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ABSTRAKTA
Abstrakta	jsou	v	suplementu	řazena	dle	programu	Pracovního	dne	Sekce	sester	ČDS.	

Diabetická dieta
Jitka Andrášková1, Alexandra Jirkovská2

1Diabetologické	centrum,	FN	u	svaté	Anny,	Brno	
2Centrum	diabetologie,	IKEM,	Praha

Dodržování navrženého stravovacího režimu je prv-
ním a základním opatřením při léčbě diabetes mellitus (DM). 
Bez pochopení a zařazení doporučených dietních opatření 
není možné dosáhnout optimální metabolické kompenzace. 
Hlavní principy diabetické diety jsou téměř shodné s obecně 
platnými zásadami zdravé výživy, resp. platnými výživovými 
doporučeními pro obyvatelstvo České republiky z roku 2012.

V roce 2012 byla provedena inovace diety pro pacienty 
s diabetem v České republice z roku 1991. Nová dietní dopo-
ručení pro nemocné s DM si kladou za cíl předložit obecný po-
stup, který je nutno individualizovat v souladu se stanovenými 
cíly léčby. Změna v zastoupení základních živin na celkovém 
energetickém příjmu ve prospěch bílkovin a tuků a současně 
na úkor dávky sacharidů je provázena důrazem na obsah jed-
notlivých složek pozitivně působících na inzulínovou rezisten-
ci, imunitu a prevenci komplikací. Je přidána redukční dieta 
na 4 600 kJ/1 100 kcal.

Závěr
Skupina diabetických onemocnění je velmi různorodá. Nej-

častěji se vyskytujícím je diabetes 2. typu a diabetes 1. typu. Více 
než 90 % diabetiků jsou diabetici 2. typu, kteří jsou nejčastěji dia-
gnostikováni ve středním a starším věku. Rostoucí počet diabetiků 
2. typu je připisován na vrub nezdravému životnímu stylu, špat-
ným stravovacím návykům a nedostatku pohybu, spojeným s ná-
růstem tělesné hmotnosti a stresu. Svůj vliv má i dědičnost. Ne-
vhodné způsoby výživy představují tedy jednu z největších hrozeb 
lidského zdraví v 21. století. Jedná se především o vysoký příjem 
energie, nadbytečný příjem soli, nevhodné složení tuků a nedo-
statečný příjem zeleniny a ovoce. Výzva ke změně životního stylu, 
resp. ke změně stravovacích zvyklostí tedy nesměřuje pouze k sa-
motným pacientům, ale i ke zdravotníkům pečujících o diabetiky, 
kteří jim jsou povinni se pokusit tuto změnu zprostředkovat.

Literatura
Doporučený postup dietní léčby pacientů s diabetem. Doporučený postup dietní léčby pa-
cientů s diabetem, 2012. (cit. 4. 11. 2012). Dostupné z: http://www.diab.cz/dokumenty/
Dopor_postup_dietni_lecba_2012.pdf 

Výživová doporučení pro obyvatelstvo České republiky. Výživová doporučení pro obyva-
telstvo České republiky, 2012. (cit. 4. 11. 2012). Dostupné z: http://www.vyzivaspol.cz/rub-
rika-dokumenty/konecne-zneni-vyzivovych-doporuceni.html

Sladká chuť ve stravě nemocného 
s diabetes mellitus

Milan Krajíček

abstrakt není k dispozici

Probiotika ve výživě 
Ivana Imrichová
SZŠ	a	VOŠZ	Merhautova,	Brno

Problematika probiotik a prebiotik je v dnešní době vel-
mi populární, neboť je jim přisuzováno mnoho zdravotně pro-
spěšných účinků, včetně pozitivního vlivu na trávicí trakt a na 
celkovou dobrou fyzickou a psychickou pohodu člověka.

Dle definice Světové zdravotnické organizace jsou probioti-
ka živé mikroorganismy, které mají při konzumaci v dostateč-
ném množství prospěšné účinky na zdraví konzumenta. Mezi 
probiotika se řadí především bakterie rodu Bifidobacterium, 
Lactobacillus a kvasinky. Vhodným místem pro jejich koloniza-
ci je terminální část kyčelníku a tlusté střevo.

U dospělého člověka obsahuje celý střevní trakt 1 až 2 kg 
mikroorganismů, což je v podstatě hmotnost lidského mozku 
nebo také 60 % hmoty stolice. Ve střevní mikroflóře jsou za-
stoupeny prospěšné i patogenní bakterie. Střevní mikroflóra 
má vliv na funkci střev a tím i možný vliv na fyzické a duševní 
zdraví hostitele. Se změnou životního stylu, způsobu stravo-
vání, se zvyšujícím se stresem a užíváním antibiotik se v dneš-
ní moderní době udržení správné střevní rovnováhy stává stá-
le větším problémem.

Probiotický organismus nemůže ovlivnit své prostředí, po-
kud jeho populace nedosáhne určitého množství, které leží 
pravděpodobně v rozmezí 106 až 108 kolonie tvořících jedno-
tek (KTJ) na 1 gram intestinálního obsahu. K dosažení přízni-
vého účinku probiotik je potřebná pravidelná konzumace pro-
biotických produktů v denní dávce mezi 109 až 1011 KTJ, jelikož 
po ukončení příjmu dochází ke snižování jejich množství. Další 
strategií může být konzumace prebiotik, tedy nestravitelných 
látek, které jsou odolné vůči trávení a stávají se tak v tlustém 
střevě potravou pro přebývající probiotické bakterie, čímž se-
lektivně stimulují jejich růst a metabolismus.

Mezi prokázané účinky probiotik patří příznivý vliv na udr-
žení zdraví, zlepšení vyprazdňování a úprava konzistence sto-
lice, povzbuzení imunity, prevence průjmů různého původu. 
Používají se jako podpůrná terapie u průjmu, zácpy, laktózové 
intolerance, syndromu dráždivého tračníku, zánětlivých střev-
ních onemocnění, infekcí způsobených H. pylori, atopických 
ekzémů u kojenců. Mezi předpokládané účinky patří prevence 
rakoviny a kazivosti zubů, zlepšení autoimunitních onemocně-
ní (např. artritida). Dále je zkoumán efekt na snižování glyke-
mie, cholesterolu a prevenci ischemické choroby srdeční. Dle 
studie Motoriho z roku 2012, pravidelná konzumace symbiotik 
(kombinace probiotik a prebiotik) u starších diabetiků 2. typu 
prokazatelně zvyšuje hladinu HDL-cholesterolu a snižuje hla-
dinu glykemie. Je však třeba další klinických studií.

Je tedy vhodné do jídelníčku pravidelně zařazovat potra-
viny bohaté na probiotika či prebiotika. Z běžně dostupných 
potravin obsahují probiotika zakysané mléčné výrobky (jo-
gurty, jogurtová mléka, zákysy, kefíry), nakládaná fermen-
tovaná zelenina, některé cereální výrobky. Prebiotika jsou  
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součástí vlákniny, vyskytují se tedy převážně v zelenině (če-
kanka, artyčok, česnek, cibule, pór), ovoci (nezralý banán), luš-
těninách a obilovinách. Některé výrobky jsou také o probiotika 
a prebiotika nebo jejich kombinaci (symbiotika) obohaceny. Po-
případě můžeme volit volně prodejné přípravky.

Literatura
Alander, M., Matto, J., Kneifel, W. et al. Effect of galacto-oligosaccharide supplementati-
on on human faecal microflora and on survival and persistence of Bifidobacterium lactis  
Bb-12 in the gastrointestinal tract. International Dairy Journal 11, 10: 817–825, 2001.

Bourlioux, P., Koletzko, B., Guarner, F., Braesco, V. The intestine and its microflora are part-
ners for the protection of the host: report on the Danone Symposium „The Intelligent 
Intestine,“ held in Paris, June 14, 2002. Am J Clin Nutr 78, 4: 675–683, 2003.

De Vrese, M., Schrezenmeir, J. Probiotics, Prebiotics, and Synbiotics. Food Biotechnology. 
Advances in Biochemical Engineering/Biotechnology, 111: 1–66, 2008.

FAO/WHO. Working Group Report on Drafting Guidelines for the Evaluation of Probiotics 
in Food. FAO/WHO, 2002.

Fondén, R., Saarela, M., Mättö, J. Lactic acid bacteria (LAB) in functional dairy products. 
In: Mattila-Sandholm, T., Saarela, M. (eds.) Functional dairy products. Cambridge: CRC Pre-
ss, 2003. (p. 244–262)

Fuller, R. Probiotics in man and animals. J Appl Bacteriol 66, 5: 365–378, 1989.

Gibson, G. R., Roberfroid, M. B. Dietary modulation of the human colonic microbiota:  
introducing the concept of prebiotics. J Nutr 125, 6: 1401–1412, 1995.

Gøbel, R. Course Diet and Health, University of Copenhagen, 2009.

Imrichová, I. Vliv konzumace probiotických jogurtů a prebiotik na počet bakterií rodu Bifi-
dobacterium ve střevě. Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, 2011.

Moroti, C., Souza Magri, L. F., de Rezende Costa, M. et al. Effect of the consumption 
of a new symbiotic shake on glycemia and cholesterol levels in elderly people with type 
2 diabetes mellitus. Lipids Health Dis 11, 2012.

Rada, V. Využití probiotik, prebiotik a synbiotik. Medicína pro praxi 8, 1: 10–15, 2011.

Tomasik, P. J., Tomasik, P. Probiotics and prebiotics. Cereal Chemistry 80, 2: 113–117, 2003.

Walstra, P., Wouters, J. T. M., Geurts, T. J. Fermented Milks. In: Diary Science and Technolo-
gy. Boca Raton: CRC Press, 2006.

Dodržování pravidel dietního stravování 
při gestačním diabetes mellitus (GDM)

Lucie Peclová, Jana Eliášová
SZŠ	a	VOŠZ,	Brno;	obor	Diplomovaný	nutriční	terapeut	

Úvod
Součástí léčby pacientek s gestačním diabetem je dodržo-

vání vhodného způsobu stravování. Nerespektování tohoto 
způsobu léčby může mít negativní vliv na průběh těhotenství 
a způsobit zdravotní problémy matky i ještě nenarozeného dí-
těte.

Cíl práce
Zjistit jak gestační diabetičky dodržují pravidla dietní léč-

by, jak (1) tuto skutečnost ovlivňuje výchozí nutriční stav a zda 
tyto ženy inklinují k nedodržování diety. Hypotéza – respon-
dentky s nadváhou a obezitou budou porušovat principy diet-
ní léčby častěji než respondentky s normální hmotností.

Metody
Ke sběru dat byl použit dotazník. Dotazník zjišťoval (1) zá-

kladní informace o pacientkách (věk, váha, výška), o způso-
bu edukace a o (2) stravovacích zvyklostech. Byl vytvořen jak 
v tištěné tak elektronické podobě. Tištěnou verzi měly k dis-
pozici pacientky na pracovištích – Diabetologické centrum, 
FN u sv. Anny v Brně, Diabetologie Holešov. Prostřednictvím 
Oddělení léčebné výživy Krajské nemocnice T. Bati ve Zlí-
ně (KNTB) dostaly pacientky instrukce k vyplnění dotazníku  

on-line. Elektronická verze byla uložena v aplikaci dotazníky 
na www.survio.cz a byl zpřístupněn na heslo. Přístup k dotaz-
níku byl také předán registrovaným uživatelkám diskusního 
fóra www.modrykonik.cz, které navštěvovaly diskusi Těhoten-
ská cukrovka a byl jim diagnostikován GDM. Průzkum proběhl 
v období od června 2012 až do ledna 2013. Celkem bylo zpra-
cováno 98 dotazníků, z toho 17 % (Diabetologické centrum 
FN u sv. Anny), 10 % (Diabetologie Holešov), 8 % (KNTB) a 64 % 
bylo získáno prostřednictvím on-line dotazníků. Věkové rozpě-
tí respondentek bylo 23 až 39 let. Nejvíce respondentek (43 %) 
bylo ve věkové skupině 30–34 let.

Výsledky (výběr z odpovědí)
1 – Z celkového počtu respondentek bylo poučeno o dietě 
92 %, z toho 49 % bylo poučeno diabetologem, 23 % nutrič-
ním terapeutem a 17 % diabetologickou sestrou. Body mass in-
dex (BMI) – 56 % respondentek mělo před otěhotněním nadvá-
hu nebo obezitu, v rozmezí normální váhy se pohybovalo 42 % 
a 2 % mělo podváhu. 92 % se léčilo dietou a 8 % bylo na inzulí-
nové léčbě. 92 % respondentek mělo pocit, že jsou dostatečně 
poučeny o způsobu léčby a pouze 7 % nikoliv. Přesto znalost 
diety z pohledu stanoveného množství sacharidů, resp. nezna-
lost uvedlo 35 % respondentek, neznaly hodnotu množství sa-
charidů ve stanoveném denním příjmu stravy, dokonce 87 % 
neznalo svůj stanovený energetický příjem.

2 – Nejvíce respondentek, 64 %, se stravuje šestkrát denně, 
23 % pětkrát a 6 % se stravuje méně než čtyřikrát denně. Kon-
zumace sladkých jídel a nápojů je součástí jídelníčku u 11 % 
respondentek, a to denně, u 14 % několikrát týdně, vůbec žád-
né sladkosti nejí 38 % respondentek. Potraviny s vysokým ob-
sahem tuku ze skupiny masa a mléčných výrobků konzumuje 
několikrát do týdne 10 % respondentek. Pouze 9 % responden-
tek nezařazuje do svého jídelníčku celozrnné výrobky, resp. 
zcela výjimečně. Podobný výsledek vychází u konzumace ryb, 
doporučení dodržuje pouze 10 % respondentek. Množství zele-
niny v doporučeném množství konzumuje 31 % respondentek 
a dokonce 8 % méně než jednou denně. Ovoce ve třech porcích 
konzumuje denně 9 % respondentek, ve dvou porcích 49 % 
a v jediné porci 38 % respondentek. Téměř 60 % respondentek 
dodržuje pitný režim (množství tekutin na den). 40 % respon-
dentek využívá v teplé kuchyni tuky k tomuto účelu nevhodné.

Závěr
Pro potvrzení hypotézy byly stanoveny 2 skupiny respon-

dentek – 1. skupina – respondentky s nadváhou a obezitou 
a 2. skupina – respondentky s normální váhou. Výsledky uka-
zují, že ženy ze skupiny 1 porušují principy dietní léčby méně 
než ze skupiny 2. Více se zaměřují na správný výběr potravin 
a kladou důraz na kvalitu stravy. Naše hypotéza nebyla potvr-
zena.

Dieta znamená v řečtině způsob života. Edukace směřující 
ke změnám stávajícího životního stylu gestačních diabetiček je 
stále v popředí zájmu jejich léčby.

Kontakt:
Mgr. Jana Eliášová e-mail: eliasova@szsmerh.cz
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Péče o diabetika v předoperačním 
a pooperačním období
Pavla Kudlová1,2, Pavla Nevrlová3, Rudolf Chlup2,4

1Ústav	ošetřovatelství,	Institut	zdravotnických	studií,	Fakulta	
humanitních	studií,	Univerzita	Tomáše	Bati	ve	Zlíně	
2Ústav	fyziologie,	LF	UP,	Olomouc	
3Jednotka	intenzivní	péče,	Chirurgické	oddělení,	Nemocnice	Přerov	
4II.	Interní	klinika,	FN	Olomouc

Úvod
Diabetik má v průběhu života asi 50% pravděpodobnost, 

že bude operován. Operační výkon včetně anestezie je pro dia-
betika velkou zátěží. Cílem předoperační přípravy je co nejvíce 
omezit všechna potenciální rizika.

Cíl práce
Cílem je zjištění, zda mají osoby s diabetes mellitus (dále 

DM) v Nemocnici Přerov od sester správně zajištěnou péči 
v předoperačním a pooperačním období. Za tímto účelem bylo 
formulováno 6 dílčích cílů: zda mají sestry, které se podílejí 
na předoperační a pooperační péči o osoby s diabetem, zna-
losti o DM, o předoperační přípravě, pooperační péči a mož-
ných komplikacích DM. Dále pak mapuje na ortopedickém 
a chirurgickém oddělení Nemocnice Přerov, jakým způsobem 
se na těchto odděleních připravuje osoba s DM k operaci a jak 
se o ni v pooperačním období pečuje.

Metody
Strukturovaný nestandardizovaný dotazník, součástí byl 

i znalostní test. Skupinu respondentů tvořily všeobecné sest-
ry chirurgického, traumatologického, ortopedického, urologic-
kého a gynekologického oddělení Nemocnice Přerov, které se 
na předoperační přípravě a pooperační péči o osoby s DM po-
dílejí. Celkem 70 vyplněných formulářů.

Výsledky (výběr z odpovědí)
Cíl 1 – Rozmezí, v němž se pohybuje hodnota glykemie 

na lačno u kompenzovaného diabetika, zná 40 % responden-
tů. Jaké informace poskytuje HbA1c zná 85 % respondentů. Jen 
52 % respondentů ví, jaká je denní sekrece inzulínu za 24 hodin 
u zdravého člověka. Co je to výměnná jednotka ví 51 % respon-
dentů a 39 % respondentů ví, o kolik mmol/l sníží 1 IU inzulínu 
hladinu glykemie v krvi. Co je to Apidra ví 51 % respondentů. 
Cíl 2 – Kdy je třeba před operací nejpozději vysadit metformin 
ví 28 % respondentů, kolik gramů glukózy za 24 hodin by měl 
dostat den před operací diabetik 1. typu zná 32 % responden-
tů. Jakou rychlostí se podává infuze s 10% glukózou u dobře 
kompenzovaného diabetika, ví 56 % respondentů. Cíl 3 – Zda 
je nutné podávat diabetikovi 2. typu léčeného dietou po ope-
raci infuze s glukózou krytou inzulínem, zná 77 % responden-
tů. Co je důležité kontrolovat u diabetiků po operaci, ví 85 % 
respondentů. K čemu může vést pooperační stres u diabetika 
ví 71 % respondentů. Jak často by se měly kontrolovat glyke-
mie po operaci u kompenzovaného diabetika 1. typu zná pou-
ze 24 % respondentů a jakou by měl mít dietu diabetik po ope-
raci s obnoveným příjmem per	os, zná 56 % respondentů. Cíl 4 
– Léky, které nemohou vyvolat hypoglykemii, umí vybrat 49 % 
respondentů. Všichni respondenti (100 %) ví, zda může ovlivnit 
hyperglykemie hojení ran. Celkem 53 % respondentů umí vy-
brat z léků, které nevyvolají hyperglykemii, 50 % respondentů 

ví, jak se pozná hypoglykemie při operaci. Cíl 5 – Ortopedické 
oddělení se snaží osoby s DM zařazovat do operačního progra-
mu co nejdříve, chirurgické oddělení diabetiky přednostně ne-
zařazuje. Cíl 6 – Na žádném z těchto oddělení není již podává-
na další infuze glukózy s inzulínem v průběhu 0. dne operace. 
Kontrola glykemií je prováděna většinou třikrát denně, pokud 
se nejedná o dekompenzovaného diabetika. Ostatní pooperač-
ní režim je stejný jako u jiných pacientů. Na každém odděle-
ní jsou na pracovně sester umístěny standardy ošetřovatelské 
péče, kde je i zpracovaná pooperační péče.

Závěr
U dobře kompenzovaných diabetiků se správně zajištěnou 

perioperační péčí nepředstavuje operace ve většině případů 
větší riziko než u nediabetiků, proto znalost a orientace v této 
problematice je pro sestry pečující o osoby s diabetem nezbyt-
nou nutností.

Kontakt:
Mgr. Pavla Kudlová, PhD.     e-mail: Pavla.Kudlova@seznam.cz

Radioaktivita při zobrazování – máme se 
jí bát?
Ivana Kuníková, Otto Lang
Klinika	nukleární	medicíny	
FN	Královské	Vinohrady	a	3.	LF	UK,	Praha

Radioaktivní záření nás provází každým okamžikem ži-
vota. Podílí se zdroje přírodní (kosmické záření, radionuklidy 
v horninách a následně ve vodě, vzduchu, potravinách; v ČR 
3,5 mSv/rok) a umělé (vytvořené a používané člověkem v prů-
myslu, energetice a medicíně).

Ozáření buněk může vést k jejich poškození (smrti, ztrá-
tě schopnosti dělení, genetickým či somatickým mutacím), 
značná část změn je však napravena reparačními mechanis-
my. Účinky záření se dělí na deterministické (časné, vznik a zá-
važnost dle dávky; akutní nemoc z ozáření, akutní lokalizova-
né poškození, katarakta) a stochastické (střádavé, s dávkou se 
zvyšuje četnost, ne závažnost; nádory).

Dávku záření určuje druh záření (α, β, γ, RTG), energie zá-
ření, čas expozice. Na rozsah poškození má vliv také citlivost 
tkáně (nejvyšší u tkání s rychlým dělením buněk) a rychlost 
vylučování radionuklidu z těla (dle sloučeniny obsahující ra-
dionuklid, stavu metabolismu organismu).

Radioaktivní záření k zobrazování používá radiologie (RTG, 
CT, intervenční výkony) a nukleární medicína (SPECT, PET).

Radiační zátěž pacientů z jednotlivých vyšetření se velmi 
liší. Závisí zejména na typu přístroje a nastavení jeho parame-
trů, velikosti ozářeného pole, vzdálenosti rentgenky a použití 
stínění v radiologii a na druhu, množství a vylučování apliko-
vaného radiofarmaka v nukleární medicíně. Nejnižší je u RTG 
plic (0,02 mSv), mamografie (0,5 mSv), RTG páteře (1,3 mSv), 
scintigrafie plic nebo ledvin (1 mSv). Nejvyšší hodnoty jsou 
u PTCA (až >100 mSv), PET/CT s 18F-FDG (20 mSV), CT trupu 
(12 mSv).

Moderní přístroje umožňují získat kvalitní obrazy při 
nižší radiační zátěži. Stoupá ale počet vyšetření (zejména  
CT, intervenčních výkonů a PET) – v ČR se zvýšil počet CT  
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vyšetření za 5 let o více než 200 tisíc. Celková radiační zátěž 
osob z lékařského ozáření se proto zvyšuje (USA – 0,5 mSv/
osoba v roce 1980, 3 mSv/osoba v roce 2006).

Cílem radiační ochrany je vyloučit deterministické a ome-
zit pravděpodobnost vzniku stochastických účinků. Uplatňu-
jí se principy zdůvodnění (přínos převáží riziko), optimalizace 
(minimální ozáření s ještě dostatečnými informacemi) a nepře-
kročení limitů (pro radiační pracovníky a obyvatelstvo). Lékař-
ské ozáření nemá limity (riziko omezení diagnostiky a léčby), 
pouze doporučení (diagnostické referenční úrovně, národní ra-
diologické standardy). Pro radiační pracovníky platí ochrana 
vzdáleností, časem a stíněním.

V rukách odborníků a při dodržování zásad radiační ochra-
ny je radioaktivní záření nezastupitelným pomocníkem lékařů 
a slouží ku prospěchu pacientů.

Sievert Rolf Maximilian (1896–1966) – švédský fyzik. Od roku 1914 studoval na 
Karolinska Institutet ve Stockholmu, od roku 1919 již spolupracoval na výzkumu 
radiace. V letech 1924–1937 vedl fyzikální laboratoř Radiumhemmet, od roku 1937 
vedoucím katedry radiofyziky na Karolinska I., od roku 1941 profesorem tamtéž. 
Byl průkopníkem měření radioaktivní dávky a radiační ochrany. V roce 1964 zalo-
žil International Radiation Protection Association. Mezi lety 1920 a  1940 položil 
základy výpočtů absorbované dávky nádorem a vyvinul zařízení pro léčebné ozařování 
a měření. Na jeho počest přijala konference CGPM v roce 1979 sievert (Sv) jako jed-
notku veličiny dávkový ekvivalent.

Röntgen Wilhelm Conrad (1845–1923) – německý fyzik. Na Vysoké škole technické 
v Curychu získal titul strojního inženýra a doktorát filozofie. Působil na univerzitách 
ve Štrasburku, Hehenheimu, Giessenu, Würzburgu a v Mnichově. Ve své vědecké kari-
éře se věnoval experimentální fyzice. Objevil paprsky, zprvu označeny symbolem X 
později nazvané rentgenovými, které se začaly využívat v medicíně a také v defekto-
skopii. V roce 1901 za tento objev obdržel Nobelovu cenu za fyziku. 

(zdroj informací: archiv redakce)

Sestra – hromosvod
Marie Jandová, Ivana Kobrová
Diabetologické	centrum,	1.	interní	klinika,	LF	UK	a	FN	Plzeň

Úvod
V roce 2012 jsme v našem centru věnovali komplexní péči 

2 421 pacientům s diabetes mellitus (typ 1, 2, gestační) a pro-
vedli celkem 7 022 vyšetření. Na komplexní specializované 
péči se v centru podílejí lékaři a sestry. K hlavním povinnos-
tem sester patří edukace selfmonitoringu a vybavení pacienta 
spotřebním materiálem a pomůckami. S ohledem k současné 
ekonomické recesi vešla v platnost závazná úsporná opatření 
ve zdravotnictví. Omezení vyvolává nelibost pacientů, je zdro-
jem komunikačních problémů a konfliktů typu pacient-zdra-
votník.

Povinnosti sestry v centru
Edukace a vybavení pacienta pomůckami pro selfmonito-

ring, aktivní prevence a péče o diabetickou nohu. V rámci eduka-
ce dostává pacient informaci o tom, na co má aktuálně „nárok“.

Nároky pacienta
Pacient nárokuje a požaduje kompletní vybavení a domáhá 

se minimálních nebo nulových doplatků.

Rozpory
Stoupá počet nutných schvalovacích řízení k výdeji mate-

riálu a pomůcek revizním lékařem zdravotní pojišťovny, kte-
ré výdej materiálu a pomůcek limitují. Nově je odpovědnost 
za vyřízení žádosti přenesena ze sestry na pacienta. Realita je 

zdrojem pacientovy nespokojenosti, rozladěnosti a vyvolává 
konfliktní reakci, kterou pacient směřuje na sestru.

Zdroje pracovního stresu
Stoupá časová náročnost práce sestry s pacientem, konflik-

ty s pacientem a konflikty interpersonální.
V posteru je uvedena kazuistika pacienta s typickými zna-

ky rozporů a konfliktních reakcí.

Závěry
Sestra v centru plní pokyny lékaře a dodržuje limity zdra-

votních pojišťoven a zároveň plní roli nárazníku mezi ordinací 
lékaře a pacientem. Narůstá konfliktní množství stresových si-
tuací. Sestra by měla zachovat profesionální přístup k pacien-
tovi i přes jeho zjevný negativismus.

Novým opatřením ke snížení pracovního stresu sestry je 
možnost pacienta konzultovat svůj zdravotní stav, limity a po-
žadavky na vybavení materiálem telefonickou nebo e-mailo-
vou komunikací s pracovníky centra. Opatření minimalizuje 
přímý komunikační konflikt a pracovní stres sester.

Diabetická noha – příčiny vzniku  
a sociální zázemí pacientů
Eva Goldová, Jitka Pokorná
Chirurgické	oddělení,	Nemocnice	České	Budějovice,	a.s.

Úvod
Na Chirugickém oddělení Nemocnice České Budějovice jsou 

hospitalizováni pacienti se syndromem diabetické nohy často 
v natolik pokročilém stadiu, že amputace je nevyhnutelná. Cí-
lem naší práce bylo zjistit, co vedlo u našich pacientů ke vzni-
ku diabetické ulcerace a jaké bylo jejich sociální a rodinné zá-
zemí.

Metodika
Řízeným rozhovorem jsme sbírali nejen anamnestická data 

konkrétní situace, která vedla ke vzniku diabetické ulcerace, 
ale i údaje o rodinném a sociálním zázemí pacientů.

Výsledky
Do souboru byli zařazeni pacienti hospitalizovaní na Chi-

rurgickém oddělení v roce 2012 se syndromem diabetické 
nohy. Jednalo se o 68 pacientů, 51 mužů (75 %) a 17 žen (25 %). 
Průměrný věk 68 let (47–87 let), nejvíce pacientů bylo ve věku 
od 71–80 let (21 pacientů). Největší počet pacientů – 24 (36 %) 
uvedlo jako příčinu vzniku ulcerace puchýř nebo otlak z boty 
(či od protézy), dále 9 pacientů (14 %) popsalo konkrétní příči-
nu vzniku ulcerace (chodil bos; kopal míček psovi a nakopl ká-
men; zakopla; odřel si nárt; píchnul si drátek do nohy; v ponož-
kách šlápla na šroubek; spadlo jí polínko na nohu...), 3 pacienti 
(4 %) měli mykózu. Po pedikúře vznikla diabetická ulcerace 
4 pacientům (6 %). Celkem 17 pacientů (26 %) uvedlo, že na-
jednou, neví jak, měli černý prst, černou skvrnu nebo veliký 
puchýř. Pět pacientů (8 %) mělo zhoršující se ulceraci už tak 
dlouho, že příčinu vzniku již nevěděli a 4 pacienti (6 %) pod-
stoupili vysoké amputace pro cévní uzávěr. Osamoceně žilo 
13 pacientů (19 %) ostatní byli buď ženatí či vdané, nebo žili 
s partnerem či rodinami dětí nebo v domovech pro seniory. 
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V souboru bylo 19 pacientů mladších 60 let, proto převažovali 
starobní důchodci (69 %), v současných i minulých povoláních 
bylo zastoupené celé spektrum povolání od pomocných země-
dělských dělníků až po vysokoškoláky včetně lékařů, 10 paci-
entů (15 %) byli invalidní důchodci. Výrazně převažovali oby-
vatelé venkova a malých měst – 47 (69 %), z města Českých 
Budějovic bylo jen 21 (31 %) pacientů.

Závěr
Důsledným uplatňováním doporučených postupů k eduka-

ci a k péči o pacienty se syndromem diabetické nohy je mož-
né vzniku řady ulcerací předejít. V prevenci je nutno věnovat 
zvláštní pozornost nejohroženější skupině a to venkovským 
mužům, ženatým, starobním důchodcům.

Porovnání obsahu tuku v těle a BMI při 
měření dvěma bioimpedančními přístroji 
(Omron BF 306 a Omron BF 300)
Pavla Kudlová1, Jana Zapletalová2, Rudolf Chlup1,3

1Ústav	fyziologie,	LF	UP,	Olomouc	
2Ústav	biofyziky,	LF	UP,	Olomouc	
3II.	Interní	klinika,	FN	Olomouc

Úvod
Obsah tuku v těle závisí na pohlaví, věku a na dalších fak-

torech. Ke zjištění obsahu tuku v těle se využívá bioelektrické 
impedance (BIA). BIA je založena na principu rozdílné vodivos-
ti tělesných tkání při průchodu elektrického proudu. Přístroj 
(Omron) aplikuje do těla proud o velice nízké intenzitě a určité 
frekvenci a po zadání údajů (pohlaví, věk, výška, hmotnost) se 
na displeji zobrazí údaje o zastoupení tuku v těle resp. i BMI.

Cíl
Cílem práce je (1) porovnat výsledky měření obsahu tě-

lesného tuku na přístroji Omron BF 306 a na přístroji Omron 
BF 300 a (2) porovnat výsledky výpočtu BMI klasickou meto-
dou s hodnotami BMI změřenými na přístroji Omron BF 306.

Metoda
Bylo hodnoceno 51 zdravých žen ve věku 22,8±0,6 let (prů-

měr±SE), všechny nekuřačky. Měření se provádělo na obou 
přístrojích (Omron BF 300 a Omron BF 306) bezprostředně po 
sobě, vždy po dvouhodinovém lačnění a vyloučení fyzické ak-
tivity, pod dohledem stejného specialisty. Ke statistické analýze 
byl použit software SPSS v.15 (SPSS Inc., Chicago, USA). Byla 
provedena Pearsonova, resp. Spearmanova korelační analýza. 
Shoda (agreement) obou přístrojů při měření podílu tělesného 
tuku byla zjišťována pomocí koeficientu ICC (Intraclass Correla-
tion Coefficient). Procentuální podíl tuku byl porovnán Studen-
tovým párovým t-testem. Normalita dat ověřena pomocí tes-
tu Shapiro-Wilk. Testy provedeny na hladině signifikance 0,05.

Výsledky
(1) Hodnoty naměřené přístrojem BF 306 jsou v průměru 

o 9 % vyšší než hodnoty BF 300. Korelace hodnot je sice silná 
(r=0,829), avšak hodnoty se liší (p<0,0001). Hodnota ICC=0,058 
indikuje špatnou shodu (poor agreement) obou přístrojů.

Obr. č. 1: Korelace mezi hodnotami podílu tuku na tělesné 
hmotnosti zjištěné na přístroji Omron BF 306 a BF 300. 
Z grafu je patrný systematický posun k vyšším hodnotám 
u přístroje BF 306.

(2) Mezi vypočtenými hodnotami BMI (22,7±0,50 kg/m2; 
průměr±SE) a hodnotami stanovenými přístrojem OMRON 
BF 306 (22,7±0,51 kg/m2) je perfektní shoda (ICC=0,981) i vel-
mi silná korelace (r=0,935).

Závěr
Při sledování změn obsahu tuku v organismu je nezbytné 

používat stále stejný přístroj.

Podporováno	LF	UP	v	Olomouci	a	FN	Olomouc.

Kontakt:
Mgr. Pavla Kudlová, PhD.      e-mail: Pavla.Kudlova@seznam.cz

Spearman Charles Edward (1863–1945) – britský psycholog, propagátor matematic-
kých metod v psychologii, autor dvoufaktorové teorie inteligence. Studoval v Lipsku, 
kde získal roku 1906 doktorát, ale již předtím vydal práci na téma faktorové analýzy 
inteligence (1904). Známým se stal svými pracemi v  oboru statistiky (Spearmanův 
korelační koeficient) a výzkumy v rámci experimentální psychologie, které prováděl 
v psychologické laboratoři Londýnské univerzity. Lidskou inteligenci definoval jako 
variabilní soubor schopností, ovlivňovaných u každého jedince jednak tzv. obecným 
faktorem inteligence g (general inteligence factor), tak i  jeho specifickými vlohami 
– faktorem s  (specific inteligence factor). Skóre inteligenčních testů závisí podle S. 
na jejich kombinaci. Ačkoliv kontroverzní již v době svého vzniku, stala se faktorová 
analýza na dlouhou dobu vlivnou metodou výzkumu inteligence. 

Wilk Martin Bradbury (1922–2013) – kanadský statistik. Narodil se v  Montrealu 
v provincii Quebeck. Na McGillově univerzitě studoval chemii. V padesátých letech se 
podílel na kanadském atomovém výzkumném programu. Vyučoval na Státní univer-
zitě v Iowě, kde získal titul Ph.D. v oboru statistiky. Působil dále na Princetonské uni-
verzitě a na Rutgerově univerzitě se stal profesorem a ředitelem statistického výzkumu. 
V  letech 1980–1985 působil jako Hlavní kanadský statistik. Společně se Samuelem 
Shapirem publikoval v roce 1965 Shapiro-Wilk test. 

(zdroj informací: archiv redakce)

Základní principy zlepšení compliance
Milada Koukalová
Diabetologické	centrum	při	2.	interní	klinice	
FN	u	sv.	Anny	v	Brně

Compliance nemocného s diabetem je přetrvávající pro-
blém. Může být ovlivněna mnoha faktory, jako jsou způsob léč-
by, osobnost pacienta, věk, typ diabetu i délka trvání nemoci. 
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Je důležité si uvědomit, že čas efektivně využitý při edukaci 
a celkovém přístupu k nemocnému může výrazně ovlivnit kva-
litu jeho života. Zůstává otázkou, kdo si to přeje víc – edukátor 
nebo pacient? Jak tuto situaci zlepšit?

Potřebuje dobře kompenzovaný diabetik 
reedukaci? Kazuistika
Renata Říhánková (edukační sestra)
Diabetologické	centrum,	I.	Interní	klinika,	FN	Plzeň

Úvod
Využívání moderních technologií zejména glukometrů, in-

zulínových pump, senzorů a s tím spojených programů, se stá-
vá běžnou praxí a důležitou součástí při léčbě diabetu. Soft-
ware umožňuje lékařům i pacientům nemoc lépe pochopit, 
kontrolovat a získat zpětnou vazbu. Používání technologií 
však klade větší nároky na čas a edukaci sestry i pacienta.

Kazuistika
Muž, 66 let, ženatý v invalidním důchodu. Diabetes melli-

tus (DM) 2. typu ve stadiu pozdních komplikací. Od roku 2001 
léčen inzulínovou pumpou H-Tron, od roku 2007 sledován 
v Diabetologickém centru.

Zpočátku měl špatnou kompenzaci (HbA1c 8,9 %) a součas-
ně i velké rezervy v selfmonitoringu a stravovacím režimu. Po 
opakovaných reedukacích a úpravě léčby došlo k postupnému 
zlepšování kompenzace. Pacient se účastnil také rekondice.

V průběhu léčby proběhla výměna inzulínové pumpy Spirit 
(v domácím prostředí). Pacient neudával žádné problémy a cí-
til se dobře.

Po dvou letech došlo k náhlému zhoršení kompenzace dia-
betu. Při stažení dat z pumpy bylo zjištěno, že od výměny 
pumpy si neaplikuje bolusy, protože to neumí. Během podrob-
né reedukace byly zjištěny i další závažné nedostatky v obslu-
ze pumpy. Na břiše měl výrazné lipodystrofie a flebitidu v mís-
tech vpichů.

Po intenzivních a opakovaných edukacích se nám podaři-
lo navázat úzkou spolupráci s pacientem a jeho rodinou. Zlep-
šil se jeho selfmonitoring, snažil se o aplikaci bolusů, začal se 
změnami aplikačních míst i kanyl.

Závěr
Průběžné stahování dat z glukometru a pumpy má i u dob-

ře kompenzovaného diabetika své opodstatnění. Analýzou sta-
žených dat můžeme zachytit řadu chyb a tím předejít možným 
komplikacím v budoucnu. Opakované a pravidelné reeduka-
ce mají význam nejen pro nové pacienty. Individuální přístup 
a zpětná vazba zde hrají důležitou roli.

Praktické zkušenosti s kontinuálním 
monitoringem glykemie 
v Diabetologickém centru 3. Interní 
kliniky 1. LF UK a VFN
Eva Kábrtová, Jan Šoupal
3.	Interní	klinika,	1.	LF	UK	a	VFN,	Praha

Kontinuální monitorace glukózy (CGM – Continuous Glu-
cose Monitoring) představuje technologii, umožňující stano-
vit koncentraci glukózy pomocí speciálního senzoru zavedené-
ho v podkoží. Přestože se vžil název „kontinuální monitorace“, 
současné systémy poskytují výsledek měření intermitentně 
v určitých intervalech (obvykle každých 5 minut).

Na základě indikace lékaře je použit tzv. „zaslepený“ sys-
tém, nebo je monitorace provedena v „reálném“ čase (otevře-
ný záznam).

Vlastní proces kontinuální monitorace glukózy se skládá 
z několika kroků. Nejprve zahajujeme monitoraci zavedením 
a iniciací systému s edukací pacienta o způsobech použití sys-
tému. Poté následuje proces vlastní monitorace, kdy pacient za-
znamenává některá důležitá data – dávky inzulínu, množství 
sacharidů, fyzickou aktivitu apod. Následuje ukončení monito-
race s vyjmutím senzoru a stažením dat do počítače. Posledním 
krokem je zhodnocení záznamu CGM, které provádí lékař.

Na většině výše uvedených kroků se však významně podílí 
zdravotní sestra. V našem sdělení se posluchač dozví praktické 
problémy spojené se zaváděním a nastavením systému, důraz 
bude kladen na problematiku edukace pacientů a v závěru bu-
dou některé důležité aspekty kontinuálního monitoringu gly-
kemie shrnuty v kazuistice.

Podtlaková terapie při léčbě diabetické 
nohy
Michaela Fraňková, Milan Flekač
III.	interní	klinika,	VFN,	Praha

Jedná se o kazuistiku pacienta, který dlouhodobě dochází 
do naší podiatrické ambulance. Pacient ve věku 61 let, diabetes 
mellitus (DM) 2. typu od roku 1990, léčený PAD, od roku 1996 
léčený IIT+PAD. V květnu 2011 se poranil na patě pravé dol-
ní končetiny (PDK) hřebíkem, sám aplikoval Bactroban ung. Na 
podiatrii se dostavil v srpnu 2011. Defekt 4x2,5 cm s mírnou 
serózní sekrecí. Dle kultivace nasazen Ciplox.

V září 2011 hospitalizován k i.v. terapii a k provedení an-
giografie. PTA a. tibialis	posterior a a. fibularis PDK. Lokální te-
rapie Prontosan, Actisorb, Nugel. Odlehčení polobotou. Třífá-
zová scintigrafie – bez prokázané osteomyelitidy (OM).

V lednu 2012 defekt velikosti 3x3 cm, v březnu 2012 
2,5x3 cm, změna lokální terapie – nově nasazen Hemagel, 
v červenci 2012 3x3,9 cm, masivně E. faecalis, ATB dle citlivos-
ti, v září 2012 TcpO2 23 mmHg – pacient indikován k angiogra-
fii. V září 1012 provedena PTA významné stenózy a. tibialis	pos-
terior s dobrým efektem. Defekt 4,8x4,2 cm.

V lednu 2013 přišel pacient pro zhoršení ulcerace, asi 
14 dnů měl zimnice, třesavku a kašel s expektorací. Defekt ve-
likosti cca 5 cm, masivní sekrece, na spodině obnažená kost.  
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Indikována hospitalizace s doporučením terapie kontrolova-
ným podtlakem a systémovou ATB léčbou.

Podtlaková terapie je jedním z nejnovějších postupů k ho-
jení ran dneška. V.A.C. systém byl, po předchozím débridemen-
tu rány (odstraněny hyperkeratózy, nekrotická tkáň z ulcerace 
a sekvestr patní kosti postižené OM) a po dezinfekci Derma-
cynem a překrytí obnažené kosti mastným tylem (aby nedo-
šlo ke dráždění houbou) zapojen 7. ledna 2013 na režim kon-
tinuálního podtlaku 125 mmHg. Celkem doba napojení byla 
16 dní, z toho první 4 dny na 125 mmHg kontinuálně a dále na 
110 mmHg intermitentně 2 minuty aktivně, 3 minuty pauza. 
Došlo ke zmenšení defektu z 59 mm na 40 mm. 12. února 2013 
ulcerace 35x40 mm, nasazen V.A.C. systém ambulantně.

Pacient ne zcela dodržuje režim odlehčení, opakovaně vy-
měňován odsávací ventil a ostatní příslušenství. Použití V.A.C. 
systému k ambulantní léčbě pro nespolupracujícího pacienta 
je diskutabilní.

Predikční a poradní systém vývoje 
glykemie u pacientů s diabetem 1. typu – 
studie DIAdvisor-2
Jarmila Saudková, Václava Škvařilová,  
Martina Mindlová, Ema Vávrová, Jiří Svoboda,  
Olga Mengerová, František Saudek
Centrum	diabetologie,	IKEM,	Praha

Úvod
Odhad vhodné dávky inzulínu u pacientů s diabetem 

1. typu (DM1) léčených intenzifikovaným inzulínovým režimem 
anebo inzulínovou pumpou je stále problematický a glykemie 
mimo optimální hodnoty jsou časté. V rámci evropského kon-
sorcia byl navržen systém DIAdvisor, aby předpovídal trendy 
glukózy v krvi v horizontu 20 minut a poskytl pacientovi radu, 
jak reagovat (bolus inzulínu nebo množství sacharidů v die-
tě), aby udržel glykemii v téměř normálním rozmezí. Vstupní 
data pro příruční počítačové zpracování zahrnovala množství 
sacharidů, dávky inzulínu a hodnoty glykemie z kontinuální-
ho podkožního monitoru (CGM). Cílem studie bylo vyhodno-
tit vhodnost poskytovaných léčebných rad a jejich vliv na dobu 
strávenou ve vyhovujícím rozmezí glykemie (4–10 mmol/l).

Pacienti a metody
Do studie bylo zahrnuto 22 DM1 pacientů, kteří byli vy-

šetřeni ve třech krocích: jeden týden CGM měření a vyplnění 
ambulantního deníku, dále dvě 72hodinové hospitalizace, kdy 
byla měřena CGM, venózní (přístroj HemoCue) a kapilární gly-
kemie a to buď s aktivovaným nebo inaktivovaným systémem 
předpovědi glykemií a udílení rad. Protokol zahrnoval také 
úmyslné porušení režimu s krátkodobým navozením hypogly-
kemie a hyperglykemie a také kontrolovanou fyzickou zátěž. 
Automaticky poskytované rady byly hodnoceny jako vhodné, 
nevhodné, škodlivé a nebezpečné. Vliv rad byl dále srovnáván 
jako procento času stráveného v euglykemii během obou hos-
pitalizací.

Úkoly sestry
Přístroj DIAdvisor zahrnoval a) Ultra Mobilní počítač 

(UMPC), b) vstup pro pacienta, který průběžně zadával gly-

kemii měřenou na glukometru, množství sacharidů v potra-
vě a dávky aplikovaného inzulínu) a c) bezdrátové připojení 
k CGM DexCom Seven Plus (kontinuální monitor hladiny glu-
kózy v podkoží). Rady byly hodnoceny jako vhodné, nevhod-
né, škodlivé a nebezpečné. Algoritmy pro predikci trendu gly-
kemie a poskytování léčebných rad byly stahovány na UMPC. 
Studijní sestra instruovala pacienty, jak používat v souladu 
s protokolem technicky náročný systém a průběžně zjišťovat 
a zadávat údaje. Ve spolupráci s lékařem hodnotila bezpro-
střední bezpečnost generovaných rad a zasahovala v případě 
ohrožení. S podporou elektroinženýra řešila technické nesrov-
nalosti, spolu s dietní sestrou sestavovala a hodnotila příjem 
potravy. Organizovala a řídila tým trénovaných studentů me-
dicíny, kteří zajišťovali 24hodinové sledování pacienta.

Výsledky
Studie ukázala, že 90 % poskytnutých rad bylo vhodných. 

Po 2 % bylo rad nevhodných a škodlivých. Díky technickým 
problémům vyplývajícím zejména z nedostatků prototypu ce-
lého systému v 8 % nebyly rady k dispozici. Během hospita-
lizace s aktivovaným poradním a predikčním algoritmem pa-
cienti strávili signifikantně vyšší procento času v euglykemii, 
a to o 8±0,16 % (HemoCue) resp. o 12±0,2 % (CGM) (prů-
měr±SD) ve srovnání s hospitalizací s inaktivovaným porad-
ním a predikčním algoritmem. Rovněž procento času strávené 
v hypoglykemii bylo nižší během hospitalizace s aktivovaným 
poradním a predikčním algoritmem o 5±0,7 % (HemoCue) 
resp. o 4±0,4 % (CGM).

Závěr
Studie ukazuje, že systém DIAdvisor poskytuje vhodné 

rady pro léčebnou intervenci u DM1 pacientů a že tito pacienti 
v nemocničním prostředí profitovali z tohoto systému. Získa-
ná data představují objektivní podklady pro návrh průběžného 
poradního systému, který by se mohl stát součástí technického 
vybavení inzulínových pump a kontinuálních monitorů hladi-
ny glukózy v podkoží.

Autoři	děkují	mezinárodnímu	týmu	evropského	projektu		
v	centrech:	CHU	Montpellier,	Dipartimento	di	Medicina	Clinica	
e	Sperimentale,	Padova,	Novo	Nordisk,	Kodaň,	Lund	University,	

Švédsko,	JKU	Linz,	Rakousko	a	dalším,	kteří	se	podíleli		
na	přípravě	studijního	protokolu,	vývoji	predikčních	modelů		

a	vývoji	technického	zařízení.	Studie	proběhla		
v	rámci	evropského	projektu	DIAdvisor.

Transplantace Langerhansových ostrůvků 
– léčba diabetes mellitus 1. typu
Lucie Fialová, Veronika Nejdlová, Jana Dolečková,  
Peter Girman
Centrum	diabetologie,	IKEM,	Praha

Transplantace Langerhansových ostrůvků (TxLO) je alter-
nativní metodou k orgánové transplantaci slinivky. Cílem této 
práce bude popsat dvě vybrané kazuistiky, demonstrující po-
operační sesterskou péči a odlišný průběh.

TxLO spočívá v infuzní aplikaci izolovaných ostrůvků 
do portální žíly. Pacient je převezen na JIP diabetologického 



10

SESTRA V DIABETOLOGII n SUPLEMENTUM 1/2013

Abstrakta

oddělení, kde je intenzivně monitorován. Veškeré zde uvedené 
výsledky jsou podloženy z lékařské dokumentace a z ošetřova-
telské práce sester. V období od roku 2005 do února 2013 jsme 
vyhodnotili potransplantační průběh u dvou pacientů.

Kazuistika 1
První pacient byl 44letý muž, který podstoupil tři aplikace 

LO v období od února 2005 do června 2006. Všechny implan-
tace proběhly bez komplikací. Sledované parametry před prv-
ní aplikací LO byly: HbA1c 8,7 %, C-peptid 0,02 pmol/ml a den-
ní dávka inzulínu 30 IU. Po třetí aplikaci LO byly HbA1c 5,9 %, 
C-peptid 0,19 pmol/ml, denní potřeba inzulínu 16 max. 20 IU. 
V roce 2012 došlo k zániku funkce LO a recidivě těžké hypo-
glykemie. Z pohledu sesterské péče šlo o pacienta vyžadujícího 
intenzivní monitoraci vitálních funkcí pouze 24 hodin po výko-
nu, pacient druhý den po Tx byl celkově soběstačný bez nut-
nosti pomoci druhých osob. Potřeba analgetik byla minimální.

Kazuistika 2
Druhá pacientka byla 37letá žena, které byly podány dvě 

dávky LO v období od září do prosince 2006 a třetí implantace 
byla provedena s odstupem v květnu 2011. Parametry před prv-
ní aplikací HbA1c 6,2 %, C-peptid 0,02 pmol/ml, potřebná denní 
dávka inzulínu 30 IU. Druhá implantace se zkomplikovala kr-
vácením z místa vpichu a nutností operační revize. V průběhu 
dalších 3 let byla pacientka nezávislá na exogenním inzulínu. 
Pro zhoršení kompenzace s HbA1c 6,5 % a lehké hypoglykemie 
pacientka podstoupila třetí aplikaci LO. Poslední sledované hod-
noty byly HbA1c 4,5 %, C-peptid 0,21 pmol/ml, bez těžkých hy-
poglykemií s dávkou inzulínu 10 IU. Z pohledu sesterské péče 
byl průběh první a třetí implantace bezproblémový, s minimál-
ní nutností intenzivní monitorace a analgezie. Druhá implanta-
ce si vyžadovala monitoraci vitálních funkcí po dobu 24 hodin. 
Další péče byla srovnatelná s ostatními aplikacemi.

Závěr
Transplantace LO je méně invazivní zákrok, než samotná 

transplantace pankreatu. Sesterská péče v nekomplikovaném 
případě je od druhého dne minimální. V druhém případě sta-
bilizace diabetu vedla k zlepšení kvality života pacientky, což 
se projevilo mimo jiné i osvojením dítěte.

Kontinuální monitorace glykemie 
(Continuous glucose monitoring; CGM) 
Zkušenosti z našeho pracoviště
Hana Nováková
DIA	centrum,	Jihlava

Jedná se o technologii umožňující několikadenní monitora-
ci glykemie pro zjištění trendů a sledování profilů u osob trpí-
cích diabetem.

Systém je určen k použití u pacientů v domácím prostře-
dí a ve zdravotnických zařízeních. Je indikován k použití jako 
pomocný doplňkový přístroj, který nenahrazuje údaje získané 
z glukometru.

Přispívá k detekci hypoglykemických a hyperglykemických 
epizod, usnadňuje úpravu léčby jak akutně tak dlouhodobě, 
čímž pomáhá minimalizovat výkyvy glykemie.

Edukace selfmonitoringu glykemií
Hana Kůsová
Diabetologické	centrum,	1.	interní	klinika,	FN	Plzeň

Úvod
Sebekontrola glykemií je nepostradatelnou součástí léčby 

diabetu 1. typu. Svoji důležitou roli však hraje i u osob s diabe-
tem 2. typu. Dle publikovaných studií je frekvence měření gly-
kemií pacientem nepřímo úměrně spojená s hodnotou HbA1c. 
Zároveň dochází i ke snižování rizika hypoglykemie a glyke-
mické variability v průběhu 24 hodin. Nestačí však jen zajis-
tit dostatečnou četnost měření, ale na změřené glykemie musí 
pacient adekvátně reagovat a provést tato měření správně.

Cíl
Cílem je navrhnout vhodný postup edukace a zaměřit se na 

snížení počtu chyb ovlivňujících přesnost měření.

Postup edukace
V úvodu pacienta (rodinu) seznámíme s průběhem eduka-

ce. Zjistíme schopnosti pacienta a jeho předchozí zkušenosti.
Edukaci selfmonitoringu si můžeme rozdělit podle zaměře-

ní na dvě části: technickou a diabetologickou.

1) Edukace zaměřená technicky
 x výběr vhodného typu glukometru;
 x obsluha přístroje – zapnutí, funkce tlačítek;
 x kontrola nastavení času a data;
 x místa vpichu;
 x provozní teplota;
 x vysvětlení přesnosti měření a limitaci přístroje;
 x používání značek, historie, paměti;
 x skladování – proužků, glukometru.

2) Edukace zaměřená diabetologicky
 x pochopení nutnosti selfmonitoringu, proč se měřit 
a co od toho očekávat;

 x navrhnout frekvenci sebekontroly a vysvětlit časové 
souvislosti s aplikací inzulínu a příjmu potravy;

 x vedení deníčku – papírového, elektronického;
 x úpravy dávek inzulínu na podkladě aktuální glykemie;
 x poučit pacienta jak se měřit při cestování a při sportu.

V konečné fázi edukace by měl pacient předvést a popsat, 
jak se změří. Společně shrneme důležité body a navrhneme do-
poručení.

Závěr
Vhodnou edukací můžeme ovlivnit četnost měření glu-

kometrem, přiměřenou reakci pacienta na aktuálně naměře-
nou glykemii a snížit množství chyb v preanalytické fázi (před 
zpracováním vzorku krve glukometrem).
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Příkladný diabetický pacient
Hana Andělová
Ordinace	pro	KVO	a	diabetes	MUDr.	L.	Berky,	CSc.,	Jindřichův	Hradec

Pro svoji kazuistiku jsem zvolila pacienta se středoškol-
ským vzděláním, narozeného v roce 1947. Pacient má v osobní 
anamnéze infarkt myokardu v roce 1996, 10 let se léčí s hyper-
tenzí. V roce 1995 byl zjištěn diabetes mellitus (DM) 2. typu. 
Pacient žije s manželkou v rodinném domku, má dvě děti. Pra-
coval jako vedoucí prodejny, nyní je v důchodu. Jeho velkou zá-
libou je myslivost. Je nekuřák.

Pro terapii zvolil interní specialista metformin (Gluco-
phage 850 mg) 1-1-1 a gliklazid (Diaprel MR) 1-0-0. Pacient byl 
předán do péče praktického lékaře. Koncem minulého roku do-
šlo k dekompenzaci diabetu a pacient byl odeslán do diabeto-
logické poradny.

Vstupní HbA1c v prosinci 2010 byl 10,1 %, při léčbě PAD, 
glykemie na lačno se pohybovaly na hladině kolem 14,9 mmo-
l/l, C-peptid nalačno 331 pmol/l (norma laboratoře 298–
2 350 pmol/l), cholesterol, triglyceridy lehce zvýšeny, ostatní 
laboratorní výsledky v normě. Výška 178 cm, tělesná hmot-
nost 90 kg, BMI 28,73 kg/m2, obvod pasu 96 cm. Odeslán na 
oční vyšetření a ultrazvukové vyšetření břicha.

Lékař diabetolog dle výsledků diagnostikoval DM typu 
LADA a převedl pacienta na intenzifikovaný inzulínový režim 
(IIR). Byl mu naordinován Insuman Rapid 10-6-6-0 IU, Insuman 
Basal 0-0-0-14 IU a dieta 225 g sacharidů. Vydány odpovídající 
inzulínová pera, provedena edukace o používání a uchovává-
ní per a inzulínů.

Pacient se obával aplikace inzulínu a možného vzniku hy-
poglykemií, byla provedena edukace o dietním režimu (eduko-
val lékař a následně nutriční terapeut), dále o hypoglykemii, 
hyperglykemii a o místech aplikace inzulínu. Dále byl paci-
entovi vydán glukometr One Touch VITA – edukován o práci 
s tímto přístrojem a vydán deníček na zápis glykemií a vysvět-
leno jak provádět glykemické profily. Byla provedena edukace 
o úpravě dávek inzulínu. Byly vydány edukační tištěné mate-
riály.

Výsledky při kontrole byly signálem dobrého směru léč-
by, HbA1c poklesl na 5,5 % a glykemie před jídly nepřekročily 
hranici 7 mmol/l. Pacient neměl žádnou hypoglykemii. Po sed-
mi měsících lze kompenzaci DM typu LADA označit jako velice 
uspokojivou, HbA1c je 4,6 %, glykemie nalačno 4,8 mmol/l a po 
jídle do 7,5 mmol/l. Nevyskytla se žádná závažná hypoglyke-
mie. Pacient je s léčbou spokojený, sám si upravuje dávky in-
zulínů. Redukoval hmotnost o 5,5 kg. Krevní tlak při léčbě hy-
potenzivy je stabilní 125/80 mmHg. Byla provedena edukace 
na téma pozdní komplikace DM.

Vzhledem k svědomitému přístupu tohoto pacienta ke své-
mu onemocnění si myslím, že má velmi dobré vyhlídky k oddá-
lení všech dlouhodobých komplikací DM. Pacient má neustálý 
zájem o nové poznatky. Ve všem ho podporuje jeho manželka, 
která byla také edukována u nutriční terapeutky o dietě.

Aktuální stav po 1,5 roce léčby: Pacient chodí na pravi-
delné diabetologické kontroly. Glykemie nalačno se pohybu-
jí mezi 4,6–5,7 mmol/l. Po jídle nejvyšší zachycená glykemie 
byla 7,2 mmol/l. Pacient neměl žádné hypoglykemie, sám si ti-
truje dávky inzulínů, dle aktuálních glykemií nebo zátěže. Při 
poslední návštěvě na našem pracovišti byla glykemie po jídle 
5,6 mmol/l, HbA1c 40 mmol/mol. Hypertenze pod clonou tera-
pie je na velmi dobré úrovni.

Pozdní komplikace se u pacienta zatím neprojevily. Vede 
velmi aktivní život, věnuje se vnoučatům, myslivosti, chodí na 
ryby, jezdí na kole, na výlety i na zahraniční dovolené.

Moderní terapie hojení ran ve fázi  
čištění u pacientů s diabetickou nohou
Pavla Kudlová1,3, Barbara Masaryková2, Rudolf Chlup3,4 

1Ústav	ošetřovatelství,	Institut	zdravotnických	studií,	Fakulta	
humanitních	studií,	Univerzita	Tomáše	Bati	ve	Zlíně	
2Príjmová	ambulancia,	Kúpele	Turčianske	Teplice	
3Ústav	fyziologie,	LF	UP,	Olomouc	
4II.	Interní	klinika,	FN	Olomouc

Úvod
Syndrom diabetické nohy (DN) je komplikací diabetu, která 

může vést až k amputaci končetiny. Ošetřovatelská péče o pa-
cienty s DN se opírá o znalosti a dovednosti sester.

Cíl práce
Zjistit (1) z jakých zdrojů čerpají sestry na specializova-

ných odděleních v ČR a SR odborné informace, (2) jaké mají se-
stry znalosti o moderní terapii ve fázi čištění defektu a (3) jaké 
se v této fázi používají metody.

Metody
Ke sběru dat bylo distribuováno 200 anonymních dotaz-

níků. Statisticky bylo zpracováno 180 formulářů. Výzkumný 
vzorek tvořily: všeobecné sestry zaregistrované v Slovenském 
nebo Českém rejstříku sester; pracující na různých typech od-
dělení Fakultní nemocnice Olomouc nebo Univerzitní nemoc-
nice Martin, které ošetřily nejméně jednoho pacienta s DN. 
V rámci nejvyššího dosaženého vzdělání byly v průzkumu 
nejvíce zastoupeny sestry se středoškolským vzděláním (72, 
tj. 80 % sester) z obou souborů (ČR i ze SR).

Výsledky
Ad A1) V čerpání informací o moderní terapii z odborných 

zdrojů není rozdíl mezi sestrami v ČR a SR. Existuje však roz-
díl mezi znalostmi sester, které čerpají informace z odbor-
ných zdrojů a těmi, které informace z odborných zdrojů 
vůbec nečerpají, popř. čerpají z internetu nebo nerecenzova-
ných periodik.

Ad A2) Ve znalostech sester o problematice moderní terapie 
hojení ran jsou rezervy. Nedostatečné znalosti brání používat 
moderní vlhkou terapii ve fázi čištění. Mezi znalostmi sester 
ČR a SR o moderní terapii neexistuje významný rozdíl. Sestry, 
které čerpají vědomosti o moderní terapii samostudiem, mají 
větší znalosti než sestry, které čerpají z jiných zdrojů. Sestry, 
které absolvovaly vzdělávací aktivitu v oblasti ošetřování ran, 
měly více znalostí o moderní terapii hojení ran ve fázi čištění 
i o problematice hojení ran obecně, než ty sestry, které neab-
solvovaly žádnou vzdělávací aktivitu. Jako vědomostní kritéri-
um jsme použili počet správně zodpovězených vědomostních 
testových otázek. Z FN Olomouc/ČR absolvovalo 45 (50 %) ses-
ter seminář zaměřený na problematiku chronických ran, z UN 
Martin/SR pak 33 (36,67 %) sester. Celkem 32 (35,56 %) sester 
z FN Olomouc a 46 (51,11 %) sester z UN Martin neabsolvovalo 
žádnou vzdělávací aktivitu v oblasti hojení ran.



12

SESTRA V DIABETOLOGII n SUPLEMENTUM 1/2013

Abstrakta

Ad A3) Celkem 53 (58,89 %) sester FN Olomouc/ČR  
a 62 (68,89 %) sester UN Martin/SR uvedlo, že moderní terapii 
na oddělení vůbec nepoužívají. Největší překážkou v používání 
podle jejich slov je nedostatek financí – uvedlo 37, tj. 41,57 % 
sester z FN Olomouc/ČR a 44, tj. 48,89 % sester z UN Martin/
SR. Sestry používají i nevhodné a zastaralé materiály k ošetřo-
vání ran. Ve využívání moderní terapie ve fázi čištění není roz-
díl mezi sestrami v ČR a SR.

Závěr
Celoživotní vzdělávání sester formou samostudia i odborný-

mi školeními a studiem odborných periodik je žádoucí. Sestry 
mají zájem zejména o vzdělávací akce v oblasti moderního hojení 
ran. Příčinou nízké účasti na vzdělávacích akcích je pravděpodob-
ně nedostatek financí a malá motivace ze strany managementu.

Kontakt:
Mgr. Pavla Kudlová, PhD.      e-mail: Pavla.Kudlova@seznam.cz

Komplexní diagnostika funkčních poruch 
v oblasti nohy u diabetiků a metody terapie
Vladimír Holoubek1, Jana Vašková2

1Podologické	pracoviště,	Columna	centrum,	Brno	
2Leon	SHOES,	Zlín

Úvod
Nemocných s různým stupněm ortopedických vad no-

hou neustále přibývá a tento trend se nevyhýbá ani pacien-
tům s diabetem. Častými příčinami vzniku ortopedických vad 
a nevratných změn na nohou jsou funkční poruchy nohy, po-
stavení nohy především mezi patní a hlezenní kostí, špatné 
pohybové návyky, obezita a nošení tvarově a proporcionálně 
nevhodné obuvi.

Cíl práce
Cílem práce je odhalit příčiny funkčních poruch a ortope-

dických vad nohou diabetiků provedením komplexní diagnos-
tiky s následnou terapií pasivními i aktivními terapeutickými 
prostředky.

Metodika
Diagnostika byla prováděna u pacientů s lehčími a středně 

těžkými ortopedickými vadami nohou s následným doporuče-
ním vhodného způsobu terapie.

1. Zjištění základních informací o pacientovi dotazníkovým 
šetřením

2. Provedení základní anamnézy a vstupní lékařské diagnózy 
(ortoped, podiatr, diabetolog)

3. Provedení antropometrického měření nohou (délkové, šíř-
kové a obvodové charakteristiky, určení typu nohy)

4. Provedení diagnostiky nohou (zhotovení plantogramu, vy-
hodnocení pružnosti a změny postavení nohy v zatížení, hod-
nocení biomechaniky chůze, měření lokálních tlaků na plosce 
nohy ve statice a dynamice, zjištění nestejné délky DK apod.)

5. Použití pasivních terapeutických prostředků (ortopedická 
obuv, ortopedické stélky, použití individuálních korekčních 
prvků)

6. Použití aktivních terapeutických prostředků (rehabilitace, 
cvičení)

Výsledky
U sledovaných pacientů byly identifikovány následující 

nejčastěji se vyskytující deformity, které ovlivňují tvar a pro-
porcionální charakteristiky nohou:

 x příčně plochá noha (80 %), podélně plochá noha 
(34 %), vysoká noha (5 %);

 x hallux valgus (75 %), hallux rigidus (25 %), digiti ha-
mati a digiti mallei (64 %), metatarsi adducti (4 %);

 x exostózy (13 %), calcar calcanei (2 %).

Zkrat dolní končetiny byl identifikován u 9 % pacientů. 
Z celkového počtu vad bylo 12 % vad vrozených a 88 % vad 
získaných. Většina pacientů nosila pro ně nevhodnou obuv 
(cca 75 %) a téměř 70 % stélek, které pacienti nosili v obuvi, 
bylo nefunkčních, v některých případech přímo nevhodných 
pro danou nohu.

U velké části pacientů bylo zjištěno nesprávné postavení 
patní kosti, které nebylo doposud žádným způsobem korigo-
váno. Pro správnou funkci nohy je důležité zajistit její správ-
né postavení. Pokud pata není v kolmém postavení a není za-
jištěna stabilita subtalárního kloubu při chůzi, může docházet 
k poklesu a deformování podélné klenby a v návaznosti s tím 
k deformitám prstců (jako např. hallux valgus – vbočený pa-
lec), k nesprávnému postavení a následnému přetěžování 
nohy v oblasti kotníků, kolen a kyčelních kloubů, od čehož se 
odvíjí postavení celého těla.

Závěr
Výsledky studie prokázaly důležitost komplexní diagnos-

tiky nohou a určení správné diagnózy pro následnou volbu 
efektivní terapie (výběr vhodné obuvi, ortopedických stélek 
a korekčních prvků, doporučení rehabilitace a cvičení, úprava 
pohybových návyků, apod.).

Transplantace Langerhansových  
ostrůvků v IKEM 2005–2012
Eva Dovolilová, Peter Girman, Jan Kříž, Zuzana Berko-
vá, Klára Zacharovová, Tomáš Koblas, Lenka Vargová,  
Martina Mindlová, Ema Vávrová, Ivan Leontovyč,  
David Habart, Eva Fábryová, Tomáš Neškudla,  
Evženie Číhalová, František Saudek
Laboratoř	Langerhansových	ostrůvků,	IKEM,	Praha

Úvod
Transplantace izolovaných Langerhansových ostrův-

ků je v IKEM prováděna od roku 2005 jako alternativní způ-
sob léčby k orgánové transplantaci. Transplantace ostrův-
ků je indikována pro vybrané diabetické příjemce (T1DM) 
s poruchou vnímání hypoglykemie	a pro rizikové diabetické pří-
jemce ledvin. K izolaci ostrůvků se používají pankreaty od ze-
mřelých dárců, které splňují daná kriteria a nejsou vhodné  
k orgánové transplantaci. V IKEM se provádí alogenní transplan-
tace ostrůvků, kombinované transplantace jater a ostrůvků, kom-
binované transplantace ledviny a ostrůvků a autotransplantace.
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Výsledky
V období 2005–2012 bylo provedeno 288 izolací ostrův-

ků a 72 transplantací. 25 pacientů dostalo ostrůvky samot-
né, z toho 6 pacientů obdrželo 1 infuzi ostrůvků, 10 pacientů 
2 infuze a 9 pacientů 3 infuze ostrůvků (celkem 53 implan-
tací). U 8 pacientů podstupujících pankreatektomii byla pro-
vedena autologní transplantace ostrůvků, 7 pacientům byly 
transplantovány ostrůvky společně s ledvinou, 4 pacienti do-
stali ostrůvky s játry. Pacientům po transplantaci samotných 
ostrůvků klesla denní dávka inzulínu o 50 % a více (pouze 
5 pacientů mohlo přerušit podávání inzulínu). Průměrná hod-
nota glykovaného hemoglobinu se po ročním sledování zlepši-
la ze 74 na 55 mmol/mol, hladina C-peptidu byla 0,23 nmol/l. 
14 pacientů od poslední implantace nezaznamenalo ani jeden 
případ těžké hypoglykemie.

Závěr
Transplantace Langerhansových ostrůvků představuje 

oproti orgánové transplantaci pankreatu podstatně bezpeč-

nější metodu obnovy endogenní sekrece inzulínu. U labilního 
diabetu eliminuje závažné hypoglykemie, ale k ukončení inzu-
línové léčby vede zatím zřídka. Díky pokrokům v laboratorní 
přípravě i v samotné transplantaci se však výsledky postupně 
zlepšují.

 
Podpořeno	projektem	(Ministerstva	zdravotnictví)	rozvoje		

výzkumné	organizace	00023001	(IKEM)	–	Institucionální	podpora.

Langerhans Paul (1847–1888) – německý fyziolog a patolog. Narozen v Berlíně, syn 
lékaře. Medicínu začal studovat v Jeně, studia dokončil v Berlíně. Procestoval Blízký 
východ, jako lékař působil v polní ambulanci během prusko-francouzské války. V roce 
1871 mu zajistil R. Virchow místo prosektora v patologické anatomii na univerzitě ve 
Freiburgu, kde se nakazil TBC, na niž později zemřel. Roku 1869 publikoval nález spe-
cifických buněk v pankreatu, ale bez znalosti jejich funkce. Zkoumal rovněž epidermis 
a popsal „neuronům podobné větvené kožní buňky“. 

(zdroj informací: archiv redakce)


