
Příloha č. 1: Tabulky

Tabulka č.1. Ukazatele kompenzace diabetu (Karen & Svačina, 2018)

Glykémie v kapilární krvi Výborné Přijatelné Špatné

nalačno/před jídlem 

(mmol/l)

4–6,0 6,0–7,0 > 7,0

1-2 hodiny po jídle (mmol/l) 5–7,5 7,5–9,0 > 9,0

Glykovaný hemoglibin HbA1c 

(mmol/mol) podle IFCC

< 45 45–53 U rizikových osob, u trvání DM nad 15 let 

s hodnotami > 60 mmol/mol

Tabulka č.2. Typy humánních inzulínů (Martínková, 2018)

Inzuliny - druh  
Nástup 

účinku

Maximum 

účinku 

Trvání 

účinku 

humánní inzuliny krátkodobě  působící

krystalický  zink  inzulin,

regular HM-R

0,5 až 1 h 1 až 2 h 6 až 8 h

 

střednědobě  působící

NPH  (protamin-zink

inzulin), izofan

1 až 2 h 4 až 10 h 12 až 18 h



Tabulka č.3. Druhy inzulinových analog (Martínková, 2018)

Inzuliny - druh  Nástup 

účinku

Maximum 

účinku 

Trvání 

účink

u 

Bolusová  inzulinová

analoga     

rychle  a  velmi  krátce

působící  inzulinová

analoga

lispro 5 až 15 min 0,5 až 1,5 h 3 až 4 h aspart 5 až 15 min 0,5 až 1 h 3 až 4 h

 glulisin 5 až 15 min 0,5 až 1 h 3 až 4 h

Bazální  inzulinová

analoga

    

dlouhodobě  působící

inzulinová analoga

detemir 3 až 4 h chybí 20  až

30 h

 
glargin 100 U/ml 3 až 4 h 5 až 10 h 16  až

20 h

 glargin 300 U/ml  chybí 32 h

 deglutek 100 a 200 U/ml  chybí 42 h

Tabulka č.4. Pravidla podporující snížení krevního tlaku (Vítovec et al., 2018).

Omezit denní příjem soli na 5-6g/den.

Snížit tělesnou hmotnost při nadváze či obezitě.

Udržovat dostatečnou  tělesnou  aktivitu (30 – 40 minut,  3 – 4 x týdně,  alespoň

v rámci svižné procházky).

Omezit konzumaci alkoholu na doporučené množství.

Nekouřit.

Konzumovat dostatek zeleniny a ovoce, snížit celkový příjem tuků, především těch

nasycených.



Tabulka č.5. Cílové hodnoty lipidogramu podle kategorie KV rizika (In: ESC/EAS guidelines

2019)  

Riziko Nízké Středně vysoké Vysoké Velmi vysoké Extrém

ní

LDL-c [mmol/l] < 3,0 < 2,6 a snížení 

nejméně o 1/2 

před léčbou

< 1,8 a snížení 

nejméně o 1/2 

před léčbou

< 1,4 a snížení

nejméně  o

1/2  před
léčbou

< 1,0

Non-HDL-c 

[mmol/l]

< 3,8 < 3,4 < 2,6 < 2,2 < 1,8

apoB 

[g/l]

- < 1 < 0,8 < 0,65 < 0,55

Tabulka č.6. Příznaky hypoglykémie (Jirkovská, 2014)

Lehká hypoglykémie (3,5 – 4 mmol/l ) – hlad, únava, slabost, porucha soustředění, pocení, 

bledost.

Střední hypoglykémie (2,5 – 3,5 mmol/l)  – zmatenost, podrážděnost, třes rukou, 
zhoršená artikulace, bolest hlavy, neostré vidění, zrychlený pulz.

Těžká hypoglykémie (pod 2,5 mmol/l)  – porucha vědomí, křeče.

Tabulka č.7. Klinické příznaky hyperglykémie s ketoacidózou (Jirkovská, 2014)

Polyurie, polydipsie, slabost, snížení tělesné hmotnosti (ze ztrát vody), hypotenze.

Hyperventilace (až Kussmaulovo dýchání), zvracení, bolesti břicha.

Porucha vědomí až kóma.



Tabulka č.8. Témata pro diabetiky léčené PAD (Číhalíková & Loyková, 2017).

Selfmonitoring  

Podstata DM 2. typu inzulínová rezistence a možnost ovlivnění, 

Akutní komplikace  

Dietní léčba  

Úprava léčebného režimu dieta, fyzická aktivita

Pozdní komplikace DM  

Rizikové faktory aterosklerózy  

Fyzická aktivita  

Psychosociální problémy DM  

Diabetes a těhotenství  

Tabulka č.9. Témata pro diabetiky léčené inzulinem (Čihalíková & Loyková, 2017)

Samostatná kontrola glykemie, glykosurie a hmotnosti

Inzulinová terapie mechanismus, druhy inzulinů, pomůcky…

Akutní komplikace hyper/hypoglykémie, příčiny, příznaky, léčba

Dietní léčba DM

množství sacharidů, výměnné jednotky, energetický

příjem

Úprava léčebného režimu  

Pozdní komplikace DM  

Rizikové faktory aterosklerózy hypertenze, dyslipidemie, kouření

Fyzická aktivita VS léčba inzulinem  

Psychosociální problémy  

Diabetes a těhotenství  



Příloha č. 2: Edukační leták





Příloha č. 3: Vzor Informovaný souhlas pacienta

Informovaný souhlas

Bakalářská práce – Edukace pacienta s nově diagnostikovaným onemocnění diabetes mellitus

2. typu (dále jen BP)

Jméno a příjmení pacienta: XY

Datum narození: 

1. Já níže podepsaný souhlasím s mou účastí v BP

2. Byl jsem ujištěn, že v BP budou údaje o mé osobě přísně anonymizovány.

3. Byl jsem informován, že svou účast v BP práci mohu kdykoli bez udání důvodu 

přerušit či odstoupit, aniž by to jakkoliv ovlivnilo průběh mojí léčby. 
4. Moje účast v BP je dobrovolná.

5. Moje účast v BP není spojena s poskytnutím odměny.

Vlastnoruční podpis pacienta:                                                               Podpis studenta:                                  

Datum: 10. 1. 2020                                                                               Datum: 10. 1. 2020



Příloha č. 4: Vzor Žádost o schválení případové studie

Věc: Žádost o schválení případové studie

                                                                                                                            XY

                                                                                                                            Jednatel společnosti

Jmenuji  se  Marie  Herentinová  a  jsem  studentkou  3.  ročníku  bakalářského  oboru

Všeobecná sestra. Ráda bych provedla výzkumné šetření a zpracovala případovou studii na

pracovišti: ... . Práce je na téma „Edukace pacienta s nově diagnostikovaným onemocněním

diabetes  mellitus  2.  typu“.  Budu  se  řídit  právní  regulací  zákona  372/2011  Sb.,  zákon  o

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a také zákonem č.  101/2000 Sb., o

ochraně osobních údajů.

S pozdravem Marie Herentinová

Adresa bydliště: 

Emailová adresa:

Telefonní číslo:

                                                                                                             Schvaluji výzkumné šetření

                                                                                                       V Praze dne: 

                                                                                                       Podpis: 

                                                                                                       Razítko:



Příloha č. 5: Čestné prohlášení konzultanta



Univerzita Karlova, 1. léka řská fakulta

Kateřinská 32, Praha 2

Prohlášení zájemce o nahlédnutí do záv ěrečné práce absolventa studijního programu

uskutečňovaného na 1. léka řské fakultě Univerzity Karlovy.

Jsem  si  vědom/a,  že  závěrečná  práce  je  autorským  dílem  a  že  informace  získané

nahlédnutím do zpřístupněné  závěrečné  práce nemohou být použity k výdělečným

účelům, ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné

osoby než autora.

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností,  že si mohu pořizovat  výpisy, opisy nebo kopie

závěrečné práce, jsem však povinen/a s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat

pravidla uvedená v předchozím odstavci.

Příjmení, jméno 

(hůlkovým písmem)

číslo dokladu totožnosti

vypůjčitele 

(např. OP, cestovní pas)

Signatura

závěrečné 

práce

Datum Podpis

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


