Výsledky ukazují, že většina diabetiků, kteří mají hypoglykemie,
jsou DM1 a většina z nich postupuje při jejím řešení na základě
vlastních zkušeností. Hypotéza č. 1 byla tedy potvrzena. Více
než 50 % respondentů postupuje v souladu s obecně platnými
doporučeními. Hypotéza č. 2 se nepotvrdila, přesto je procento
diabetiků, kteří nevolí doporučený postup při hypoglykemii,
významné. Edukace směřující k prevenci, detekci a použití
správného postupu při řešení hypoglykemie je stále v popředí
zájmu edukace jako součásti léčby.

My diabetic – edukační hra pro děti 
s diabetem 1. typu
Veronika Černohorská1, Jana Kejvalová2, 
Daniel Novák2

1Katedra počítačové grafiky a interakce, Fakulta 
elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze
2Katedra kybernetiky, Fakulta elektrotechnická, 
České vysoké učení technické v Praze

Úvod
Edukační hra je určena zejména pro děti s recentním diabetem
1. typu. Hra má pomáhat dětem pochopit jejich nemoc a po-
skytnout jim zábavnou formou nezbytný základ znalostí po-
třebných pro správnou kompenzaci jejich nemoci.

Metodika
Hlavní postavou hry je animovaná virtuální postavička s dia-
betem 1. typu. Úkolem hráče je se o ni řádně starat. Hra slouží
jako trenažer, kde si dítě může vyzkoušet, co se s tělem děje,
když se dostane do stavu hypoglykemie a hyperglykemie. Může
vypozorovat vztah mezi inzulínem, jídlem a tělesnou aktivitou.
Součástí hry je i úvod, ve kterém si postavička projde prvotními
příznaky diabetu a hospitalizací v nemocnici.
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Hráč musí postavičce měřit glykemii, aplikovat jí inzulín
a krmit ji. Za všechny tyto úkony je odměňován virtuálními
mincemi, za které může svoji postavičku vylepšovat, nakupovat
jí nový nábytek, jídlo, oblečení apod. Špatná péče o postavičku
se projeví hypoglykemií nebo hyperglykemií. Hypoglykemii/hy-
perglykemii hráč pozná nejen na základě provedeného měření
virtuálním glukometrem, ale i podle typických příznaků, které
postavička vykazuje. Aplikace inzulínu probíhá stejně jako ve
skutečnosti. Hráč si zde osvojuje návyky, jako je např. odstřík-
nutí inzulínu před jeho aplikací. Při krmení musí hráč podle
předem zadaného počtu výměnných jednotek postavičce vybrat
jídlo. Postavička také vyžaduje pravidelné cvičení, jinak má
špatnou náladu. Hráč určuje délku cvičení. Když je cvičení moc
dlouhé, postavička se dostane do hypoglykemie. Hra je propo-
jena s fitness náramkem Fitbit, skrze který hráč získává odměnu
za jeho skutečnou fyzickou aktivitu. Dále hra obsahuje minihry,
které slouží k doplnění znalostí o diabetu i k odreagování.

Výsledky
Hra má za sebou první alfa testování, které proběhlo s 10 dětmi
(z toho 5 diabetiků) a jejich rodiči na mobilních telefonech a ta-
bletech s OS Android. Všem participantům se hra líbila a ak-
tivně se zapojili do jejího vývoje. Sdílejí s námi jejich nápady na
vylepšení a budou se účastnit dalšího testování.

Závěr
Tato hra je teprve druhou hrou tohoto typu v češtině. Edukuje
ve všech oblastech, zahrnujících i technické dovednosti měření
glykemie, aplikaci inzulínu a vysvětlení podstaty onemocnění.
Nabízí další způsob, vedle knih a brožur, jak dítě vzdělávat. U ši-
roké veřejnosti může zlepšit povědomí o nemoci, upozornit na
první příznaky nemoci a pomoci tak rodičům a dětem nemoc
rychleji diagnostikovat a léčit. V současné době hru vylepšu-
jeme na základě podnětů od diabetických dětí a jejich rodičů.
Více informací naleznete na stránkách my-diabetic.cz.

Nutriční terapeut jako součást 
diabetologické ambulance
Beáta Bohnerová
Diabetologie ResTrial, Praha

Tento poster představuje práci nutričního terapeuta v diabeto-
logické ambulanci. Nutriční terapeut tvoří spojovací můstek
mezi diabetologem a pacientem, je schopen chronicky nemoc-
ného diabetika edukovat o jeho onemocnění, dietě a vhodné
pohybové aktivitě. Pravidelně se s pacientem setkává, reedukuje
ho, vyhodnocuje jídelníček, doporučuje další kroky ke změně
životního stylu a motivuje pacienta na cestě za váhovým úbyt-
kem. Nutriční terapie probíhá na pracovišti diabetologie Re-
sTrial od června 2015. Do programu se zapojilo 470 pacientů.
Úspěšnost redukce hmotnosti je přibližně 72 %. Průměrně pa-
cienti po 1. konzultaci redukují hmotnost o 2 kg. Největší
úspěch byl váhový úbytek 25 kg u 35letého pacienta. Naším
cílem je inspirovat ostatní diabetologická pracoviště v rozšíření
svého týmu o nutričního terapeuta.

Využití senzoru u těhotné diabetičky 
1. typu
Ivana Kobrová, Marie Jandová
Diabetologické centrum, 1. interní klinika, FN Plzeň

Základním doporučením v prekoncepční péči u diabetiček je
plánování gravidity a co nejlepší metabolická kompenzace.
V průběhu těhotenství je nutné rychle a adekvátně reagovat na
měnící se potřebu inzulínu. Důležitá je podrobná znalost stavu
komplikací, hodnot krevního tlaku, renálních funkcí, štítné
žlázy, celiakie. Nutné je i genetické vyšetření.

Gravidita se nedoporučuje při neuspokojivé kompenzaci
diabetu (HbA1c nad 65 mmol/mol), u pokročilého stadia one-
mocnění ledvin, u neléčené tyreopatie a celiakie. Je zde riziko
diabetické fetopatie.

Kazuistika
Diabetička 1. typu, léčená inzulínovou pumpou s retinopatií
a s HbA1c 67 mmol/mol, se dostavila v pátém týdnu těhotenství
(neplánované, ale chtěné). Byla hospitalizována a reedukována.
Byla provedena výměna inzulínové pumpy a zaveden senzor.
Gynekologické vyšetření bylo bez patologických změn.

29. týden gravidity
Pro akceleraci růstu plodu (+ 4 týdny) byla pacientka hospita-
lizována na gynekologicko-porodnické klinice, kde byla zajiš-
těna i pravidelná konzultace s diabetologem.
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36. týden gravidity
Pacientka byla propuštěna, hodnota HbA1c byla 51,0
mmol/mol.

Porod proběhl v termínu. Děvčátko mělo hmotnost 3 807 g,
délka nezměřena pro konec pánevní. Byla přítomna jen lehká
hypoglykemie.

Závěr
U těhotných diabetiček je důležitá komplexní péče v diabeto-
logickém centru ve spolupráci s centrem perinatologickým. Při
opakované edukaci pacientky nezapomínejme na zdůraznění
potřeby pravidelného denního režimu. Výhodou je používání
kontinuálního měření glykemií pomoci senzorů.

Určení vhodného načasování 
transplantace pankreatických ostrůvků 
do arteficiálních podkožních skeletů 
pomocí zobrazovacích metod
Andrea Gálisová, Eva Fábryová, Daniel Jirák, 
Lucie Kosinová, Markéta Jirátová, 
František Saudek, Milan Hájek, Jan Kříž
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Úvod
Jaterní tkáň neposkytuje optimální prostředí pro transplanto-
vané pankreatické ostrůvky. Arteficiální polymerní skelety im -
plantované do podkoží představují slibnou alternativu. Pro
přihojení a dlouhodobou funkci ostrůvků je klíčové jejich do-
statečné prokrvení, které lze podpořit předchozí kotransplantací
mesenchymálních kmenových buněk (MSC). Důležitým fakto-
rem pro přežití štěpu je optimální načasování transplantačních
kroků, aby transplantace ostrůvků proběhla v době nejvyšší hus-
toty cév na vnitřním povrchu umělé dutiny. V předkládané ex-
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perimentální studii jsme pomocí zobrazovacích metod (mag-
netické rezonance – MR a optického zobrazování) porovnávali
přežití a prokrvení suboptimálního počtu ostrůvků transplan-
tovaných do podkožních skeletů bez a s implantovanými MSC
v různých časových bodech.

Metodika
Polymerní skelety (Ella, CZ) s teflonovou vložkou pro vytvoření
dutiny tvaru válce byly implantovány do podkoží diabetických
(streptozotocin 60 mg/kg i.p.) potkanů kmene Lewis (n=24).
Po sedmi dnech byly všechny teflonové vložky vyjmuty a dutina
ponechána ke spontánnímu hojení (n=12) nebo hojení s pod-
porou 10 milionů MSC (n=12). Po 4 (n=12) nebo 7 (n=12)
dnech bylo do všech dutin transplantováno 1 000 pankreatic-
kých ostrůvků izolovaných od potkanů transgenního kmene
Lewis s ubikvitální expresí genu pro luciferázu. Perfuze tkání
uvnitř implantovaných skeletů byla monitorována dva měsíce
pomocí Dynamic Contrast Enhancement techniky (DCE-MR)
na 4.7T MR tomografu. Současně byli potkani měřeni po celou
dobu experimentu (120 dní) na optickém zobrazovači pro kvan-
tifikaci lokalizace a přežívání transplantovaných ostrůvků po-
mocí bioluminiscence. V průběhu experimentu se pravidelně
měřila hladina glukózy v krvi zvířat.

Výsledky
Optický signál potvrzující přítomnost živých pankreatických
ostrůvků dosáhl ve všech experimentálních skupinách maxima
v průběhu prvního týdne po transplantaci ostrůvků a po čás-
tečném poklesu zůstal stabilní po dobu 120 dnů. Ostrůvky
transplantované 4 dny po vyjmutí teflonové vložky vykazovaly
větší optický signál (p<0,01) ve srovnání se 7. dnem. Perfuze
byla v obou skupinách obdobná. Vyšší perfuze byla pozorována
ve skeletech obsahujících MSC ve srovnání se skelety hojícími
se bez podpory bez MSC. Glykemie byla normalizována u všech
zvířat bez MSC a pouze u pěti příjemců s MSC.

Závěr
Optické zobrazování potvrdilo dlouhodobé přežívání pankrea-
tických ostrůvků v implantovaných skeletech. Naše výsledky
ukazují, že MSC zvyšují vaskularizaci v arteficiálních skeletech,
ale nezvyšují funkčnost štepů. Transplantace ostrůvků 4 dny po
vyjmutí teflonové vložky je z hlediska přihojení a funkce štěpů
vhodnější, než transplantace po 7 dnech. Normalizace hladiny
glukózy v krvi u většiny diabetických zvířat po transplantaci
sub optimálního počtu pankreatických ostrůvků představuje vý-
razný potenciál daného modelu.

Podpořeno Grantovou agenturou Univerzity Karlovy, číslo projektu
253215 a institucionální podporou MZ ČR-RVO („IKEM, IN00023001“).

Porucha konečné fáze hojení rány 
u pacientů se syndromem 
diabetické nohy
Jitka Bieliková, Vladimíra Fejfarová
Podiatrická ambulance, IKEM, Praha

U pacientů se syndromem diabetické nohy přecházejí rány často
do chronicity, protože je narušen fyziologický proces hojení ran.

Hojení ran je u diabetiků ovlivněno faktory lokálními (např.
tkáňová oxygenace, infekce, plantární tlak) a systémovými
(např. věk, výživa, kouření, přidružená onemocnění). Samotný
diabetes mellitus významně vstupuje do procesu hojení ran. Na
podkladě chronické dekompenzace diabetu dochází k poruše
funkcí imunitních buněk, podílejících se na reparačních pro-
cesech, a k tvorbě pozdních produktů glykace. Dále byly po-
psány abnormality funkcí některých buněk (fibroblastů
a keratinocytů), růstových faktorů, porucha uspořádání kola-
genu, abnormální množství granulační tkáně, abnormality epi-
dermální bariéry, aj.

Hojení ran je charakterizováno několika fázemi – hemostá-
zou, zánětem, proliferací, reepitalizací a remodelací. V našem
sdělení se budeme zabývat poruchou konečné fáze hojení.
V naší klinické praxi se v některých případech setkáváme s ve-
rukózně změněnou kůží, kterou vídáme např. v místech mecha-
nického stresu nebo defektů a jizev u pacientů se syndromem
diabetické nohy. Diferenciálně diagnosticky se může jednat
o veruky, karcinomy nebo tzv. VSLDN (verrucous skin lesions
on the feet in diabetic neuropathy). Jednotlivé nálezy lze od sebe
odlišit zejména histologicky.

Na následující kazuistice bychom rádi prezentovali diagnos-
tiku, léčbu, prevenci a edukaci pacienta s verukózní kožní lézí
při diabetické neuropatii v podiatrické ambulanci IKEM.

Transplantace v diabetologii – 
metoda volby
Lucie Fialová, Barbora Švejdíková, Veronika Švengrová, 
Michal Dubský

Úvod
Transplantace znamená „přenesení“ určitého orgánu nebo jeho
části z těla dárce do těla příjemce. Cílem tohoto přenosu je na-
hrazení té funkce orgánu, která vlivem onemocnění (nebo úra-
zem) zanikla. Na Klinice diabetologie Centra diabetologie
IKEM se zabýváme zejména transplantacemi ledviny, pankreatu
(případně kombinovanou transplantací obou orgánů) a dále
transplantací izolovaných Langerhansových ostrůvků. Tyto
transplantace dnes sice nejsou život zachraňujícím výkonem,
činnost štěpů je ale (na rozdíl od činnosti přístrojů tyto dys-
funkční orgány nahrazujících) více fyziologická a přináší paci-
entům řadu výhod. Na druhé straně jsou s transplantací spojena
i určitá rizika (např. neúspěšnost přenosu, náročnost operace,
doživotní imunosupresivní léčba aj.) Cílem této práce je defi-
novat a popsat proces transplantace od vhodné indikace až po
jednotlivé kroky vedoucí k zařazení pacienta do čekací listiny
(tzv. waiting listu).

Metodika
K dosažení cíle jsme využili našich praktických zkušeností s tzv.
„Předtransplantačním programem“, což je soubor základních
a doplňkových vyšetření, která musí podstoupit každý pacient,
který je indikován k transplantační léčbě. Základní vyšetření
jsou společná pro všechny typy transplantací v diabetologii –
v prvé řadě je třeba ověřit typ diabetu a vyloučit závažná při-
družená onemocnění, která by provedení transplantace vylučo-
vala nebo komplikovala posttransplantační průběh a zhoršovala
tak kvalitu života pacienta. Doplňková a speciální vyšetření se
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odvíjejí od konkrétního typu transplantace a současného zdra-
votního stavu pacienta – mezi nejdůležitější patří zhodnocení
funkce srdce, posouzení stavu tepen dolních končetin, stav
chrupu a jiných infekčních ložisek dutiny ústní a také ověření
sociálních podmínek pacienta. Nedílnou součástí předtrans -
plantačního programu je také náležitá edukace pacienta o prů-
běhu léčby po transplantaci. Díky rozhovorům s diabetology,
chirurgy a transplantačními koordinátory IKEM jsme mohli
zpracovat, jaká jsou hlavní kritéria pro zařazení do čekací listiny
(včetně problematiky dočasného vyřazení pacienta již zařaze-
ného do čekací listiny) a kdy je transplantace kontraindikována.
Také kdo má při kontraindikaci „hlavní slovo“. Pro doplnění
jsme připojili několik krátkých zajímavých kazuistik, které na-
stiňují např. úsilí vynaložené pro splnění kritérií k transplan-
tační léčbě ze strany pacienta nebo zlepšení celkové kvality
života jedné mladé pacientky, která si mohla po zvládnutí
transplantace Langerhansových ostrůvků úspěšně osvojit dítě.

Závěr
I přes téměř 50leté provádění transplantací stále nelze trans -
plantaci považovat za rutinní zákrok, a proto jsou kritéria pro
výběr dárce i příjemce velmi přísná, obsáhlá a konkretizovaná
pro jednu každou transplantaci. I v případě, že by existoval
„ideální příjemce“ (tedy pacient s dostatečně dobrým zdravot-
ním stavem, mladšího věku, s kvalitním sociálním zázemím,
s komplexním množstvím vědomostí o svém onemocnění a vý-
razným zájmem pečovat o své zdraví i po absolvování trans -
plantace ve spolupráci s týmem lékařů-specialistů), pořád je
třeba brát v potaz, že transplantace je stále velmi náročný chi-
rurgický zákrok nesoucí s sebou určitá rizika i následnou trva-
lou imunosupresivní léčbu.

Kontrola kvality sítě POC glukometrů 
ve FN Olomouc
Veronika Kubíčková, Irena Kyjanková, 
Isabela Pospíšilová, Zdeňka Svačinková, 
Ivana Filipová, Jana Bednaříková
Oddělení klinické biochemie, Fakultní nemocnice, Olomouc

Cíl
Prezentace nastavení systému a provádění kontroly kvality sítě
80 kusů POC (Point-of-Care Testing) glukometrů ACCU-
CHEK Inform II firmy Roche ve Fakultní nemocnici Olomouc.

Metody
Je zaveden systém pravidelného měření vnitřní kontroly kvality
všech 80 přístrojů sítě POC glukometrů ve FN Olomouc, včetně
definovaných postupů v případě neúspěšného výsledku. Jsou
určeny postupy provádění pravidelné nezávislé externí kontroly
kvality, a to v režimu minimálně 3x ročně. Jednou ročně jsou
srovnávány výsledky měření všech POC glukometrů s refe-
renční hexokinázovou metodou v centrální laboratoři OKB FN
Olomouc. Je zavedeno pravidelné roční měření testů linearity
všech POC glukometrů. Všechna tato kontrolní měření mají
jasně definované parametry úspěšnosti. Všichni uživatelé POC
glukometrů jsou povinni absolvovat e-learningový kurz, zakon-
čený testem.

Výsledky
Budou prezentovány přehledné výsledky vnitřní a externí kon-
troly kvality, výsledky testů linearity a srovnání výsledků měření
POC glukometrů s výsledky metody v centrální laboratoři.

Závěr
Ve FN Olomouc je nastaven systém pravidelného provádění
kontroly kvality pro zajištění správnosti a přesnosti měření POC
glukometrů. Nastavené podmínky jsou nepodkročitelné, v pří-
padě jejich nesplnění je daný glukometr vyřazen ze systému
a není možné jej použít pro měření vzorků krve pacientů.
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DIABKOUČ – edukace diabetiků 
s využitím telemedicíny v praxi
Martina Dyrcová, Martin Matoulek, 
Jaroslav Novotný, Ondřej Kádě
VŠTJ Medicina Praha, o.s.

Pozitivní efekt selfmonitoringu v léčbě diabetiků je nezpochyb-
nitelný. Tuto skutečnost jsme měli možnost využít v praxi v ce-
loročním projektu s názvem DIABKOUČ, a to díky hlavnímu
partnerovi a sponzorovi, společnosti AstraZeneca. Dalším
sponzorem projektu byly firmy Garmin a eVito.

Cílem celého projektu bylo podpořit motivaci a adherenci
k léčbě u diabetiků především 2. typu na selfmonitoringu
s možností vzdáleného sledování a konzultací. K tomu bylo vy-
užito moderních technologií v edukační praxi – krokoměru
s propojeným účtem na webu s monitorací pohybové aktivity,
možností zápisu jídelníčku, glykemií a dalších ukazatelů. Do
projektu byly zapojeny vybrané diabetologické ambulance po
celé České republice.

Součástí projektu bylo zřízení Koutku zdravého životního
stylu přímo v ambulanci nebo v čekárně – dodání edukačních
materiálů pro pacienty, aktuálního čísla novin Obesity NEWS,
včetně jejich pravidelného zasílání. Ambulance měly možnost
spolupracovat s nutričními terapeutkami z VŠTJ Medicina
Praha, o.s.

Monitorovací sada pro každou ambulanci obsahovala: dva
klasické krokoměry pro pacienty (eVito), jeden náramkový kro-
koměr (vívofit Garmin) pro sestru nebo lékaře, USB ANTy pro
přenos dat z krokoměru do počítače a tři online účty Medical
(eVito) pro zápis hodnot, které umožňují náhled lékaři, sestře
nebo nutričnímu terapeutovi.

Každá ambulance měla za úkol po instalaci, aktivaci a vy-
zkoušení vlastního zařízení a online účtu vytipovávat vhodné
pacienty do projektu. Vybraný účet dle instrukcí nastavit, vy-
světlit jeho fungování a předat nastavený krokoměr pacientovi.
Jednou za čas se do pacientského účtu podívat, zjistit, zda je ak-



tivní, a udržovat komunikaci. Doporučená doba užívání účtu
jedním pacientem byla jeden až dva měsíce.

Informace o zařazených pacientech, jejich aktivitě v účtech
společně s údaji o počáteční a konečné tělesné hmotnosti, pří-
padně glykovaném hemoglobinu, ambulance evidovaly do při-
praveného dokumentu, který jsme pravidelně každý měsíc
elektronicky rozesílali spolu s newsletterem o aktuálním stavu
projektu všem ambulancím.

Závěr
Celkem se zapojilo jedenáct ambulancí: tři z Prahy, dvě z Čes-
kých Budějovic, dále ambulance v Karlových Varech, Svitavách,
Ostravě, Příbrami, Havlíčkově Brodě a Plzni. Projektem prošlo
v součtu 85 pacientů.

V rámci projektu proběhly dva odborné semináře pro sestry
(červen Praha, listopad Brno), organizované společností Galén
Symposion.

Projekt celkově přispěl ke zlepšení komunikace mezi pa-
cientem, ošetřujícím lékařem a sestrou. Lékaři i sestry se učili
odhadovat compliance pacientů s moderními technologiemi
telemedicíny a ukázalo se, že pokud se pacient se selfmoni-
toringem sžil, bylo patrné výrazné zlepšení kompenzace dia-
betu.

Hlavním cílem do dalších let bude zlepšit mechanismy pře-
nosu informace na pacienty pro zlepšení adherence k léčbě.

Kazuistika z podiatrické ambulance: 
komplexním léčebným přístupem 
předejít amputaci
Michaela Fraňková, Milan Flekač, Eva Kábrtová, 
Hana Sedláková, Jarmila Šindelková
3. interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

Pacientka narozená v roce 1942, hospitalizována se syndromem
diabetické nohy na oddělení chirurgie v místě bydliště, dle do-
stupných anamnestických dat byla důvodem k přijetí rozsáhlá
ulcerace Wagner 3 na plantě a na dorsu nohy pravé dolní kon-
četiny při diabetes mellitus 2. typu. Vyvolávajícím momentem
bylo šlápnutí na hřebík. Pacientka byla ošetřena za hospitalizace
opakovaně mechanickým débridementem rány a léčena anti-
biotiky. Pro selhání konzervativní terapie byla indikována k am-
putaci v bérci.

Podepsala nesouhlas s léčebným postupem a opustila chi-
rurgické oddělení, následně byla vyšetřena v podiatrické ambu-
lanci, poprvé v říjnu 2014. Objektivně s oteklou a deformovanou
nohou, rozměry ulcerace byly na plosce 2x4 cm a dorsu 2x6 cm,
s postižením hlubokých struktur nohy, s klinickými známkami
infekce.

Po provedení mechanického débridementu, odběru vi-
tální tkáně z ulcerace k mikrobiologické diagnostice a vyše-
tření cév CT angiografií tepen dolních končetin byla zahájena
komplexní léčba ambulantně. Bylo doporučeno odlehčení
nejprve za pomoci mechanického vozíku, poté terapeutickou
obuví a pod paž ními berlemi, zahájena systémová antibiotická
terapie nejprve empiricky, poté cíleně dle výsledků v dosta-
tečných terapeutických dávkách, při ústupu známek infekce
byla provedena endovaskulární léčba ischemie postižené kon-

četiny. Byly zajištěny převazy ošetřovatelskou službou domácí
péče.

Již za cca 6 týdnů (v prosinci 2014) došlo k výraznému zlep-
šení lokálního nálezu. Bylo doporučeno pokračovat v odlehčení
terapeutickou obuví a používat francouzské berle, ATB po -
dávána dále.

Příznivý trend k hojení pokračoval až k definitivnímu úspě-
chu kompletním zahojením v květnu 2015. Byla indikována
pravidelná péče o nohy a pro deformitu nohy pravé dolní kon-
četiny také zhotovení ortopedické obuvi na míru.

Závěr
Při léčbě syndromu diabetické nohy je třeba klást důraz na od-
lehčení nejen terapeutickou obuví, ale i pomocí berlí. Důležitá
je dlouhodobá systémová léčba antibiotiky v odpovídajících
dávkách, která bývá v praxi často podceňována a poddávko-
vána, vyšetření případně přítomné ischemie a zajištění dosta-
tečné úrovně krevního zásobení.

Správnost určení diety stran množství 
sacharidů u ambulantních pacientů 
s diabetes mellitus – porovnání 
dokumentace a vypočtených jídelních
lístků – pilotní studie
Miroslava Pavlíková Peterková, Jan Brož
Interní klinika, FN Motol, Praha

Úvod
Přidělování pouhých pěti základních standardizovaných diabe-
tických diet včetně redukční celé skupině pacientů s diabetes
mellitus s různými hodnotami energetického výdeje již ze své
podstaty svádí k chybám. Na základě porovnání dokumentace
a vypočtených jídelních lístků jsme se pokusili určit, u kolika
pacientů se doporučení v množství sacharidů odlišuje od sku-
tečných hodnot, získaných propočtem jídelních lístků.

Metodika
Do pilotní studie jsme zahrnuli 23 pacientů s diabetes mellitus
(DM) 1. typu a 24 pacientů s DM 2. typu vyšetřených ambu-
lantně, z toho je 24 mužů a 23 žen. Porovnávali jsme hodnotu
množství sacharidů v dietě uvedené v dokumentaci s množ-
stvím, které pacient dle propočtu jídelních lístků skutečně snědl.

Výsledky
Rozdíly mezi obsahy sacharidů v dietách ordinovaných v do-
kumentaci a vypočtenými z jídelních lístků pacientů byly ná-
sledující: u pacientů s diabetes mellitus 1. typu se hodnoty
o 25–50 g sacharidů/den lišily u 4 pacientů (17,4 %), o 50–100 g
sacharidů u 5 pacientů (21,7 %) a o více než 100 g u 3 pacientů
(13,0 %). U ostatních pacientů (47,8 %) byl rozdíl mezi dietami
stran sacharidů méně než 25 g/den.

U pacientů s diabetes mellitus 2. typu se hodnoty o 25–50 g
sacharidů lišily u 7 pacientů (29,2 %), o 50–100 g sacharidů u 5
pacientů (20,8 %) a o více než 100 g sacharidů u 1 pacienta
(4,2 %). U ostatních pacientů (45,8 %) byl rozdíl mezi dietami
stran sacharidů méně než 25 g/den.
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Závěr
Rozdílné hodnoty mohou v některých případech být i důsled-
kem nedodržování doporučení pacientem, ale v řadě případů
byly diety v dokumentaci naddimenzované. Výsledky studie po-
tvrzují naši klinickou zkušenost, že při přiřazování diet pacien-
tům s diabetes mellitus se chybuje a této oblasti by měla být
věnována větší pozornost.

Souboj diety diabetika 1. a 2. typu – 
je důvod?
Aneta Sadílková, Martina Daňková
3. interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

Diabetes mellitus 1. typu a 2. typu jsou zdánlivě podobná one-
mocnění, ovšem v některých ohledech se významně odlišují.
Jedním z nich může být i přístup k dietní léčbě pacientů.

Diagnóza diabetu 1. typu přichází náhle, většinou v dětském
věku či adolescenci, a již od počátku je nutná aplikace inzulínu.
Většinou to bývají rodiče, kteří musí pochopit princip onemoc-
nění a řídit léčbu svého dítěte. Přechod mezi dětským a dospě-
lým věkem a s tím související potřeba vzít svůj diabetes, a tím
i stravu, do svých rukou představuje jeden ze stěžejních rozdílů
v přístupu nutriční péče oproti přístupu k pacientům s diabetem
2. typu. Diabetes 2. typu se rozvíjí postupně, pacient se diagnózu
dozvídá ve starším věku, postupně se učí svou nemoc zvládat.
Výhodou je postupný rozvoj nemoci – od diety přes perorální
antidiabetika až po případnou léčbu inzulínem.

Pro obě onemocnění je charakteristické majoritní postavení
stravy v rámci léčby. Důležitý je regulovaný příjem sacharidů,
ovšem v jídelníčku pacienta bychom měli analyzovat také os-
tatní složky stravy, kterými jsou tuky, bílkoviny, vláknina a další.
Především u diabetu 1. typu, ale také u diabetu 2. typu by mělo
platit, že žádná potravina není zakázaná, jde pouze o její množ-
ství, frekvenci konzumace a v neposlední řadě o způsob kuli-
nární úpravy. V dnešní době již neplatí, že každý diabetik 1.
typu je štíhlý, proto se v tomto ohledu mohou stírat rozdíly mezi
dietními opatřeními u diabetika 1. a 2. typu. Právě v případě
potřeby redukce hmotnosti se zaměřujeme nejen na sacharidy,
ale především na příjem tuků a na celkový energetický příjem
ve vztahu k energetickému výdeji.

Přes mnohé rozdíly je cíl léčebných opatření u obou typů
diabetu stejný, a to zamezení či oddálení vzniku komplikací vy-
plývajících především z častých a dlouhodobých hyperglykemií.
Kromě snahy udržet normoglykemie je třeba dbát na antiate-
rogenní ráz stravy, tedy mj. zvyšovat podíl nenasycených mast -
ných kyselin ve stravě diabetika.

Cílem sdělení je utřídit některé informace, které jsou často
předmětem dotazů ze strany pacientů obou typů diabetu. Liší
se dietní přístup u různých typů diabetu? Kolik má diabetik jíst
sacharidů, bílkovin a tuků? Kolik má vlastně celkově přijímat
energie? Co to jsou výměnné jednotky a pro koho jsou určeny?
Mají smysl „dia“ potraviny, potažmo potraviny vhodné pro dia-
betiky? Jak je na tom fruktóza? Mohou některé potraviny pů-
sobit blahodárně? Jsou některé potraviny naopak vysloveně
zakázané? Je ovoce zakázané ovoce? A mnoho dalších.

Častým omylem je předpoklad jedné univerzální diety, kte-
rou lze použít u všech diabetiků nezávisle na typu diabetu, věku,

pohlaví a dalších faktorech. Nová doporučení Americké diabe-
tologické společnosti radí – neexistuje jedna dieta vyhovující
všem, a podporuje tak ryze individuální přístup k pacientům
s tímto multifaktoriálním onemocněním. Individuální analýza
denního režimu a stravovacích zvyklostí pacienta na základě
dobře zapsaného jídelníčku hraje nezastupitelnou roli v léčbě
diabetu 1. i 2. typu. Společným jmenovatelem v léčbě diabetika
1. i 2. typu je rovněž motivace.

Nutriční režim u nemocných 
s diabetickým onemocněním ledvin
Olga Mengerová1, Pavel Suchánek1, 
Jitka Andrášková2

1IKEM, Praha
2FN u sv. Anny, Brno

Diabetické onemocnění ledvin patří v současnosti k velmi časté
klinické komplikaci diabetu 2. typu. Dieta, která je pacientovi
předepisována, musí zohlednit velké množství klinických i vý-
živových parametrů, a není ji úplně jednoduché sestavit tak, aby
pacient netrpěl nedostatkem živin a nedocházelo ke zhoršování
průběhu onemocnění.

Cílem našeho příspěvku je seznámit přítomné s návrhem
realizace konkrétních dietních režimů pro nemocné s diabetic-
kým onemocněním ledvin. Hlavní autorka využila své více než
25leté zkušenosti s nefrologickými pacienty s patologickou gly-
kemií. Správné složení navržených dietních režimů konzulto-
vala s předním odborníkem na výživu a doplnila je o poznatky
kolegyně (v této problematice též velice zkušené). V současnosti
jsou tyto jídelníčky využívány v pilotní části projektu a klinické
výsledky jsou velmi uspokojivé.

Vitamin D, strava a diabetes, 
existují souvislosti?
Martina Daňková
3. interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

Vitamin D je steroidní molekula, která patří do skupiny vita-
minů v tucích rozpustných, též zvaných liposolubilních či hy-
drofobních. Díky velkému množství funkcí, které v organismu
plní, je považován spíše za hormon, v každém případě o něm
hovoříme jako o hormonálně aktivní látce. Tradičně byl posu-
zován výhradně v kontextu kalciové homeostázy. Dnes se v epi-
demiologických souvislostech hovoří o řadě jeho dalších
funkcí. S objevem receptorů pro vitamin D (VDR) v tkáních
téměř celého těla není překvapivý jejich výskyt v buňkách pan-
kreatu.

Epidemiologické studie naznačují spojení mezi nedostat-
kem vitaminu D v dětství a zvýšeným výskytem obou typů dia-
betu v dospělosti. Ze studií rovněž vychází schopnost vitaminu
D pomáhat udržovat funkci beta buněk pankreatu a snižovat
míru zánětu, charakteristického pro toto onemocnění. Časná
a dlouhodobá suplementace vitaminem D by mohla snížit vý-
skyt tohoto onemocnění. Mikronutrient může rovněž sehrát roli
i v oddálení pozdních diabetických komplikací. Spekuluje se,
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že nízké hladiny vitaminu D by mohly být rizikovým faktorem
pro rozvoj diabetické neuropatie.

Suplementace vitaminu D, zejména společně s vápníkem, je
uváděna v souvislosti možné léčebné intervence dietou navo-
zené obezity. Většina diabetiků 2. typu trpí nadváhou nebo obe-
zitou a mohli by tedy z této eventuální intervence profitovat.
Spíše protichůdné svědectví vyplývá z výsledků recentní kli-
nické studie, kdy suplementace týdenními mega dávkami (30
000 IU) aktivní formou vitaminu D oproti placebu neměla sig-
nifikantně významný vliv na inzulínovou rezistenci a senziti-
vitu, potažmo glykemickou kontrolu. Sledovaní probandi však
již měli prediabetes nebo diabetes mellitus 2. typu, nelze tedy
vyloučit rozdílný vliv suplementace u zdravých jedinců, po-
tažmo u jedinců s diabetem v rodinné anamnéze.

Hlavním zdrojem vitaminu D je sluneční záření (insolace).
I přesto, že stravou získáme pouze marginální část potřebné
dávky vitaminu D, nelze tuto cestu zcela opomenout. Nejvý-
znamnějším přirozeným potravním zdrojem vitaminu D jsou
nepochybně ryby, zejména mořské s vyšším podílem tuku. Na
významu jistě nabývají i tzv. fortifikované potraviny, mléko,
cereálie nebo ovocné džusy, uměle obohacené vitaminem D.
Další zajímavou nutriční souvislostí v západní stravě se zdá
být interakce klíčových mikronutrientů – vápník, hořčík, vi-
tamin D.

Závěry vlivu suplementace vitaminu D v léčbě jednotlivých
parametrů metabolických onemocnění zdaleka nejsou zcela
konzistentní. Vitamin D bezesporu má své místo v prevenci dia-
betu, zejména 2. typu. Zvláště v prevenci se jeví jako výhodné
zaměřit pozornost na navyšování koncentrace sérového vita-
minu D prostřednictvím insolace a příjmu vitaminu D z potra-
vinových zdrojů, a to nejen u diabetické populace.

Indikátory kompenzace diabetu 
v ambulantní a ústavní péči
Ludmila Smažáková1, Rudolf Chlup1,2, 
Hana Zálešáková1, Michaela Nádvorníková1, 
Jana Polcerová1, Lucie Lišková1

1OLU Paseka, pracoviště Moravský Beroun
2II. interní klinika, FN Olomouc

Odborný léčebný ústav Paseka pracoviště Moravský Beroun je
zdravotnické zařízení, v němž je poskytována lůžková a am-
bulantní péče. Do ústavu jsou přijímáni pacienti na doporučení
ambulantních odborníků a praktických lékařů především Olo-
mouckého a Moravskoslezského kraje.

Ročně je přijato kolem 700 nemocných. Průměrná ošetřo-
vací doba je 47 dnů. Ústav má uzavřeny smlouvy se všemi zdra-
votními pojišťovnami ČR. Péče je zaměřena na obory geriatrie,
neurologie, interna, diabetologie, rehabilitace, dermatologie,
psychiatrie, nutriční poradenství, péče o chronické rány, logo-
pedie. Je zde k dispozici radiologické pracoviště zaměřené na
RTG vyšetření hrudních orgánů a motorického aparátu.

Lůžková následná péče je umožněna po odeznění akutního
stadia onemocnění. V diabetologické ambulanci se soustřeďu-
jeme na optimalizaci léčby diabetu 1. a 2. typu. Výsledky léčby
posuzujeme podle vývoje klinického obrazu, velkého glykemic-
kého profilu (VGP) a hodnot glykovaného hemoglobinu
(HbA1c).

Při retrospektivním hodnocení účinnosti léčby 2015 jsme
v souboru 184 osob s diabetem (91 mužů a 93 žen, z toho16
osob s diabetem 1. typu a 168 osob s diabetem 2. typu) zjistili:
● úplný profil vyšetřilo 121 ze 184 osob, 9/10 VGP hodnot vy-

šetřilo 17 osob, 8/10 hodnot přineslo 8 osob, méně než 8
hodnot vyšetřilo 8 osob, bez profilu přišlo 30 osob.

● HbA1c byl vyšetřen u 154 osob, z toho u 83 v intervalu do
60 dní od vyšetřeného VGP.

● korelace HbA1c s průměrnými hodnotami celého VGP
a rovněž s glykemií nalačno byla silná.

● fenomén svítání byl zjištěn u 29 ze 184 osob (23 %).
Během hospitalizace je prováděno:
● vyšetření HbA1c při přijetí a před propuštěním
● diabetologická konzilia
● MGP (malý glykemický profil) a VGP (velký desetibodový

glykemický profil)
● edukace a reedukace diabetika a rodiny o léčebném režimu,

dle individuálního stavu pacienta
● diagnostika a léčba komplikací diabetu a přidružených one-

mocnění
● koordinace specializovaných úkonů mezi jednotlivými

obory

Závěrem je demonstrována kazuistika 48letého muže s diabetes
mellitus 2. typu, u něhož pro špatnou kompenzaci diabetu
během ambulantní péče byla při následné hospitalizaci zahájena
léčba inzulínovou pumpou.

Závěr
Jako vhodný indikátor se osvědčilo systematické hodnocení kli-
nického obrazu, VGP a pravidelná kontrola HbA1c. Léčba dia-
betes mellitus, která se opírá o intenzivní selfmonitoring
a využívání moderních terapeutických postupů (např. inzulí-
nová pumpa, senzory) ulehčuje práci specializovaných týmů
a zpravidla je přínosem pro kvalitu života většiny diabetiků.
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