Příloha č. 1: Dotazník
Dobrý den, milé diabetičky,
jmenuji se Lenka Dolejšová a jsem studentkou 3. ročníku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy oboru
Nutriční terapeut. Ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce
na téma Výživa v těhotenství s diabetes mellitus 1. typu. Vámi vyplněné odpovědi jsou anonymní a
budou sloužit pouze pro praktickou část mé bakalářské práce.
Dotazník se skládá z 22 otázek a jeho cílem je zjistit znalosti žen s diabetem 1.typu o kompenzaci
diabetu a výživě během těhotenství. Pokud u otázky není uvedeno jinak, mají pouze jednu odpověď.
Moc děkuji za Vaší chvíli času věnovanou k vyplnění dotazníku a všem přeji do budoucna vyrovnané
glykemie.
Obecné informace
1. Jaký je Váš věk?
a) 18-24 let
b) 25-30 let
c) 31-40 let
d) 41-50 let
2. Vztah k těhotenství
a) Zatím těhotenství neplánuji
b) Plánuji těhotenství
c) Jsem těhotná
d) Mám již děti
3. Máte již komplikace související s diabetem?
a) Ne
b) Ano (pokud ano, jaké?)
Diabetes a těhotenství
4. Je důležité plánovat těhotenství s DM 1. typu?
a) Ano, určitě
b) Záleží na situaci
c) Nejsem si jistá
d) Ne
5. Jak dlouho před početím by se mělo dosáhnout stabilizovaných glykémií?
a) Před početím to není nutné
b) 14 dní před
c) 3 měsíce před
d) 1 rok před
6. Co znamená zkratka HbA1c?

7. Co je kontraindikací těhotenství?
(vyberte více odpovědí)
a) Přítomnost pokročilých komplikací diabetu (poškození ledvin, aj.)
b) Glykemie na lačno >7mmol
c) Přítomnost dalšího autoimunitního onemocnění (celiakie, autoimunitní tyreoiditida,
aj.)
d) Glykovaný hemoglobin >87mmol/mol
e) Glykovaný hemoglobin <50mmol/mol
8. Hodnoty glykovaného hemoglobinu v průběhu těhotenství by měly být:
a) <45 mmol/mol
b) 45 – 50 mmol/mol
c) 50 – 55 mmol/mol
d) >55 mmol/mol
9. V jakém rozmezí by se měly pohybovat glykemie na lačno během těhotenství?
a) 3,0 – 4,0 mmol/l
b) 4,0 – 5,5 mmol/l
c) 5,0 – 7,8 mmol/l
d) 8,0 – 10,0 mmol/l
10. V jakém rozmezí by se měly držet glykemie po jídle během těhotenství?
a) 3,0 – 4,0 mmol/l
b) 4,0 – 5,5 mmol/l
c) 5,0 – 7,8 mmol/l
d) 8,0 – 10,0 mmol/l
11. Jakou metodu byste zvolila pro monitoraci glykemie v těhotenství? Jak často byste kontrovala
glykemii?
Výživa v těhotenství
12. Má složení stravy v těhotenství vliv na plod?
a) Ano
b) Ne
c) Nevím
13. Příjem které z uvedených látek je vhodné před početím zvýšit?
a) Železo
b) Vitamin A
c) Kyselina listová
d) Vápník
14. Je vhodné v těhotenství zvýšit příjem energie za den? Pokud ano, v jakém trimestru?
15. Potřeba kterých látek se v těhotenství navyšuje?

(vyberte více odpovědí)
a) Vitamin A
b) Vitamin D
c) Vitamin K
d) Vitamin B6
e) Kyselina listová
f) Vápník
g) Selen
h) Železo
i) Jod
16. Potřeba bílkovin se v těhotenství zvyšuje o 15g/den. V jakých potravinách toto množství
bílkovin najdeme?
(vyberte více odpovědí)
a) 1 vejce
b) Kelímek bílého jogurtu (150g)
c) Porce kuřecí šunky (70g – 4 plátky)
d) Tatranka
e) Banán
f) Cottage sýr kelímek
g) Hrnek mléka (200ml)
h) Sýr gouda (60g)
i) Porce ovesných vloček (70g)
17. Glykemický index udává rychlost využití glukózy z potravy. Ta může být ovlivněna:
a) Věkem, váhou, výškou
b) Nadměrným množstvím vitaminů ve stravě
c) Kombinací potravin v jedné porci
d) Kouřením
e) Nemůže být ovlivněna
f) Nevím
18. Které z uvedených potravin mají nízký glykemický index?
(vyberte více odpovědí)
a) Brambory pečené
b) Paprika
c) Plnotučné mléko
d) Bílé pečivo
e) Vařená mrkev
f) Vlašské ořechy
g) Žitný chléb celozrnný
h) Třešně
i) Rýže vařená
19. Víte, které potraviny (látky) by mohly být v těhotenství rizikové?
20. Může žena v těhotenství pít kávu?
a) Může, káva nemá vliv na plod

b) Může, 1-2 hrnky kávy za den
c) Může, 3-4 hrnky kávy za den
d) Konzumace kávy není vhodná
21. Jaký je průměrný hmotnostní přírůstek ženy na konci gravidity? (s průměrnou tělesnou
hmotností a výškou)
a) 5 – 9 kg
b) 7 – 11 kg
c) 11,5 – 16 kg
d) 12 – 18 kg
22. Kde byste hledala informace ohledně doporučení ve výživě v těhotenství?
(vyberte jednu nebo více odpovědí)
a) Lékař
b) Nutriční terapeut
c) Kamarádka
d) Rodina
e) Internet
f) Knihy a časopisy
g) Kurz pro maminky

