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1

Úvod
Cílem mé bakalářské práce je zpracování případové studie

ošetřovatelské péče o nemocného A. O. (78 let) s diagnózou diabetes mellitus.
Pacient byl přeložen z interní kliniky ke zvýšení soběstačnosti a svalové síly a
k nácviku aplikace inzulinu. Hospitalizace na rehabilitačním oddělení byla od
15. 10. 2008 – 23. 10. 2008.
Klinická část práce obsahuje fyziologicko-patologický úvod, rozdělení
diabetu, terapii a komplikace diabetu. Obsahuje informace o nemocném
z lékařské dokumentace, léčebný plán a průběh hospitalizace.
Ošetřovatelská část se zabývá popisem ošetřovatelské péče o
nemocného podle teorie ošetřovatelského procesu. Hodnocení nemocného
z ošetřovatelského hlediska bylo provedeno podle Modelu fungujícího zdraví
Marjory Gordonové.
Pro podrobné zpracování ošetřovatelského procesu byl vybrán jeden
konkrétní den, a to 2. den hospitalizace. Dále je popsána psycho-sociální
problematika, vliv nemoci na člověka, jeho reakce a prožívání.
Významnou částí je kapitola o edukaci, která se věnuje jak teorii
edukace, tak konkrétním edukačním tématům.
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2 KLINICKÁ ČÁST
Motto:
„Přiměřenému vyrovnání se s chorobou nejvíce pomůže, jestliže
pacient nemoc nepodceňuje a pochopí, že diabetes, jestliže není dobře
vyrovnán, může vést k závažným orgánovým komplikacím i tehdy, když
nepůsobí během svého průběhu vážnější obtíže. Na druhé straně je nutné
zabránit zbytečnému přeceňování diabetu, které by mohlo vést k dlouhodobé
depresi, a přesvědčit pacienta, že pokud se bude spolu se zdravotníky a
ostatními edukátory o diabetes přiměřeně starat, nemusí se ani po letech
obávat komplikací a může s ním žít plnohodnotný život“.
MUDr. Alexandra Jirkovská

2.1 Diabetes mellitus – úvod do problematiky

2.1.1 Definice

Diabetes mellitus, nebo-li úplavice cukrová, lidově cukrovka, je
nemoc projevující se především zvýšenou hladinou cukru v krvi tzv.
hyperglykemií a sklonem k různým komplikacím. Jedná se o chronické
metabolické progresivní onemocnění, kdy hlavním postiženým orgánem je
cévní systém. (22)
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2.1.2 Fyziologicko-patologický úvod
B u ň k y L a n g e r h a n s o v ý c h ostrůvků slinivky břišní produkují dva
důležité hormony s přímým vztahem k hladině krevního cukru, tedy ke
glykémii, a to inzulin a glukagon. Glukagon je hormon, produkovaný Abuňkami ostrůvků. Glukagon stimuluje jaterní glukoneogenezu a tímto
mechanismem zvyšuje hladinu cukru v krvi. Rekombinantní preparát
Glukagon se proto se terapeuticky využívá k léčbě hypoglykémie. Inzulin je
hormon, který se tvoří v B- buňkách Langerhansových ostrůvků. Po vazbě na
inzulínový receptor na buněčné membráně zprostředkovává vstup glukózy do
buněk. Tímto mechanismem dochází ke snížení glykemie. Sekrece inzulinu je
řízena jednoduchou zpětnou vazbou, při které zvýšená hladina glukózy v krvi
stimuluje sekreci inzulinu. Glukóza je nepostradatelným zdrojem energie.
Inzulin je základní anabolický hormon.
Pokud je sekrece inzulinu nedostatečná (porucha sekrece – MODY
diabetes) nebo B-buňky inzulin neprodukují (diabetes 1. typu), je znemožněn
vstup glukózy do buněk svalové a tukové tkáně a její hladina v krvi stoupá.
Jiným patofyziologickým mechanismem vzniku hyperglykemie je rezistence
inzulinových receptorů v tukové a svalové tkáni. V tomto případě je produkce
inzulinu normální a často i zvýšená.

2.1.3 Inzulin
Inzulin produkují B-buňky Langerhansových ostrůvků slinivky břišní.
Langerhansovy ostrůvky byly objeveny byly objeveny v roce 1869 Paulem
Langerhansem. V roce 1921 v Torontu se vědcům Fredericku Bantingovi a
Charlesi Bestovi podařilo izolovat inzulín ze slinivky psa. Za převratný objev
byli odměněni v roce 1923 Nobelovou cenou.
Pankreas zdravého člověka obsahuje asi 1 milion ostrůvků, každý
z nich pak asi 3 tisíce endokrinních buněk. Nejdůležitější buněčné typy
každého ostrůvku tvoří buňky B (produkující inzulin), buňky A (produkující
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glukagon), buňky D (produkující somatostatin a tvořící pankreatický
polypeptid).Syntéza inzulinu v B-buňkách začíná vznikem proinzulinu
z preproinzulinu. Proinzulin je tvořen 2 řetězci A a B spojenými spojovacím
peptidem, C-peptidem. Proinzulin je dále štěpen na C-peptid a inzulin.
Molekula lidského inzulinu se skládá ze 2 polypeptidových řetězců (A, B),
které jsou spojeny disulfidickými můstky. Řetězec A obsahuje 21 a řetězec B
30 aminokyselin.
Denní sekrece inzulinu činí 20-40 jednotek, polovina denní sekrece je
uvolňována kontinuálně, a ve stejné výši s výjimkou časných ranních hodin,
kdy je kontinuální uvolňování nižší. Kontinuální sekrece inzulinu je
označována jako bazální sekrece.
Druhá část sekrece inzulinu je označována jako stimulovaná a dochází
k ní především po nutričním stimulu, kdy je uvolňováno 10-20 jednotek
inzulinu. Stimulovaná sekrece probíhá bifázicky: rychlá – první fáze je
zprostředkovaná

hormonálně

a

trvá

poměrně

krátce,

5-10

minut.

Prolongovaná – druhá fáze stimulované sekrece inzulinu je závislá na
potravinovém podnětu a trvá po dobu jeho působení, zpravidla 2 hodiny,
nejdéle 3 hodiny.
Receptory pro inzulin jsou umístěny v plazmatické membráně cílových
buněk, na které se váže inzulin. Váže se na receptorovou podjenotku alfa,
která je extracelulární, pak je stimulována podjednotka beta, která je umístěna
zčásti extracelulárně, zčásti intracelulárně. Po navázání inzulinu na inzulinový
receptor na cílové buňce dochází k aktivaci celé kaskády signálních
buněčných pochodů, které zprostředkovávají účinky inzulinu. Nejprve dojde
k otevření glukózového transportéru GLUT 4, pomocí kterého se glukóza
dostane dovnitř buňky. Část z přijaté glukózy se spotřebuje v energetickém
metabolismu a část se přemění na zásobní cukr – glykogen. Glykogen se
ukládá v játrech a v menší míře v příčně pruhované svalovině. Vychytáváním
glukózy buňkami se snižuje její koncentrace v krvi. Se snížením glykemie
klesá produkce inzulinu. Molekula glukózy se v buňce štěpí na dvě molekuly
kyseliny pyrohroznové (pyruvát). Při katabolismu glukózy – glykolýze, se
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uvolňuje energie, která se ukládá do makroergních vazeb molekul ATP.
Odpadní látka této reakce – kyselina pyrohroznová, je dále využita k syntéze
mastných kyselin.
Přehled účinků:
Játra – tvorba zásobního glykogenu, blokuje ketogenezi.
Svaly – aktivace GLUT 4 a tím podporuje vychytávání glukózy.
Tuková tkáň – zvýšení lipogeneze.
Účinek inzulinu je široký, obecně je inzulin hormonem anabolickým,
který je uvolňován v době, kdy organismus přijímá potravu, buduje a opravuje
své tkáně. Základním účinkem je to, že umožňuje vstup glukóz do buněk.
Sekreci inzulinu testujeme pomocí hladin imunoreaktivního inzulinu
(IRI) nebo C-peptidu v plazmě, které měříme nalačno a po simulaci některými
ze sekretagog. Nejčastěji užíváme glukózu nebo glukagon (1mg i.v.). Nalačno
se normální hodnoty IRI pohybují mezi 5-15 mU/l, hodnoty C-peptidu mezi
0,2-0,6 pmol/l a po stimulaci by měli stoupnout nejméně 3x. (17)

2.1.4 Glukóza

Glukóza je jednoduchý cukr, který je pro existenci našeho organismu
nezbytný. Za běžných fyziologických podmínek získává organismus glukózu
potravou, v podobě glukózy, disacharidů nebo polysacharidů. Glukóza, která
je základním zdrojem energie, je krví roznášena ke všem buňkám těla.
Vstřebaná glukóza

z potravy vstupuje do svalů a jater, kde je ukládána

v podobě zásobního glykogenu. Tuto tvorbu nazýváme glykogenezí.
Rozkladem

zásobního

jaterního

glykogenu

tzv:

glykogenolýzou

a

novotvorbou glukózy tzv: glukoneogenezí může být glukóza uvolňována zpět
do krve.
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2.2 Dělení diabetu

2.2.1 Diabetes mellitus 1. typu

Diabetes mellitus 1. typu je onemocnění, které je charakterizováno
absolutním

nedostatkem

Langerhansových

ostrůvků

inzulinu
postižených

v důsledku

zániku

autoimunitním

B-buněk

zánětem.

Pro

onemocnění je typická hyperglykémie a sklon ke ketoacidóze v důsledku
nedostatku inzulinu. U části pacientů jsou přítomny v krvi protilátky (anti
GAD tj. proti glutamátdekarboxyláze, anti IA-2, ICA), u zbývající části
diabetiků prokazatelné nejsou (tzv. idiopatický diabetes 1. typu). K diabetu 1.
typu řadíme typ LADA (Latent Autoimmunity Diabetes in the Adults). Tento
typ diabetu charakterizuje přítomnost protilátek anti GAD. Diabetes mellitus
1.typu je onemocnění závislé na léčbě inzulinem. (17)

2.2.2 Diabetes mellitus 2.typu

Tento typ diabetu je nečastější (asi 85-90% diabetiků má 2. typ
diabetu) a je
necitlivostí

charakterizován relativním nedostatkem inzulinu, nebo
inzulinových

receptorů

na

buněčných

membránách

tzv.inzulinovou rezistencí. V naprosté většině se vyskytuje familiárně u osob
dospělých a obézních. Nemocní nejsou vždy závislí na aplikaci inzulinu.
Onemocnění nejčastěji vzniká po 40. roce života a vedle dědičnosti vznik
onemocnění umocňuje obezita, nedostatek pohybu, stres, kouření a nadměrný
přívod kalorií.
K tomuto typu diabetu řadíme typ MODY (Maturity Onset Diabetes of the
Young), který bývá zachycen v časném věku. (17)
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2.2.3 Sekundární diabetes
Vzniká druhotně při jiném onemocnění, které vyvolá hyperglykemii,
např. v důsledku destrukce tkáně pankreatu, po lécích (kortikoidy, diuretika),
u endokrinních onemocnění (hypertyreóza, akromegalie, Cushingův syndrom,
feochromocytom).

2.2.4 Gestační diabetes (těhotenský diabetes)

Gestační diabetes a porucha glukózové tolerance v těhotenství jsou
stavy, které jsou dnes se zlepšením prenatální diagnostiky a péče stále častěji
diagnostikovány. Diagnóza se provádí u vysoce rizikových žen co nejdříve
v prvním trimestru gravidity, u ostatních pak mezi 24.-28. týdnem těhotenství
vyšetřením glykémie na lačno a následně standardního orálního glukózového
tolerančního testu. (17)

2.2.5 Hraniční porucha glukózové homeostázy

Jedná se o stavy, které představují zvýšené riziko pro vznik diabetu a
kardiovaskulárních chorob.
Je-li hodnota glukózy v plazmě žilní krve na lačno (Fasting Plasma
Glukose -FPG) v intervalu hodnot 5,6 - 6,99 mmol/l, označujeme tento stav
jako prediabetes, nebo-li hraniční glukóza na lačno (Impared Fasting Glukose
- IFG).
Je-li hodnota glukózy v plazmě žilní krve po 2 hodinách po zátěži 75g
glukózy v intervalu hodnot 7,8 – 11,1 mmol/l, hovoříme o porušené
glukózové toleranci. (17)
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2.3 Diabetes mellitus 2. typu

2.3.1

Klinický obraz

Mezi klinické příznaky diabetu patří:

•

polyurie, časté a vydatné močení (diuréza větší než
2500 ml/24 hod)

•

polydipsie (nadměrná žízeň) způsobená osmotickou diurézou

•

nykturie (časté močení v noci)

•

hubnutí při normální chuti k jídlu

•

slabost a vleklá únava

•

bolesti nebo křeče ve svalech

•

svědění kůže, perigenitální opruzení, kožní hnisavé infekce

•

poruchy vidění – zrakové ostrosti

•

recidivující mykózy

•

paradentóza

•

při již existujících komplikacích – stenokardie, noční bolesti
dolních končetin, poruchy vyprazdňování žaludku, poruchy
potence (17)

Onemocnění může probíhat mnoho let skrytě a nenápadně, příznaky
mohou být minimální.Diabetes se pak často diagnostikuje náhodně nebo až
v souvislosti s chronickými či akutními komplikacemi.
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2.3.2 Diagnostika diabetu

O diagnóze diabetu svědčí:

1.

Přítomnost klinické symptomatologie provázené náhodnou

glykemií vyšší než 11,0 mmol/l a následně glykemií v žilní plazmě nalačno
vyšší než 7,0 mmol/l (stačí jedno stanovení).
2.

Při nepřítomnosti klinických projevů a nálezu glykémie v žilní

plazmě nalačno vyšší než 7,0 mmol/l (ověřit ještě jednou).
3.

Při orálním glukózovém testu, je-li hodnota glukózy v plazmě

žilní krve po 2 hodinách po zátěži 75g glukózy vyšší nebo rovna 11,1 mmol/l.
(16)

2.4.

Terapie

Cílem léčby je trvalá snaha o snížení pozdních cévních komplikací.
K preventivním opatřením patří:

• úsilí o co nejlepší metabolickou kompenzaci diabetu
• úsilí o co nejlepší kompenzaci krevního tlaku
• účinná léčba dyslipidemie
• úsilí o dosažení optimální tělesné hmotnosti
• úsilí o realizaci správných režimových návyků (fyzická aktivita)
• zákaz kouření
• pravidelné vyšetřování dolních končetin
• pravidelné vyšetřování očního pozadí a albuminurie (6)
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2.4.1 Dieta

Tvoří základ léčby diabetu 2.typu. Cílem změny stravování diabetika
je racionální, zdravý způsob výživy. Většina pacientů trpí nadváhou nebo
obezitou. Dietou se snažíme hmotnost pacientů normalizovat nebo alespoň
snížit. I menší snížení hmotnosti zlepšuje výrazně zdravotní stav, protože
snižuje hodnoty glykémie, krevních tuků a krevního tlaku, zvyšuje citlivost
těla na inzulin, a tím snižuje jeho spotřebu. Působením diety, inzulinu nebo
perorálních antidiabetik a fyzické aktivity lze vyrovnávat hladinu glykémie
k normálním hodnotám a předejít tak rozvoji závažných komplikací diabetu.

Strava má obsahovat 15 - 20% energie v podobě bílkovin, 50 - 60%
energie v podobě sacharidů a 20 - 30% energie v podobě tuků. Množství
potravy, které diabetik může sníst za den, se vypočítá podle množství
sacharidů, které je v diabetické dietě obsaženo. Pokud je diabetik obézní, měl
by snížit svoji hmotnost a jeho dieta bude obsahovat méně sacharidů. Při
vypočítávání diabetické diety se používá tzv. výměnná jednotka (dříve
chlebová jednotka), což je množství potravin, které obsahuje 12g sacharidů.
Standardní dietní režimy jsou rozepsány podle obsahu sacharidů: 175g
sacharidů (6150 kJ / 1470 kcal, 50g tuků, 75g bílkovin), 225g sacharidů (7400
kJ / 1770 kcal, 60g tuků, 75g bílkovin), 275g sacharidů (9000 kJ / 2150 kcal,
80g tuků, 75g bílkovin). Příjem sacharidů a ostatních složek stravy doporučuje
lékař v závislosti na hmotnosti a fyzické aktivitě. Je nutné maximálně omezit
příjem jednoduchých sacharidů a omezit příjem soli. Strava by měla být
pestrá, s vyšším obsahem vlákniny, s dostatečným obsahem vitamínů,
stopových prvků a minerálů. Diabetik musí přijímat dostatek tekutin.(2)
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2.4.2 Režimová opatření

Doporučuje se aktivní životní styl a fyzická aktivita v závislosti na
stadiu diabetu a věku diabetika. Sportující diabetik musí vědět jak hlídat svoji
glykemii při zátěži. Důležitá je emocionální pohoda a eliminace stresových
situací. Doporučuje se zanechat kouření.

2.4.3 Perorální antidiabetika

Pokud k dostatečnému snížení glykemií diabetika nepostačuje dieta a
režimová opatření, je nutné zahájit léčbu podáváním léků.

Perorální antidiabetika jsou léky, které různým mechanismem snižují
glykemii. Podle toho, zda u diabetika převládá inzulinová rezistence nebo
inzulinová deficience volíme vhodný lék.

Inzulínová sekretagoga –ovlivňují inzulinovou deficienci

1.

Deriváty sulfonylurey

Základním účinkem je zvýšení sekrece inzulinu, zvyšují tedy hladinu
inzulinu v krvi. Indikované jsou u pacientů se zachovalou, ale opožděnou
nebo nedostatečnou inzulinovou sekrecí tj. u nemocných, u kterých převládá
inzulinodeficience.

17

Glibenklamid: např: Maninil 5mg, Glucobene 1,75mg nebo 3,5mg,
mají velmi silný a dlouhodobý účinek, vysoké riziko
hypoglykémie.

Gliklazid: např: Diaprel 80mg, Diaprel MR 30mg, Glicirex 30mg,
mají středně silný účinek, s organismu se vylučují žlučí,
má antiagregační účinek,

Glipizid: Minidiab 5mg, má středně silný účinek s rychlým
nástupem,vylučuje se močí,

Gliquidon: Glurenorm 30mg, je určen pro nemocné s poškozenou
funkcí ledvin, vylučuje se žlučí,

Glimepirid: Amaryl 1mg, 2mg, 3mg, 4mg, má silný účinek se
sníženým rizikem hypoglykemií, vylučuje se převážně
žlučí, má antiagregační účinek.

Kontraindikace: Diabetes 1. typu, gravidita a laktace, renální
insuficience, oběhová nedostatečnost, selhávání
jater, těžká dekompenzace diabetu.

Nežádoucí účinky: alergie, dyspepsie, hypoglykémie (hlavně u
diabetiků vyššího věku), poškození jater, poruchy
krvetvorby.
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2.

Nesulfynylmočovinová sekretagoga – Glinidy

Jsou určena pro diabetiky 2. typu, u nichž jsou glykémie nalačno a
před jídly v uspokojivých hodnotách, ale dochází k větším vzestupům
hyperglykémie po jídle. Mají rychlejší nástup hypoglykemizujícího účinku
s kratší dobou trvání.
Repaglinid: Novonorm
Nateglinid: Starlix

Léky ovlivňující inzulinovou rezistenci
Biguanidy – např: Metformin, Siofor, Glukophage.

Tyto léky nezvyšují sekreci inzulinu a v monoterapii nevyvolávají
hypoglykemii. Snižují glukoneogenezu v játrech, omezují vstřebávání glukózy
ze střeva a mají anorektický efekt. Vylučují se ledvinami. Jsou doporučovány
u obézních diabetiků.
Kontraindikace: srdeční selhávání, stavy po infarktech, plicní
onemocnění, mikroangiopatie, alkoholismus, pacienti s nebezpečím anoxie
nebo hypoxie (nebezpečí laktátové acidózy).
Nežádoucí účinky: nejzávažnější je vznik laktátové acidózy,
gastrointestinální potíže, zvýšená krvácivost, intolerance alkoholu.

Thiasolidindiony – např: rosiglitazon (Avandia), pioglitazon (Actos)

Příznivě ovlivňují metabolismus glukózy a tuků, endoteliální
dysfunkci a snižují periferní inzulinovou rezistenci. Jsou nazývány
inzulinovými senzitizéry.
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Inhibitory alfa-glukozidáz
Akarbóza (Glucobay) vazbou na glukozidázy zablokuje štěpení
složitých cukrů z potravy, ty zůstanou ve střevě a jsou vyloučeny stolicí.
Kontraindikací jsou střevní onemocnění. Nežádoucím účinkem je nadýmání
a průjem při nedodržení diety a vyšším příjmu sacharidů.

Antiobezitika
Sibutramin (Meridia) a orlistat (Xenical) jsou určeny pro léčbu
obézních pacientů.

Sekrece inzulinu i stupeň inzulinové rezistence se v průběhu trvání
diabetu 2.typu mění. Pokud monoterapie, nebo kombinace antidiabetik
nestačí, můžou se antidiabetika kombinovat s inzulinem, nebo se přechází na
terapii inzulinem. (2)

2.4.4 Druhy inzulinů

1.

ultrakrátké (velmi rychle působící analoga inzulinu) -

lispro/Humalog (Eli Lilly), aspart/Novorapid (Novo Nordisk), glulisin/Apidra
(Sanofi-Aventis). Začínají působit za 5-15 minut, vrchol účinku je za 30-90
minut, doba působení je 3-5 hodin.
2.

krátce působící (krátkodobé) – Actrapid HM (Novo Nordisk),

Humulin R (Eli Lilly), Insuman Rapid (Sanofi-Aventis), Insulin HM R
(Zentiva, Eli Lilly). Začínají působit za 30 minut, vrchol účinku je za 1-3
hodiny, doba působení je 4-6 hodin.
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3.

střednědlouho působící –

Insulin HM NPH (Zentiva, Eli

Lilly), Insulatard HM (Novo Nordisk), Humulin N (Eli Lilly), Insuman Basal
(Sanofi-Aventis). Začínají působit za 1-2 hodiny, vrchol účinku je za 4-10
hodin, doba působení je 11-20 hodin.
4.

dlouhodobě působící – Ultratard HM (Novo Nordisk).Začátek

účinku je za 4 hodiny, vrchol účinku je za 8-24 hodin, doba působení je 28-32
hodin.
5.

Dlouhodobě působící analoga inzulinu –

- glargin/Lantus (Sanofi-Aventis) Začíná působit za 2-4 hodiny, vrchol
účinku nemá, doba působení je 20-24 hodin.
- detemir/Levemir (Novo Nordisk) Začíná působit za 2-4 hodiny,
vrchol účinku je za 6-14 hodin, doba působení je 16-20 hodin.
6.

Kombinované inzuliny a premixovaná analoga inzulinů

Jedná se o směsi rychle a pomalu působících inzulinů nebo inzulinových
analog. (2)

2.4.5 Selfmonitoring

Proces měření a monitorování vlastní glykémie nebo ketolátek v krvi,
odpadu cukru a ketolátek v moči pacientem je označován jako selfmonitoring.
Umožňuje pacientovi, aby samostatně rozhodoval a orientoval se ve svém
onemocnění a aby mohl dosáhnout léčebných cílů. (6)
Diabetik si vede záznam o naměřených hodnotách, příjmu potravy a
tekutin, sleduje hmotnost a krevní tlak, věnuje zvýšenou péči dolním
končetinám. Spolupracuje se zdravotníky, je edukován, zná mechanismus
ovlivnění naměřených hodnot.
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2.5 Komplikace diabetu

2.5.1 Akutní komplikace diabetu

1. Hypoglykemie

Stav, při kterém klesá hladina glykémie pod normu, obvykle pod
3,3mmol/l. Příznaky jsou individuální, většinou pacient pociťuje únavu,
špatnou náladu, hlad, pocení, třes, bolest hlavy, poruchy zraku.
Příčinou hypoglykémie je nadměrná dávka inzulinu nebo perorálních
antidiabetik, málo jídla, zvracení, průjem, velká fyzická námaha nebo alkohol.
Léčba spočívá v přívodu sacharidů. Při mírné hypoglykemii stačí snít
alespoň 20g sacharidů. Při střední hypoglykemii vypijeme nápoj slazený
sacharózou a sníme alespoň 20g sacharidů, postupujeme podle naměřených
hodnot glykémie. Při těžké hypoglykemii, kdy nastává porucha vědomí,
aplikujeme Glukagon, po nabytí vědomí podáme nápoj slazený sacharózou a
poté sníme asi 20g sacharidů. Pokud bezvědomí přetrvává, voláme rychlou
záchrannou službu, protože nemocný potřebuje podat glukózu do žíly.

2. Diabetická ketoacidóza

Diabetické ketoacidóze předchází relativní nebo absolutní nedostatek
inzulinu

a

v důsledku

této

výrazné

metabolické

poruchy

dochází

k hyperglykemii. Častěji se vyskytuje u diabetu 1. typu. Zvyšuje se lipolýza
a hladina volných mastných kyselin. Játra reagují zvýšením oxidace volných
mastných kyselin, což má za následek nadprodukci ketolátek
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(3-hydroxybutyrátu a acetoacetátu). Vzniká acidóza a výrazné zvýšení
respirace. Dochází k dehydrataci s osmotickou diurézou

a

dysbalancí

elektrolytů.
Léčba spočívá v rehydrataci, podávání krátkodobého inzulinu, náhradě
draslíku, při těžké acidóze podáváme hydrogenkarbonát sodný.

3. Hyperglykemický hyperosmolární syndrom

Je charakterizován výraznou hyperosmolaritou (nad 320 mOsm/l),
hyperglykemií (nad 33 mmol/l) a dehydratací. Často vzniká renální
insuficience, nacházíme nejrůznější poruchy vědomí až po koma. Nemocný je
léčen na jednotce intenzivní péče.
Léčba spočívá v náhradě tekutin, podávání inzulinu a v úpravě
elektrolytů.

4. Laktátová acidóza

Jedná se o metabolickou acidózu, která je výsledkem kumulace laktátu
v organismu. Koncentrace laktátu v krvi je zvýšena nad 5mmol/l (norma je 2
mmol/l). Arteriální pH je nižší než 7,35. U diabetu je tento stav spojen
s tkáňovou hypoxií na podkladě chronických diabetických komplikací.
Léčba je zaměřena na vyvolávající příčiny, základní onemocnění,
zabezpečení oxygenace, podporu oběhu a další. (17)
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2.5.2 Mikrovaskulární komplikace diabetu

1. Diabetická retinopatie

Postižení zraku je nejobávanější chronickou komplikací diabetu.
Dlouhodobá hyperglykémie vede k poruše mikrocirkulace, ke zvýšené
propustnosti stěny kapilár (permeabilitě), vzroste viskozita krve a schopnost
agregace trombocytů. Průtok krve kapilárou je zvýšen za současného poklesu
oxygenace a poškození endotelu cévy. Důsledkem jsou uzávěry cév, dilatace
cév doprovázené prosakováním a novotvorba cév (proliferace).

2. Diabetická nefropatie

Jedná se o postižení kapilár glomerulu, tedy mikroangiopatii, která
vede nejprve ke ztluštění bazální membrány a k proliferaci tubulů s jejich
postupným zánikem a rozvoji renální insuficience. Nejprve se ledviny pouze
zvětšují, pak se přidává mikroalbuminurie, poté albuminurie, později
hypertenze s nefrotickým syndromem a proteinurií až do fáze chronické
renální

insuficience

a

zařazení

do

dialyzačního

nebo

dialyzačně-

transplantačního programu.

3. Diabetická neuropatie

Diabetická neuropatie (polyneuropatie) znamená difuzní nezánětlivé
poškození funkce a struktury periferních nervů. Podle lokalizace ji dělíme do
dvou základních skupin: na somatickou (periferní) a vegetativní (autonomní)
neuropatii.
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Periferní neuropatie:

Symetrická neuropatie: distální senzitivně motorická je nejčastější
formou neuropatie a je také nejčastější příčinou vzniku diabetické nohy.
Pacient pociťuje mravenčení, pálení, bolestivost, má syndrom neklidných
nohou. Příznaky se objevují zejména v noci. V důsledku ztráty citlivosti hrozí
nebezpečí poranění, spálení nebo omrznutí. Současně bývá přítomna i porucha
pohyblivosti – chabé paresy a kožní změny.

Akutní bolestivá neuropatie: nesnesitelná bolest stehen, lýtek či
nohou, nejčastěji v noci. Vzniká při dekompenzaci diabetu, úprava po
kompenzaci.

Fokální (ložisková) a multifokální neuropatie

•

asymetrická proximální motorická neuropatie: postižen je
pletenec pánevní a stehna

•

mononeuropatie: postižení jednoho nervu, bolesti či obrny,
časté je postižení lícního nervu

•

radikulopatie: postižení nervového kořene, nejčastěji L5 a S1

•

úžinová neuropatie: útlak nervových vláken při průchodu
pojivovou tkání, příkladem je syndrom karpálního tunelu

•

kraniální neuropatie: diplopie, náhle vzniklá šilhavost, obrna
očního víčka, trojklanného či lícního nervu
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Vegetativní (autonomní) neuropatie

•

Postižení kardiovaskulárního systému: regulace srdečního
rytmu, ortostatická hypotenze, nebolestivá forma infarktu
myokardu

•

Postižení

trávicího

systému:

diabetická

gastropareza,

diabetický průjem nebo zácpa
•

Postižení

urogenitálního

systému:

neurogenní

močový

měchýř, poruchy erekce a ejakulace
•

Pacienti mohou trpět zvýšeným pocením horní poloviny těla
hlavně po jídle, ztrátou pocení na dolních končetinách, snášejí
špatně

horko,

mohou

trpět

syndromem

nepoznané

hypoglykémie. (2)

2.5.3 Makrovaskulární komplikace diabetu

Postižení velkých cév – diabetická makroangiopatie je obdobná
procesu aterosklerózy, která postihuje i osoby bez diabetu. Diabetici mohou
mít ale aterosklerotické změny častější a rozsáhlejší než lidé bez diabetu, neníli cukrovka dlouhodobě dobře vyrovnaná a přidruží-li se k ní rizikové faktory
– především kouření, vysoký tlak a vysoké hladiny krevních tuků. (2)
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3

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NEMOCNÉM –
LÉČEBNÝ PLÁN

3. 1 Osobní údaje
Pacient A. O., narozený v roce 1930

4. 2 Okolnosti přijetí na interní kliniku

Pacient dne 7. 10. 2008 utrpěl pád v autobuse MHD s následkem
pohmoždění žeber a pravé dolní končetiny. Dne 7. 10. byl přijat na interní
kliniku kde byl nasazen intenzifikovaný inzulinový režim z důvodů
hyperglykémie, inzulinové deficience a rozvoje diabetických komplikací.
Pacient je sledován v diabetologické ambulanci od roku 1997, léčen
kombinací

perorálních antidiabetik, v posledním roce došlo ke zhoršení

kompenzace diabetu. Diabetolog doporučoval léčbu inzulinem, kterou pacient
neakceptoval, koncem října měla proběhnout kontrola na diabetologii.Při
přijetí na interní oddělení byla hodnota glykémie 15,2 mmol/l, hodnota
glykovaného hemoglobinu byla 8,6%, hodnota C-peptidu na lačno byla 0,4
arbitrážních jednotek, po stimulaci byla hodnota C-peptidu 0,5 arbitrážních
jednotek, hodnoty biochemických a hematologických vyšetření byly ve
fyziologickém rozmezí. Byla provedena vyšetření komplikací diabetu. Nález
na očním pozadí prokázal počínající neproliferativní diabetickou retinopatii s
mikroaneurysmaty, vyšetření moči svědčilo pro diabetickou nefropatii ve
stadiu mikroalbuminurie, barevná duplexní sonografie tepen dolních končetin
shledala tepenný systém bez stenóz a poruch průtoku, neurologické vyšetření
prokázalo středně těžkou formu diabetické neuropatie, která se mohla na pádu
pacienta podílet.
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3. 3 Okolnosti přijetí na rehabilitační oddělení

Pacient byl plánovaně přeložen na rehabilitační oddělení z důvodů
poúrazového stavu a snížené pohyblivosti. Dále bylo nutné naučit pacienta
aplikovat inzulin

3. 4 Údaje z lékařské anamnézy

3. 4. 1 Rodinná anamnéza
Matka zemřela v 74 letech, pravděpodobně na cévní mozkovou
příhodu.
Otec zemřel v 84 letech, asi na plicní nádor.
Bratrovi je 75 let, je zdravý.

3. 4. 2 Osobní anamnéza
-

běžná dětská onemocnění

-

stav po cholecystektomii v roce 1992

-

diabetes mellitus od roku 2007

-

hypertenzní choroba od roku 2007

-

stav po pneumonii v roce 2006

-

stav po totální endoprotéze levého kyčelního kloubu v roce
2003
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3. 4. 3 Farmakologická terapie
Atoris 10 tablety ( 10 mg atorvastatinu ) 0 – 0 – 1
Indikační skupina: Hypolipidemikum patřící mezi statiny, má
hypocholesterolemický
významné

místo

účinek,snižuje

v prevenci

koncentraci

kardiovaskulárních

triacylglycerolů,má
onemocnění

–

má

antiagregační účinky, zlepšuje endoteliální funkce.
Nežádoucí účinky: občasná dyspepsie, zácpa, bolesti hlavy, nespavost,
svědění, myopatie.
Kontraindikace: přecitlivělost na složky přípravku, onemocnění jater,
onemocnění kosterního svalstva, těhotenství, kojení

Orcal 5mg tablety ( 5 mg amplodipinu ) 1 – 0 – 0
Indikační skupina: Antihypertenzivum patřící mezi přímo působící
vazodilatancia blokující vstup vápníku do buňky hladkého svalu.
Nežádoucí účinky: otoky dolních končetin, bolesti hlavy, únava,
nevolnost, závratě, bušení srdce, svědění, vyrážka
Kontraindikace: kardiogenní šok, aortální stenóza, těhotenství, kojení,
závažné onemocnění jater

Lorista H 50mg tablety 1 – 0 – 0
Indikační

skupina:

Antihypertenzivum

obsahující

losartan

(antagonista receptoru angiotenzinu II ), hydrochlorothiazid (diuretikum ).
Nežádoucí účinky: závratě, kašel, průjem, žloutenka, kopřivka, bolest
hlavy, nechutenství, zvracení
Kontraindikace: přecitlivělost na složky přípravku, anurie, těhotenství
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Milgamma N tobolky 1 – 1 – 1
Indikační skupina: Vitaminy ( B1, B6, B12 ) jsou nezbytné pro
metabolismus nervových buněk.
Nežádoucí účinky: výrazné pocení, vyrážka, zrychlení srdeční
frekvence
Kontraindikace: těhotenství, kojení, přecitlivělost na složky přípravku

Novalgin 500mg tablety v případě bolesti
Indikační skupina: Analgetikum obsahující Metamizolum natrium
monohydricum 500mg
Nežádoucí účinky: kožní reakce, pokles krevního tlaku, změny
v krevním obraze
Kontraindikace: Přecitlivělost na složky přípravku, zhoršená funkce
kostní dřeně, poruchy krvetvorby, těhotenství, kojení

Godasal 100mg tablety 1 – 0 – 0
Indikační skupina: Antiagregans ( Acidum acetylsalicylum 100mg,
Glycinum 50mg )
Nežádoucí účinky: zvýšená krvácivost
Kontraindikace: přecitlivělost na složky přípravku, žaludeční a
duodenální vředy, krvácivé stavy, těhotenství
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Heparoid mast ( Heparinoidum S 2mg v 1g masti )
Indikační skupina: Dermatologikum, venofarmakum
Kontraindikace: hemoragická diatéza, purpury, trombocytopenie,
hemofilie, přecitlivělost na složky přípravku
Použití: 2-3x denně 1mm masti na postižené místo

Inadine: antiseptický jodový sterilní neadherentní obvaz k prevenci a
léčbě chronických defektů, infekce, krytí k prevenci chirurgické rány, zejména
k prevenci proti možným komplikacím
Kontraindikace: alergie na jód

Inzulin Novorapid – je analogem inzulinu pro léčbu diabetu, obsahuje
insulinum aspartum, je vyroben DNA technologií, jedná se o rychle působící
inzulin, začíná působit 10-20 minut po podání, maximální účinek nastoupí po
1-3 hodinách, úúčinek trvá přibližně 3-5 hodin.
Inzulin Lantus – je analogem insulinu pro léčbu diabetu, obsahuje
insulinum glarginum, je vyroben DNA technologií, má dlouhodobý a
rovnoměrný účinek na snížení hladiny cukru v krvi.

3. 4. 4 Alergická anamnéza
Alergie na peniciliny

3. 4. 5 Sociálně pracovní anamnéza
Žije s manželkou v panelovém bytě ve 3. patře bez výtahu. Má dvě
děti, často ho navštěvují. Pracoval jako projektant, nyní v důchodu.
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3. 5 Příjem pacienta na oddělení

Pacient byl na oddělení přijat 15. 10. 2008 v 10 hodin převozní
službou v doprovodu dcery. Pacient byl po snídani a po aplikaci ranní dávky
inzulinu Novorapid 12j. s.c. Ranní glykémie byla 8,2 mmol/l . Pacient byl
uložen na polohovatelné lůžko s ovladačem, k dosahu byla dána lahev
s čajem, signalizační zařízení a močová lahev. K prevenci dekubitů bylo lůžko
vybaveno ovčím rounem, molitanem a kolečky pod paty.
Pacient byl seznámen s chodem oddělení a rehabilitačním režimem.
Byl seznámen s Právy nemocného – jsou k dispozici na všech pokojích. Byla
zaznamenána ošetřovatelská anamnéza, pacient byl vyšetřen sestrou a poté
ošetřujícím lékařem. Pacient A. O. je orientovaný, afebrilní, TK=120/65
mmHg, P=68 za minutu, dýchání pravidelné, čisté. Subjektivně se cítí unaven
po transportu, udává bolestivost zad v oblasti naražených žeber. Dle ordinace
lékaře podána 1tableta Novalginu. Dle Barthelova testu ADL zjištěna
závislost středního stupně – 55 bodů. Ve stupnici podle Nortonové zjištěno
riziko vzniku dekubitů – 25 bodů.
Pacientovi založena dokumentace na měření příjmu a výdeje tekutin.
Odebrána polední glykémie = 7,8 mmol/l , aplikováno 10 jednotek
Novorapidu s.c. Pacientovi podán oběd a polední medikace léků. Po obědě
pacient udává snížení bolesti ze stupně 5 na stupeň 2, dle stupnice pro měření
bolesti. Lékař naordinoval glykemický profil denně, odběry krve a moče,
rehabilitační režim. V odpoledních hodinách proběhlo vyšetření pacienta
fyzioterapeutem. V průběhu hospitalizace bylo nutné edukovat pacienta a
naučit ho aplikovat inzulin.
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4 OŠETŘOVATELSKÁ ČÁST

Ošetřovatelská část je zaměřena na konkrétní individuální péči o
pacienta. Je podrobně zpracována k jednomu konkrétnímu dni hospitalizace,
kterým je 2. den hospitalizace.
Ošetřovatelská péče byla prováděna podle teorie ošetřovatelského
procesu. Hodnocení nemocného z ošetřovatelského hlediska bylo provedeno
podle Modelu fungujícího zdraví Marjory Gordonové.
Dále je popsán vliv nemoci na člověka, nejen po stránce fyzické,
protože nemoc zasahuje do všech oblastí života jedince.

4. 1 Věda v ošetřovatelství
Věda v ošetřovatelství je obsažena v systému specifických vědeckých
teoretických poznatků a metodě praxe tj. v ošetřovatelském procesu.
Ošetřovatelská péče je nemocným poskytována kvalifikovanými nelékařskými
pracovníky. Vzdělání těchto zdravotnických odborníků zaručuje vědeckost a
kvalitu získaných poznatků, které jsou prostřednictví ošetřovatelského procesu
aplikovány v praxi.
Každý

vědní

obor

má

své

metapradigma,

které

můžeme

charakterizovat jako nejglobálnější pohled určitého oboru na zkoumání
určitého jevu. Metaparadigma je obsah příslušné vědní disciplíny. Hlavními
složkami

metaparadigmatu

v ošetřovatelství

je

člověk

(příjemce

ošetřovatelské péče), prostředí (okolí člověka a místo kde se nachází), zdraví
(stav osobní pohody), ošetřovatelská činnost (výkony prováděné sestrou ve
spolupráci s příjemcem).
Paradigma ošetřovatelství představují koncepční modely. Model je
vědecká konstrukce zkoumaného jevu. Koncepce je myšlenková osnova
výkladu určitého jevu. Soubor poznatků charakterizující určitý jev se nazývá
teorie. Prvním koncepčním modelem byl environmentální model Florence
Nightingalové a následovalo mnoho dalších.
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Součásti ošetřovatelských modelů:
-

asumpce – předpoklady tvořící základ koncepce ošetřovatelství, jsou
odvozeny od teorie a praxe

-

hodnotový systém – základní myšlenka oboru, upozorňuje na
interpersonální vztahy, potřeby nemocných, vztah sestra – nemocný,
respektování lidské osobnosti a důstojnosti

Hlavní jednotky:
- cíl ošetřovatelství
- nemocný
- role sestry
- zdroj obtíží
- zásahy
- způsob zásahu
- důsledky

Koncepční modely úzce souvisí s ošetřovatelským procesem – jsou to
osnovy, které jsou pomocí ošetřovatelského procesu uplatňovány v praxi.(13)

4. 2 Ošetřovatelský proces
Ošetřovatelský

proces

je

metodický

rámec,

který

umožňuje

individuální přístup k nemocnému člověku. Je to dynamický proces, který se
stále mění na základě získaných informací. Jedná se o metodologii
ošetřovatelství.
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Výsledkem zavedení ošetřovatelského procesu do praxe by mělo být
zkvalitnění péče o nemocné. Přístup k nemocnému je vždy individuální a řídí
se jeho potřebami. Základní filosofií je holismus – celostní přístup.
Ošetřovatelský proces by měl být zárukou komplexnosti péče o nemocné.
K realizaci kvalitní péče napomáhají systémy organizace práce sester a
systém předávání informací. Velice důležité je správné vedení všech záznamů
v ošetřovatelské dokumentaci.(18, 20)
Ošetřovatelský proces probíhá v pěti na sebe navazujících fázích:
1. fáze – zhodnocení nemocného
Sestra získává informace o tělesném,psychickém a sociálním stavu
nemocného.Zjišťuje jak vnímá současné onemocnění a hospitalizaci, jaký je
jeho životní styl a zvyky, snaží se zaznamenat co nejvíce důležitých
informací. Používá metodu rozhovoru, pozorování, testování a měření.
Hodnocení nemocného má dvě části:
-

ošetřovatelskou anamnézu

-

zhodnocení současného stavu nemocného

2. fáze – ošetřovatelská diagnóza
Ošetřovatelská diagnóza je výsledkem třídění získaných informací a
pojmenování

konkrétních

ošetřovatelských

problémů

vyplývajících

z neuspokojených potřeb nemocného. Sestra aktivně vyhledává aktuální a
potenciální problémy, vyhodnocuje co nemocného ohrožuje a trápí, zhodnotí
priority z hlediska aktuálního stavu nemocného a stanoví jejich pořadí za
účasti a spolupráce nemocného.
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3. fáze – ošetřovatelský plán
Cílem ošetřovatelského plánu je harmonogram činností, které povedou
k vyřešení problému. Jednotlivé intervence jsou delegovány na konkrétní
členy ošetřovatelského týmu. Své úkoly by měli mít členové rodiny i sám
nemocný. Nemocný se tak sám podílí na procesu svého uzdravení.
Podstatou této fáze je vypracování plánu individualizované péče
skládající se z ošetřovatelských intervencí za účelem plnění stanovených cílů.
4. fáze – realizace plánu
V této fázi každý člen ošetřovatelského týmu vykonává naplánovanou
činnost, která vždy slouží ku prospěchu a relativní pohodě nemocného. I
během této fáze je třeba zajišťovat další informace, na základě kterých je
možné další ošetřovatelskou péči modifikovat.
5. fáze – zhodnocení efektu poskytnuté péče
Tato fáze spočívá ve zjištění, zda bylo dosaženo stanoveného cíle, zda
bylo naše úsilí správné, získáváme další informace o nemocném k zajištění
další péče. Srovnáváme skutečný stav nemocného s očekávanými cíli péče.
Významná je i zpětná analýza jednotlivých kroků procesu a následná korekce.
Součástí realizace ošetřovatelského procesu v praxi je ošetřovatelská
dokumentace, která slouží jako kontinuální zdroj informací o jednotlivých
potřebách jedince, umožňuje předávání informací mezi členy ošetřovatelského
týmu a je časovým přehledem poskytované péče. Je nástrojem kontroly
a hodnocení účinnosti ošetřovatelských intervencí.
Ošetřovatelská dokumentace musí být standardizovaná, smysluplná
a modifikovaná pro určité oddělení. Údaje musí být úplné, čitelné, stručné
a dostupné pro členy zdravotnického týmu. Záznamy obsahují datum, čas
razítko a podpis sestry.
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4. 3 Model fungujícího zdraví Marjory Gordonové

Zdravotní stav člověka je

popis bio-psycho-sociální integrace a

vychází ze vztahu člověk – prostředí. Podle Gordonové může zdravotní stav
člověka být funkční nebo dysfunkční. Funkční typy zdraví mohou být
ovlivněné biologickými, vývojovými, kulturními, sociálními a spirituálními
faktory. Dysfunkční typ je charakterizován poruchou v jedné nebo více
oblastech. Úkolem sestry je stanovit ošetřovatelské diagnózy podle priorit a
vytvořit systematický individuální plán ošetřovatelské péče.
Model

podle

Gordonové

poskytuje

schéma

pro

nemocného podle základní struktury modelu – dvanácti oblastí.

1) vnímání zdravotního stavu – snaha o udržení zdraví
2) výživa a metabolismus
3) vylučování
4) aktivita a cvičení
5) spánek a odpočinek
6) vnímání a poznávání
7) sebekoncepce a sebeúcta
8) plnění rolí a mezilidské vztahy
9) sexualita a reprodukční schopnost
10) stres, zátěžové situace, adaptace, tolerance
11) víra, přesvědčení, životní hodnoty
12) jiné (24)
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zhodnocení

4. 4 Ošetřovatelská anamnéza a hodnocení nemocného
dle Modelu fungujícího zdraví Marjory Gordonové

Vnímání zdraví – snaha o udržení zdraví
Pan A. O. se s cukrovkou léčí 11 let. Na diabetologii docházel
pravidelně, další kontrola měla být koncem října. Zpočátku byl léčen dietou a
jedním lékem, později kombinací antidiabetik. V posledním roce měl špatné
výsledky, diabetolog navrhoval léčbu inzulinem, kterou se pacient snažil
oddálit. Diabetický režim se snaží dodržet, ale občas se mu to nepodaří.
V posledním roce se mu zhoršila cukrovka. Doma má glukometr. Přestal se
měřit, protože ho vysoké hladiny stresují. Ví, že udělal chybu o to víc se bude
snažit teď, nic jiného mu nezbývá.
Dlouhodobě se léčí s vysokým tlakem, doma má tlakoměr.
Občas v noci má divné pocity v nohou – mravenčení, někdy křeč.
Úraz se mu stal v autobuse MHD při cestě domů ze zahrádkářské
kolonie. V autobuse musel stát, cítil se vyčerpaně a při zastavení se zřítil. Pak
byl odvezen sanitou do nemocnice kde byl ošetřen a vyšetřen. Na interně mu
začali píchat inzulin. Nadšený z toho není, ale ví, že to jinak nejde.
Nyní je unaven, na interně se nevyspal, rušil ho spolupacient. Na
našem oddělení je podruhé, asi před pěti lety zde cvičil po operaci kyčle.
Kouří 3-5 cigaret denně, dříve byl silný kuřák. Z alkoholu pije bílé
víno asi 2 skleničky týdně, občas si po obědě dá diabetické pivo.
Nejdůležitější je pro něj soběstačnost, musí se rychle dostat do
kondice. Věří, že vše dobře dopadne.

Výživa a metabolismus
Má diabetologickou dietu. Chuť k jídlu je dobrá. Pacient sděluje, že
kdyby mohl jedl by dvakrát tolik. Cukrovkou se cítí omezen v příjmu potravy
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a v tom, že nemůže pít kořalku. Dietu často porušuje, ale snaží se to
vynahradit pohybem. Doma mu vaří manželka. Pacient má funkční
snímatelnou náhradu v dolní i horní čelisti. Měří 170 cm. Hmotnost je 78 kg.
BMI je 27.
Turgor kožní je v normě. Kůže je suchá. V oblasti zad vpravo podél
žeber má rozsáhlý hematom velikosti 15 x 7 cm, dále má hematom v oblasti
pravého lýtka 8 x 8 cm s defektem 3 x 2 cm s mírnou sekrecí. Dle stupnice
Nortonové pro riziko vzniku dekubitů pacient dosahuje 25 bodů tj. nebezpečí
vzniku dekubitů je reálné.
Vylučování
Kolik tekutin doma vypije neví, záleží jestli má žízeň, je to asi 1 litr.
V nemocnici je nucen pít víc. Před třemi lety prodělal zánět močových cest.
Nyní potíže s močením nemá. Bude se snažit pít víc.
Doma se vyprazdňuje pravidelně jednou za dva dny. Na stolici byl
včera.
Aktivita a cvičení
Snaží se žít aktivně. Rád plave, asi 1x týdně v bazénu. Chodí na
dlouhé procházky, jezdí pracovat na zahradu do Lysolaj, navštěvuje děti. Čte
noviny aby měl přehled, zajímá se o politiku.

Bohužel často jezdí sám,

protože jeho paní je nemocná a špatně vidí. Manželka většinu času tráví doma,
stará se o domácnost a vaří, doma je soběstačná. On vyřizuje nákupy a úřady.
Byl vždy soběstačný, doufá že se to nezmění. Dle Barthelova testu ADL nyní
pacient dosahuje 60 bodů tj. závistosti středního stupně.
Spánek, odpočinek
Doma spí dobře, léky na spaní neužívá. Spí 6 hodin denně, to mu stačí.
Nyní se v nemocnici na interně nevyspal, rušil ho spolupacient. Doma
relaxuje u televize a čtení knih a časopisů.
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Vnímání, poznávání
Na levé ucho slyší hůře, naslouchadlo nemá, zatím ho nepotřebuje.
Brýle nosí na čtení. Udává potíže s pamětí přiměřené k věku.
Pacient je zcela orientován, odpovědi jsou jasné a srozumitelné.
Úroveň mentálních funkcí není porušena.
Bolesti po pádu pociťuje, nyní užívá Novalgin tablety s dobrým
efektem. Na škále pro hodnocení bolesti udává stupeň 5, za hodinu po podání
analgetika je bolest snížena na stupeň 2.

Sebepojetí
Dle vlastního hodnocení je mírné přátelské povahy. Vždy byl
pracovitý a skromný. Je optimista. Myslí si, že je psychicky odolný, ale při
pobytu v nemocnici když nemá co dělat na něj přicházejí černé myšlenky. Přál
by si být v kondici jako dřív.

Plnění rolí, mezilidské vztahy
Nyní je v důchodu, profesí je projektant. Bydlí v panelovém domě, ve
3. patře, společně s manželkou. Manželství je spokojené. Má dvě děti
z prvního manželství. Vztahy jsou dobré. Dcera ho navštěvuje v nemocnici
každý den, syn bydlí mimo Prahu. První manželství byl dle sdělení pacienta
očistec, první žena byla vážně duševně nemocná. Štěstí poznal až na podzim
života.

Sexualita, reprodukční schopnost
V intimní oblasti problémy neudává, je spokojen.
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Stres, zátěžové situace
Zátěžové situace se snaží zvládat sám. Odbornou pomoc nikdy
nevyhledal. Považuje se za psychicky odolného. Překážky se snaží překonat,
myslí si, že do života patří.
Víra, přesvědčení
Je ateista. Názor převzal od svého otce, který se v ateismu utvrdil jako
legionář ve válce. K věřícím je tolerantní. Rád by využil možnost návštěvy
kostela.

4. 5. Popis 2. dne hospitalizace

Při nástupu do směny a příchodu na pokoj pacient A. O. sděluje, že se
příliš nevyspal z důvodů probuzení při měření glykemie. Unaven se ale cítí
méně než včera.
Pacientovi jsem změřila krevní tlak. TK = 130/80 mmHg.
Provedla jsem hygienu pacienta ve sprše na sedačce. Pacient se
pohybuje s pomocí druhé osoby po pokoji, u umyvadla si vyčistil zubní
protézu. Z důvodů bolesti naražených žeber jsem pacientovi podala 1tabletu
Novalginu.
Před snídaní jsem provedla převaz defektu dolní končetiny, hematomy
na zádech jsem promazala Heparoidovou mastí.
Pacient se s dopomocí oblékl do sportovního oblečení a pohodlné
pevné obuvi. Dle hodnoty ranní glykemie = 8,5 mmol/l jsem aplikovala
12jednotek Novorapidu s.c. Pacient byl poučen o místech vpichu pro aplikaci
inzulinu a o technice nastavení jednotek inzulinu na inzulinovém
peru.Vzhledem ke stavu pacienta snídaně proběhla na pokoji vsedě u stolu.
Po snídani se pacient cítil dobře.
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Proběhla

vizita

ošetřujícího

lékaře

a

vyšetření

pacienta

ergoterapeutkou.
V 11 hodin podána 1 tableta Novalginu.
Změřen krevní tlak. TK = 125/70
Hodnota polední glykemie byla 8,0 mmol/l, bylo aplikováno 10
jednotek Novorapidu s.c. Pacient snědl oběd, cítí se dobře.
Ve 13.15 hodin byla glykemie 7,5 mmol/l, poté pacient začal cvičit
s fyzioterapeutem v tělocvičně, které trvalo od 13.30 do 14.15hodin. Po
skončení cvičení byla glykemie 4,2 mmol/l. Pacientovi byla podána svačina.
Další glykemie byla změřena za 1,5 hodiny po cvičení v 15.45hodin.
Hodnota glykemie byla 6,8 mmol/l.
Odpoledne byl pacient edukován o příčinách hypoglykemie a aplikaci
inzulinu.
Pacientovi byla provedena masáž zad, promazání kůže, byl edukován
o příčinách dekubitů.
V 16 hodin byla pacientovi podána 1 tableta Novalginu.
Glykemie před večeří byla 6,5 mmol/l, bylo aplikováno 8 jednotek
Novorapidu a podána večeře. Pacient se cítí dobře.
Po večeři změřen krevní tlak. TK = 125/70 mmHg.
Během dne se pacient cítil dobře, hodnoty glykemií se pohybovaly
v přijatelných mezích. Pacient pochopil důležitost měření glykemie před a po
fyzické aktivitě, začalo se s nácvikem aplikace inzulinu.

Souhrn terapeutických opatření 2. dne hospitalizace
Dopomoc pacientovi při denních aktivitách.
Monitorace glykemií s včasným odhalením nebezpečí hypoglykemie
při zátěži.
Aplikace inzulinu, edukace pacienta v aplikaci inzulinu.
Dohled nad příjmem jídla.
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Dohled nad příjmem tekutin. Nabízení tekutin, měření příjmu a výdeje
tekutin.
Podávání léků.
Provádění převazu dolní končetiny.
Edukace o akutních komplikacích diabetu.
Měření krevního tlaku 3xdenně, měření tělesné teploty 2 x denně.
Prevence možných komplikací.
Dietní léčba pana A. O. – jídelníček 2. den hospitalizace
Pacient má diabetickou dietu s obsahem 225 g sacharidů, 60 g tuků,
75g bílkovin. Energetický příjem = 7 400 kJ.
Snídaně 40 g sacharidů
Pacient snědl plátek chleba s máslem a sýrem, vypil bílou kávu.
Přesnídávka 30 g sacharidů
Pacient snědl 1 DIA jogurt a 1 banán.
Oběd 50 g sacharidů
Pacient snědl polévku, plátek masa, 4 malé bramborové knedlíky se
špenátem a omáčkou.
Svačina 35 g sacharidů
Pacient snědl 1 rohlík se sýrem ( po cvičení ) + jablko
Večeře 50 g sacharidů
Pacient snědl 150 g brambor, plátek masa, omáčku a přílohu z čerstvé
zeleniny.
2. večeře 20g sacharidů
Pacient snědl jablko a půl plátku celozrnného pečiva s máslem.
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Během 2. dne hospitalizace jsem společně s pacientem řešila
ošetřovatelské problémy uvedené v následující kapitole. U pacienta nedošlo
ke vzniku komplikací.

Zhodnocení efektu poskytované péče

Dlouhodobým cílem bylo zvýšení soběstačnosti pacienta a naučit
pacienta aplikovat inzulin. Těchto cílů se při propuštění podařilo dosáhnout.
Pacient zvýšil svoji soběstačnost, dle Barthelova testu ADL dosáhl 95 bodů
tj: lehké závislosti. Naučil se aplikovat inzulin a znal nebezpečí akutních
komplikací diabetu.
Pacient byl propuštěn 28. 10. 2008. Domů ho odvezla dcera.

4. 6 Ošetřovatelské diagnózy

Ošetřovatelské diagnózy jsou podrobně stanoveny ke 2. dni
hospitalizace nemocného na rehabilitačním oddělení. Tyto diagnózy byly
stanoveny na základě třídění získaných informací od pacienta. Ve spolupráci s
nemocným byly stanoveny konkrétní ošetřovatelské problémy, tedy to, co
nemocného aktuálně trápí nebo ohrožuje. Dále bylo nutné stanovit pořadí
řešení těchto problémů.
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Bolest akutní z důvodů poranění žeber a dolní končetiny

Definice:
Nepříjemný smyslový a emoční prožitek, způsobený skutečným nebo
možným poškozením tkání nebo popisovaný v pojmech takového poškození.
Nástup je náhlý nebo pomalý , intenzita od mírné po závažnou, lze předvídat
odeznění po době kratší než 6 měsíců.

Související stavy a faktory:
Stav po pádu v MHD – naražení žeber a pravé dolní končetiny,
v oblasti pravé poloviny zad a pravé dolní končetiny jsou hematomy.

Charakteristické příznaky:
•

subjektivní: pacient si slovně stěžuje na bolesti žeber a pravé
dolní končetiny

•

objektivní: pacient hledá na lůžku úlevovou polohu, má výraz
bolesti v obličeji.

Cíl ošetřovatelské péče:
•

zmírnění bolesti do 1hodiny po podání analgetika

•

bolest nebude pacienta omezovat při vykonávání denních
aktivit.
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Krátkodobý plán péče:


zjisti přesnou lokalizaci bolesti, její trvání, zhoršující faktory a
intenzitu na škále pro hodnocení intenzity bolesti (dle stupnice
1 – 10)



podávej analgetika dle ordinací lékaře



kontroluj vznik bolesti a účinek podaných léků



pomoz nemocnému najít úlevovou polohu pro zmírnění bolesti



manipulaci s pacientem prováděj šetrně



o zhoršení informuj lékaře



prováděj denně sterilní převaz defektu na lýtku dolní končetiny



používej

polohovací

pomůcky,

využij

možností

polohovatelného lůžka


vše zaznamenej do dokumentace.

Realizace:
Dotazuji se pacientka na lokalizaci bolesti, její trvání a zhoršující
faktory. Hodnotím bolest na škále pro hodnocení intenzity bolesti.
Podávám analgetika dle ordinace lékaře tj. 1tableta v 7 hodin, v 11
hodin, v 15 hodin, a před spaním.
Kontroluji účinek podaných léků. Zeptala jsem se pacienta, zda lék
potlačuje bolest. Za 1 hodinu po podání analgetika pacient udává snížení
bolesti ze stupně 5 na stupeň 2.
Pomáhám nemocnému najít úlevovou polohu. S pacientem manipuluji
šetrně. Nejpřijatelnější poloha je poloha na boku.
Denně provádím sterilní převaz defektu na lýtku dolní končetiny,
hodnotím stav rány. Defekt je velikosti 3x2 cm s mírnou sekrecí, povrchový.
Provádím dezinfekci roztokem Betadine, přikládám Inadine a sterilní krytí.
O změnách informuji lékaře.
Využívám možností polohovatelného lůžka a polohovacích pomůcek.
Pacint na lůžku často mění polohu pomocí dálkového ovladače lůžka.
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Vše zaznamenávám do dokumentace.
Hodnocení:
Do 1 hodiny po podání analgetika pacient udává snížení bolesti ze
stupně 5 na stupeň 2. Pacient je schopen vykonávat denní aktivity, není
omezen bolestí.

Riziko

pádu

a

dalšího

poranění

z důvodů

snížené

pohyblivosti
Definice:
Stav, kdy hrozí riziko poranění v důsledku interakce okolních
podmínek s adaptivní a obrannou výbavou jedince.
Cíl péče:
Nemocný neutrpí poškození organismu ve smyslu poranění,
pohmoždění nebo zlomeniny jako následek pádu.
Krátkodobý plán péče:


připrav pacientovi signalizační zařízení na dosah ruky



WC židli připrav k lůžku, močovou lahev zajisti na dosah
pacienta



zajisti pacientovi na dosah stoleček s čajem a osobními
potřebami



uprav lůžko a okolí lůžka tak, aby byly odstraněny překážky
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zkontroluj zda má pacient dostatečně pevnou obuv k nácviku
chůze a vhodný oděv



změny poloh prováděj pomalu

bezpečně, aby nedošlo

k prudkému poklesu krevního tlaku nebo k závrati.

Realizace:
Signalizační zařízení a ostatní pomůcky jsem pacientovi připravila na
dosah
Manipulace s pacientem provádím bezpečně a pomalu.
Kontroluji lůžko a odstraňuji překážky v jeho okolí.
Při chůzi zajišťuji aby měl pacient pevnou obuv a vhodný oděv.
Provádím asistenci pacientovi při vstávání z lůžka a při nácviku chůze.1
Hodnocení:
Během hospitalizace pacient neutrpěl pád ani jiné poranění.

Riziko nedostatečného dýchání z důvodu poranění žeber

Definice:
Riziko poruchy, při které vdech a výdech nezajistí přiměřenou
ventilaci.
Související stavy a faktory:
Snížená energie, únava, snížená pohyblivost, bolest žeber
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Cíl:
Pacient bude normálně dýchat a nevznikne pneumonie.
Krátkodobý plán péče:


změř frekvenci dýchání



vyšetři hrudník poslechem



odhal včas známky zvýšené bronchiální sekrece



lůžko uprav do polohy se zvýšenou hlavovou částí



nauč pacienta, aby dýchal pomalu a hlouběji



prováděj s pacientem dechová cvičení



zvlhčuj prostředí



dostatečně větrej



zmírni bolestivost žeber vhodnými metodami.

Realizace:
Pravidelně hodnotím dýchání pacienta. Pacient dýchá frekvencí 16x za
minutu.
Při polozena zádech je pacient uložen v polosedě do Fowlerovy
polohy. Jako úlevovou polohu má pacient polohu na levém boku.
Provádím s pacientem dechová cvičení.
Zvlhčuji vzduch v místnosti, dolévám do odpařovačů vodu.
Dotazuji se, zda pacient nemá pocit dušnosti, hodnotím barvu kůže a
sliznic, zda se u pacienta neobjevují známky cyanózy.
Pravidelně a dostatečně větrám.
Podávám analgetika na zmírnění bolesti naražených žeber. Podávám 1
tabletu Novalginu v 7 hodin, V 11 hodin, V 15 hodin. Dle stupnice pro
hodnocení bolesti udává snížení bolesti za 1 hodinu po podání léku, ze stupně
5 na stupeň 2.
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Hodnocení:
Pacient netrpěl cyanózou ani dušností.
Pacientovo dýchání bylo účinné a nedošlo ke vzniku komplikací.

Riziko vzniku infekce z důvodů základního onemocnění a
porušené kožní integrity

Definice:
Stav zvýšeného rizika vniknutí patogenních mikrobů do organismu

Rizikové faktory:
Nepřiměřená primární ochrana – diabetes, kožní defekt na pravé dolní
končetině.

Cíl:


nevznikne infekce



včasné zhojení defektu na dolní končetině



pacient bude mít fyziologickou tělesnou teplotu po dobu
hospitalizace



diabetes bude uspokojivě kompenzován.
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Plán péče:


prováděj denně sterilní převaz defektu na dolní končetině



pečuj o kůži pacienta



měř telesnou teplotu



sleduj hladiny glykemií



edukuj pacienta o důležitosti kompenzace diabetu



kontroluj denně po sprchování dolní končetiny pacienta.

Realizace:
Denně provádím sterilní převaz defektu na pravé dolní končetině.
Denně promazávám kůži pacienta mastí Lenniens.
Měřím ráno a večer tělesnou teplotu, hodnoty jsou ve fyziologickém
rozmezí.
Sleduji laboratorní hodnoty glykemií, u pacienta se pohybují do 9
mmol/l, a to je nyní přijatelné rozmezí.
Pacieta poučuji o důležitosti kompenzace diabetu a vlivu hladiny
glykemie na hojení ran.
Provádím kontrolu dolních končeti pacienta
Hodnocení:
Během hospitalizace pacienta nedošlo ke vzniku infekce.
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Tělesné tekutiny – riziko deficitu v souvislosti s nedostatečným
příjmem

Definice:
Stav charakterizovaný rizikem vzniku dehydratace

Rizikové faktory:
vyšší věk, nedostatečný pocit žízně, nedostatek znalostí

Cíl dlouhodobý:


pacient bude dostatečně hydratován

Cíl krátkodobý:


pacient vypije od 6 hodin do 12 hodin 800ml tekutin



pacient vypije od 12 hodin do 22 hodin dalších 800ml tekutin

Plán péče:


zajisti pacientovi dostupnost tekutin a jejich doplňování



nabízej pacientovi tekutiny



edukuj o nezbytnosti dostatečného příjmu tekutin.



sleduj příjem a výdej tekutin.



posuzuj turgor kůže a stav sliznic.
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Realizace:
Pacientovi zajišťuji dostatek tekutin na dosah ruky. Má stále dostatek
neslazeného čaje, z vlastních zásob má balené vody.
Aktivně nabízím tekutiny.
Sleduji příjem a výdej tekutin a vedu záznam v dokumentaci.
Edukuji pacienta o nutnosti zvýšit příjem tekutin.

Hodnocení:
Pacient není dehydratován, vypil 1600ml tekutin, cíle bylo dosaženo.

Riziko vzniku akutních komplikací diabetu ( hypoglykemie )
z důvodů neznalosti inzulinového režimu

Definice:
Neznalost nebo nedostatečná znalost určitého tématu pacienta nebo
jeho blízkých.
Související faktory:
Nedostatek

zkušeností

s danou

informací, neznalost zdrojů informací
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problematikou,

mylný

výklad

Cíle dlouhodobé:


pacient umí před propuštěním aplikovat inzulin



pacient zná akutní komplikace diabetu, je dostatečně edukován
společně s rodinou.

Cíle krátkodobé:


pacient bude do 12 hodin znát místa vpichu pro aplikaci
inzulinu, bude umět nastavit dávku jednotek inzulinu na
inzulinovém peru, bude umět rozlišit inzulin aplikovaný ve dne
a před spaním, bude umět vyměnit zásobník inzulinového pera.

Plán péče:


zjisti současnou úroveň znalostí pana A. O.



zjisti schopnost přijímat informace



zapoj aktivně pacienta ve studiu edukačních materiálů a
literatury



na pacienta nepospíchej, věnuj mu dostatek času, nezahrň ho
najednou velkým množstvím informací



zajisti inzulinové pero k praktické ukázce



úspěchy zaznamenej do dokumentace



podávej informace ostatním členům týmu.

Realizace:
Z reakcí a odpovědí pacienta jsem orientačně zjistila úroveň znalostí a
schopnost přijímání nových informací. Zajistila jsem edukační inzulinové
pero, na které jsem společně s pacientem zkoušeli vyměnit zásobník a nastavit
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dávku inzulinu. Pacient byl poučen o vhodných místech k aplikaci inzulinu, o
příznacích hypoglykemie a o nejčastějších příčinách vzniku hypoglykemie.
Na toto téma pacient obdržel edukační brožuru.
Při návštěvách jsem edukovala dceru pacienta.
Provedla jsem záznam do dokumentace a informovala ostatní členy
týmu.

Hodnocení:
U pacienta nevznikly časné komplikace diabetu. Při edukaci neměl
pacient problémy s pochopením témat, které jsme probrali. Praktický nácvik
zvládl dobře, je zručný.

Deficit soběstačnosti z důvodů omezení tělesné hybnosti

Definice:
Poruch schopnosti umýt se, provádět osobní hygienu, obléci a upravit
se a pečovat o vyprazdňování.

Související faktory:
Slabost, únava, bolest, nepohodlí
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Cíl:


přes den se bude pohybovat s pomocí po pokoji. Dokáže se
najíst vsedě u stolu. Dokáže si samostatně obléct tričko a svetr.

Plán péče:


zjisti stupeň závislosti pacienta dle Barthelova testu ADL



pacienta dostatečně motivuj, podpoř a chval



provádej s pacientem kondiční a dechová cvičení.

Realizace:
Zjišťuji stupeň závislosti pacienta – dle Barthelova testu ADL při
přijetí dosahuje 55 bodů tj. závislost středního stupně.
Pacienta motivuji ke zvyšování soběstačnosti.
Provádím kondiční a dechová cvičení s pacientem.

Hodnocení:
Pacient jedl vsedě u stolu na pokoji, pohyboval se po pokoji s pomocí
druhé osoby, s oblékáním bylo potřeba pacientovi pomoci.
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4. 7 Psychologické a sociální aspekty diabetu

Každé onemocnění ovlivňuje člověka jako celek. Zasahuje do jeho
chování , prožívání i do sociální oblasti. To jak člověk ke svému chronickému
onemocnění přistoupí závisí na výchozí osobnosti jedince.
Pan A. O. je orientován časem i prostorem, odpovědi jsou přiléhavé,
plnohodnotné. Svým jednáním působil extrovertním dojmem, k okolí byl
přátelský, ostatním pacientům nabízel podporu. Komunikace a spolupráce
byla velmi dobrá. Pobyt v nemocnici vnímal pozitivně, je rád, že je
soběstačný.
Pan A. O. se cítí svým onemocněním velmi omezen. Dle jeho slov je
to v oblasti konzumace jídla, protože by mohl jíst dvakrát tolik. Dále nemůže
pít alkohol, který měl vždy rád. To jsou radosti života, které si je nucen
v téměř 80-ti letech odpustit. S aplikací inzulinu si bude muset na svůj režim
dávat větší pozor.
Před hospitalizací si pacient doma přestal měřit glykemie z důvodu
vysokých hodnot. Pacient chápal, že přestat si měřit glykemie není řešení
situace jak glykemii snížit, přesto si glykemii přestal měřit. Pacient byl
stresován, prožíval

pocity nepohody jako reakci na svůj zhoršující se

diabetes.
U pana A. O. se projevila obranná psychická reakce tzv: popření.
Popření je nevědomé, a tedy do jisté míry neúmyslné pootočení skutečnosti do
podoby kterou bychom si přáli. Popření se často objevuje na počátku nemoci,
ale může se objevit i v průběhu nemoci. Popírající člověk se chová jako by se
nic nedělo, odmítá vzít naplno na vědomí svůj zdravotní stav a většinou
nepřiměřeně riskuje. Dle slov pacienta se chtěl trochu uvolnit a cítit se
svobodně. Manželka se o něj vzorně stará ale přehnaně se zajímá o své a jeho
choroby a v poslední době je to jediné téma jejich hovorů, dle slov pacienta je
na hovory o chorobách alergický.
Diabetes sám může být stresorem. V případě negativních psychických
reakcí může člověk s diabetem zareagovat popřením choroby. Diabetika také
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hodně ovlivňuje přístup rodiny. V některých případech může být přehnaná
péče a zájem nejbližších zdrojem problémů a stresu.Pacient sdělil, že dcera ví
o všem, co by se mohlo stát a manželka si myslí, že to, co by se mohlo stát se
už vlastně stalo.
Toto téma jsme probrali společně s pacientem a jeho dcerou a došli
k závěru, že není potřeba se cukrovkou děsit ale je nutné pracovat na jejím
dobrém zvládnutí.

Stres je tělesná a duševní reakce na stresor. Prožívání stresu je
varovným signálem, stres nás nabádá ke změně životního stylu.Mnoho
nepříjemných pocitů výrazně ovlivňuje hladinu cukru v krvi, hladina kolísá a
zdravotní stav se může zhoršit.Pacient s diabetem velmi často prožívá stres
vázaný na své onemocnění, zažívá překážky různých aktivit a problémy
spojené s jídlem, obává se komplikací. Tím se vyvolávají nepříjemné
psychické reakce jako je strach, vztek, úzkost až deprese.Tyto reakce pak
výrazně zhoršují zdravotní stav diabetika , nelze je přehlížet a je třeba
vyhledat odbornou pomoc klinického psychologa.
Víme, že je dobré vyhýbat se stresům, ale neznamená to, že nemáme
chtít nic vědět o své nemoci.Umění rozumně se přizpůsobit nemoci začíná u
plné informovanosti o diabetu. Znalost problematiky tak poskytuje pacientovi
větší samostatnost a svobodu. Umožňuje žít co nejkvalitnější život i za
podmínek chronické nemoci.
V případě diabetu vstupuje do popředí selfmonitorig, nebo-li
samostatná kontrola cukrovky. Pacient se stává samostatným expertem v léčbě
své choroby, upravuje svůj léčebný režim, ve spolupráci s diabetologem se
snaží o dobrou kompenzaci své choroby.
Předpokladem a cílem je přiměřené přijetí nemoci nebo-li coping.
Přijetí diabetu znamená, že na sebe vezmu část zodpovědnosti za kontrolu a
léčbu diabetu, snažím se o prevenci komplikací diabetu, vím o své nemoci co
nejvíce a mám nemoc pod kontrolou.
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4. 8

Edukace

Edukaci diabetika ( popřípadě jeho rodinných příslušníků ) definujeme
jako výchovu k samostatnému zvládání diabetu a k lepší spolupráci se
zdravotníky. Je nezbytnou a nenahraditelnou součástí úspěšné léčby. Edukace
začíná prvním stykem pacienta s lékařem či sestrou. Nekončí nikdy.
Vlastní kompenzace diabetu spočívá z velké části na pacientovi
samotném, proto musí diabetik od zdravotníků obdržet mnoho informací o své
chorobě.
Cílem edukace je zvýšení kvality života diabetiků, zlepšení
kompenzace diabetu, snížení akutních komplikací diabetu, prevence pozdních
komplikací diabetu, snížení délky hospitalizace diabetiků, snížení spotřeby
některých léků.
Edukaci lze realizovat za hospitalizace diabetiků, formou ambulantní,
telefonicky, při rekondičních pobytech pořádaných organizacemi diabetiků,
v lázních. Přínosem jsou edukační materiály farmaceutických firem, časopisy
např: Dia život, Dia noviny, Dialog. Nové informace lze získávat např:
v Klubu diabetiků nebo v České diabetologické společnosti. Je možnost
zakoupit mnoho odborných knih o diabetu.
Náplň edukačních kurzů je sestavena tak, aby odpovídala období po
zjištění diabetu.
Má tyto fáze:
1.

Základní ( počáteční ) edukace

2.

Specializovaná komplexní ( hloubková )

3.

Reedukace cílená ( pokračující )
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Náplň edukace diabetiků léčených inzulinem:
1.

Podstata diabetu 1. a 2. typu léčeného inzulinem. Mechanismus
účinku inzulinu.

2.

Léčba diabetu inzulinem: praktický zácvik, druhy inzulinu,
doba působení, místa vpichu, uchování inzulinu, inzulinové
režimy.

3.

Samostatná kontrola glykemie, glykosurie, krevního tlaku.
Vedení záznamu glykemií a dávek inzulinu. Praktická cvičení.
Posouzení kompenzace diabetu, glykovaný hemoglobin.
Obsluha glukometru.

4.

Akutní komplikace diabetu.

5.

Dietní léčba.

6.

Úpravy režimu a dávek inzulinu podle glykemie, podle příjmu
sacharidů, fyzické aktivity, v případě zvláštních situací.

7.

Význam fyzické aktivity v léčbě diabetu.

8.

Psychologické problémy diabetiků.

9.

Diabetická noha.

10.

Pozdní komplikace diabetu.

11.

Diabetická makroangiopatie.

12.

Sociální problémy diabetiků.

13.

Těhotenství a diabetes.

14.

Novinky v diagnostice a léčbě diabetu.

Na našem oddělení se podařilo pacienta naučit aplikovat inzulin,
rozlišit oba druhy inzulinových analog, znát dobu působení, místa vpichu,
uchovávání inzulinu. Pacient byl edukován o nebezpečí hypoglykemie a
hyperglykemie, o vlivu fyzické aktivity na hladinu glykemie.Dále byl pacient
edukován o diabetické noze, psychologických problémech a jejich vlivu na
onemocnění. Pacientovi byly poskytnuty edukační materiály. Byla edukována
také dcera pacienta, na návštěvy chodila skoro každý den a měla o nové
informace zájem.
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5 ZÁVĚR A PROGNÓZA
Diabetes představuje onemocnění, které se dotýká nejen osudů
jednotlivých nemocných a jejich rodin, ale svými dopady ovlivňuje i systém
zdravotní a sociální péče.
Zlepšení kvality života předpokládá aktivní účast diabetika na léčbě.
Proto se v diabetologické péči klade důraz na výchovu diabetiků, spočívající
v pochopení příčin a následků onemocnění a především ve správné orientaci
v dietě, pohybovém režimu a léčbě inzulinem. Edukace je celoživotní proces.
K udržení dobré kompenzace je třeba pacienty nejen reedukovat, ale
především udržovat jejich motivaci. Motivaci podporuje zejména skupinová
edukace, při níž si pacienti předávají navzájem své zkušenosti.
Od diabetika se očekává, že:
¾ bude vést velmi pravidelný život
¾ nebude ponocovat a ráno si nebude přispávat
¾ bude dodržovat dietu a jíst v pravidelných intervalech
¾ omezí či zcela vynechá řadu oblíbených jídel
¾ omezí konzumaci alkoholu
¾ bude pravidelně cvičit
¾ bude si hlídat váhu
¾ bude si aplikovat inzulín
¾ bude si testovat hladinu cukru v krvi a moči
¾ bude docházet na pravidelné kontroly na diabetologii a k ostatním
specialistům.
To vše jsou nesmírně náročné úkoly, které není snadné dodržet. Jedná se o
změnu životního stylu, dodržování určitého režimu a disciplíny.
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Diabetik často prožívá stres vázaný na diabetes a žije ve stavu určitého
omezování,

překonává

překážky

a

problémy,

které

jsou

spojeny

s onemocněním.
Zdravotníci podporují pacienty v jejich úsilí, neboť velmi často v praxi
vidí, že motivace diabetiků k dodržování léčebného režimu z mnoha důvodů
selhává. Při problémech a chybách proto společně hledají řešení, motivují
a edukují pacienty.
Jako zdravotní sestra mám velký respekt, úctu a obdiv k diabetikům, kteří
dokáží mít diabetes pod svojí kontrolou, nezatrpkli nad nespravedlností a jsou
pro diabetiky i nediabetiky příkladem.
Onemocnění závisí z největší části na pacientovi, na struktuře jeho osobnosti a
schopnosti spolupracovat se zdravotníky.
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Seznam použitých zkratek

ADL

Aktivity Daily Living

ATP

adenosintrifosfát

BMI

index tělesné hmotnosti

GAD

dekarboxyláza kyseliny glutamové

IA2

protilátky proti tyrozinfosfatáze

IAA

protilátky proti inzulinu

ICA

protilátky proti ostrůvkům pankreatu

j.

jednotka

kcal

kilokalorie

kJ

kilojuol

LADA

latentní autoimunitní diabetes dospělých

MODY

noninzulin dependentní diabetes mladých lidí

mm Hg

milimetr rtuťového sloupce

mmol/l

milimoly v litru

s. c.

sub cutum
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