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1. Abstrakt 
 

Bakalářská  práce  se  zabývá  péčí  o  pacienta,  u  kterého  byl  v roce  2004 

diagnostikován  diabetes  mellitus  1.  typu.  Pacient  byl  plánovaně  přijatý  na  II. 

interní kliniku ve Fakultní nemocnici u sv. Anny na oddělení diabetologie            

k  převodu  z léčby  inzulinovými  pery  na  léčbu  inzulinovou  pumpou  Tandem        

T-slim X2, vzhledem k dekompenzaci diabetu a syndromu nerozpoznané 

hypoglykémie. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části se 

zabývá  především anatomií,  patogenezí,  diagnostikou,  komplikacemi diabetu, 

léčbou  a  psychologickou  problematikou,  spojenou  s  diabetem.  Ke  zpracování 

praktické  části  byl  pouţit  ošetřovatelský  Model  funkčních  vzorců  zdraví  podle 

Marjory Gordonové. Praktická část je sloţena z lékařské a ošetřovatelské 

anamnézy, průběţným popisem hospitalizace pacienta s určenými 

ošetřovatelskými  diagnózami  a  edukací  v oblasti  odlišných  postupů  při  léčbě 

inzulinovou pumpou. 

Práce  popisuje  změnu  léčebného  reţimu,  postupné  stabilizování  dávek 

inzulinu,  řešení  komplikací,  spojených  s léčbou  inzulinové  pumpy  a  reedukaci 

pacienta, v oblasti zacházení s inzulinovou pumpou při běţných denních 

aktivitách.  

Cílem práce je zaměření nejen na léčebné řešení diabetu, ale také podrobná 

a cílená edukace pacienta v oblasti nového způsobu léčby a důkladné zodpovězení 

všech  jeho  dotazů,  aby  pacient  neměl  pocit  strachu  nebo  selhání  léčby.  To  je 

klíčem k ideální kompenzaci. Poznatky vycházející z této bakalářské práce mohou 

být  pouţity  zdravotnickým  personálem,  který  pečuje  o  pacienty  s inzulinovou 

pumpou. 
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The Bachelor thesis focuses on a patient diagnosed with type I diabetes in 

2004,  who  was  hospitalized  at  the  II.  internal  clinic,  dpt.  of  diabetology  at  the 

University  Hospital  U  svaté  Anny.  Purpose  of  this  planned  hospitalization  was 

transfer from insulin injections to a treatment by an insulin pump Tandem T-slim 

X2, because of diabetes decompensation and unrecognized hypoglycemia 

syndrome.  The  thesis  consists  of  two  parts –  theoretical  and  practical.  The 

theoretical one deals primarily with anatomy, pathogenesis, diagnostics, 

complications of diabetes, treatment and psychological problems associated with 

diabetes. The Model of functional patterns by Marjory Gordon was utilized for the 

analysis  in  the  practical  part  of  this  thesis.  This  part  consists  of  medical  and 

nursing history,  continuous  description  of  the patient  hospitalization  process 

including the nursing diagnoses and education  in the field of different treatment 

methods of patients with an insulin pump. 

The thesis describes the change in treatment regime, gradual stabilization 

of insulin doses, dealing with treatment-related complications and the process of 

patient re-education in the field of insulin pump handling during everyday 

activities. 

The aim of the thesis is not just to focus on the therapeutic methods used 

in  diabetes,  but  also  to  promote  detailed  and  targeted  education  of  the  patients 

regarding the new treatment and answer all the questions they might have, so that 

the patient does not feel anxious or worry about treatment failure. This is the key 

to an ideal compensation. Findings in this work can also be used as a manual for 

medical staff, who care for patients with an insulin pump. 
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2 Úvod  
 

Diabetes  mellitus  neboli  úplavice  cukrová  patří  k  nejstarším  chorobám 

lidstva. Jde o onemocnění, které se v důsledku nárůstu v posledních letech, stalo 

velmi  diskutovaným  tématem. Jedná  se  o  civilizační  chorobu  a  odborníci ji 

nazývají pandemií třetího tisíciletí. Diabetes mellitus svými projevy                      

a komplikacemi zasahuje do řady medicinských odvětví jako je například 

kardiologie,  nefrologie,  chirurgie,  gastroenterologie  a  také  psychologie.  Ačkoliv 

se  stále  zdokonalují  a  objevují  nové  typy  léčby,  empatie  ze  strany  zdravotníků       

a podpora, kterou u zdravotní sestry můţe diabetik nalézt, se také značně podílí na 

jeho kompenzaci. Doprovázet někdy nepříjemné výkony srozumitelným 

vysvětlením,  edukovat  pacienta  a  jeho  rodinu  s trpělivostí  a  zájmem  a  vlídně 

zodpovídat dotazy, vyţaduje od sestry nejen přirozenou a silnou empatii, ale také 

vědomosti, zkušenosti a zájem.  

Cílem této práce je zpracování případové studie pacienta s diabetes 

mellitus  1.  typu,  kterému  byla  tato  nemoc  diagnostikována  před  patnácti  lety. 

Pacient je plánovaně přijatý na interní oddělení k převedení z léčby inzulinovými 

pery  na  léčbu  inzulinovou  pumpou.  Budu  se  zaměřovat  na  výhody  i  nevýhody       

a specifika při ošetřování diabetiků, především léčených inzulinovou pumpou. Je 

to v současné době nejmodernější, nejpřirozenější a dle mého názoru také 

nejkomfortnější léčebná metoda. 

Hospitalizace  pacienta  je  nutná  nejen  pro  stabilizaci  glykémií  po  změně 

terapie,  ale  také  proto,  aby  se  pacient  naučil  správně  a  samostatně  inzulinovou 

pumpu pouţívat.  
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3 Teoretická část 

3.1 Historie 

Pojem diabetes pochází z řečtiny a v překladu znamená uplynout, odtékat, 

coţ symbolizuje také český  název úplavice, která vyjadřuje smrt, při  neléčeném 

diabetu, způsobenou těţkou dehydratací. (Kudlová, 2015) 

Jiţ  v roce  1550  př.  n.  l.  byla  popsána  polyurická  nemoc  ve  starověkém 

egyptském lékařském spise. Kolem roku 1000 doporučoval lékař Ibn Siná 

ochutnávání  moči,  ke  zjištění  její  sladké  chuti  (po  zaschnutí  zbytek  moči  lepil 

jako med, coţ bylo přidáno do názvu onemocnění diabetes mellitus, med   

znamená v řeckém jazyce mellitus), ale aţ v 18. století byla zjištěna                  

také sladká chuť krve u nemocných. (Perušičová, 2016) 

            V  roce  1921  se  v Torontu  pokusili  lékaři  F.  Banting  a  Ch.  Best  nejprve 

nemocným  psům  aplikovat  výtaţek  z Langerhansových  ostrůvků  pankreatu  od 

zdravých  psů,  coţ  vyvolalo  zmírnění  příznaků  a  v lednu  1922  došlo  k první 

úspěšné léčbě třináctiletého chlapce, který díky aplikaci inzulínu přeţil 

ketoacidotické kóma. Nejprve se aplikoval inzulín vepřový a hovězí                      

a  v   roce  1978  se  začal  vyrábět  lidský  inzulín.  Stále  dochází  k významnému 

pokroku a stále novějším moţnostem léčby. (Škrha, 2009; Kudlová, 2015) 

 

3.1.1 Saint Vincentská deklarace 

V roce 1989 se v Itálii, v Saint Vincentu, uspořádala                   

konference o problematice diabetu, které se účastnili zástupci vládních                         

institucí  a  ministerstev  a  přední  diabetologové.  Saint  Vincentská  deklarace  je 

zaměřena  na  vytváření podmínek pro zkvalitnění  ţivota diabetiků, shrnuje práva   

a povinnosti pacienta a léčebného týmu a stanovuje cíle v oblasti péče o diabetiky. 

 

Hlavními cíli jsou: 

 podpora diabetologických pracovišť (v péči o diabetiky) 

 rozšíření specializovaného vzdělání v oblasti diabetologie (lékaři i sestry) 



12 

 

 zkvalitňování edukace pacientů 

 působení na širokou veřejnost s cílem prevence diabetu 

(Brázdová, 2000) 

 

3.2 Epidemiologie 

Diabetes mellitus je onemocnění, jehoţ výskyt prudce stoupá a o diabetu 

lze  téměř  hovořit  jako  o  epidemii.  Dle  Škrhy  bylo  v roce  2003  na  světě  0,02% 

diabetiků ve věku do čtrnácti let a odhadem byl ve stejném roce asi jeden milion 

úmrtí  následkem  diabetu.  (Škrha,  2009)  Počet  diabetiků  se  stále  zvyšuje  a  to 

v případě  obou  základních  typů,  v České  republice  se  za  posledních  třicet  let 

ztrojnásobil a  v r. 2012 dosáhl počet evidovaných diabetiků 8,5 % obyvatel, při 

čemţ se předpokládá, ţe nepoznaným či neléčeným diabetem trpí mnoho dalších 

obyvatel. (Praţský, 2014) 

Faktory prostředí se významně podílejí na vzniku DM a výskyt se tedy liší 

také  podle  geografické  polohy  –  riziko  vzrůstá  směrem  od  rovníku  k pólům           

a nejvyšší  incidence diabetu je ve Finsku a u kavkazské rasy bývá výskyt vyšší, 

neţ u černošské rasy. (Škrha, 2009; Perušičová, 2016; Praţský, 2014) 

 

3.3 Anatomie 

Pankreas je uloţen v zadní stěně za ţaludkem a je druhou největší ţlázou 

v lidském těle. Měří 12 – 16 cm, váţí 60 – 90 cm a skládá se ze tří částí – hlavy, 

těla  a  ocasu  pankreatu.  Slinivka  břišní  plní  funkci  endokrinní  (pars  endocrina 

pancreatis) a exokrinní (pars exocrina pancreatis).  

Exokrinní ţláza produkuje pankreatickou šťávu (denně asi 1500 ml), která 

se skládá z enzymů (trypsin, lipáza, amyláza) a podílí se na trávení.  

Endokrinní ţláza je tvořena Langerhansovými ostrůvky, kterých je            

u zdravého člověka asi 1 milion a kaţdý z nich obsahuje zhruba 3000 

endokrinních buněk.  

 



13 

 

Langerhansovy ostrůvky jsou tvořeny:  

 buňkami typu A (alfa buňky) 15 – 20%, produkující glukagon  

 buňkami typu B (beta buňky) 70 – 80%, produkující inzulin 

  buňkami  typu  D  (delta  buňky)  5%,  produkující  somatostatin  a  tvořící 

buňky PP 1-2%, produkující pankreatický polypeptid 

Glukagon  je  hormon,  který  produkují  alfa  buňky  a  je  vylučován  vlivem 

aminokyselin  nebo  vlivem  hypoglykémie  (jiţ  při  mírně  sníţené  glykémii  nebo 

hraniční  hypoglykémii,  např.  3,4  –  3,7  mmol/l,  dochází  k uvolnění  glukagonu). 

Jeho  hlavní  funkcí  je  zajištění  dodání  glukózy,  která  zvyšuje  glykémii,  díky 

aktivaci glykogenolýzy (štěpení glykogenu v játrech) a zvýšením glukoneogeneze 

(novotvorba glukózy). 

Sekrece  glukagonu  je  inhibována  při  hyperglykémii  a  hyperinzulinémii      

a je antagonistou inzulínu. (Škrha, 2009; Anděl, 2001). 

Inzulín je hormon, který vzniká v B-buňkách  Langerhansových ostrůvků 

(název inzulín je odvozen z latinského slova insula, coţ znamená ostrov)              

a v Golgiho aparátu se štěpí na inzulín a C-peptid. Inzulín aktivuje přísun glukózy 

k cílovým  orgánům  a  sniţuje  její  tvorbu  v játrech,  stimuluje  tvorbu  bílkovin          

a  tlumí  rozklad  tuků.  (Brázdová,  2000)  Denní  potřeba  inzulínu  je  20  –  40  j.            

u  zdravého  člověka,  polovina  je  základní  výroba,  nezávislá  na  jídle  a  druhou 

polovinu  představuje  výroba  po  přijetí  potravy.  Hlavním  podnětem  pro  jeho 

sekreci  je  hladina  glykémie.  K  stimulaci  sekrece  inzulínu  dochází  při  glykémii   

5,5 mmol/l. (Trojan 1996; Brázdová, 2000). 

Somatostatin  vzniká  v D-buňkách a  v hypotalamu a skládá se ze  čtrnácti 

aminokyselin. Tento hormon inhibuje sekreci inzulinu a glukagonu a také 

zpomaluje  trávení  v gastrointestinálním  traktu,  čímţ  se  zpomaluje  vstřebávání 

proteinů, tuků a sacharidů. (Anděl, 2001). 

Glukóza je jednou z hlavních metabolických ţivin a její hladina je 

výsledkem přísunu do cirkulace a vstupem glukózy do buněk. Glykémie              

je  označení  pro  hladinu  cukru  v ţilní  plazmě  a  její  ideální  rozmezí  nalačno  je      

3,8 – 5,5 mmol/l. (Perušičová, 2016). 
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3.4 Patogenze a klasifikace diabetu 

 

Americká diabetická asociace (ADA) rozeznává několik základních typů diabetu:  

3.4.1 Diabetes mellitus 1.typu 

DM  1.typu  vzniká  postupným  autoimunním  zánikem  beta  buněk,  trvá 

většinou několik měsíců aţ let a končí úplnou ztrátou schopnosti tvorby vlastního 

inzulinu. Ţivot pacienta  je tedy  naprosto závislý  na doţivotí  substituci dodávání 

inzulinu. Pro identifikaci DM 1.typu zjišťujeme přítomnost protilátek. Pakliţe se 

neprokáţí, jedná se o idiopatický DM. Projevuje se většinou v dětství (juvenilní), 

ale  můţe  se  manifestovat  v průběhu  celého  ţivota,  v dospělosti  jej  označujeme 

jako  LADA  (latent  autoimmune  diabetes in adults  –  dlouhodobější  průběh). 

(Brázdová, 2000; Piťhová, Štechová, 2016; Rybka, 2006) 

Podle  Brázdové  příčinou  vzniku  DM1  povaţujeme  vrozenou  odchylku 

organismu, která se můţe projevit aţ po stimulaci vyvolávajícím faktorem. Ten je 

dán  vlivem zevního prostředí a  můţe  se  jednat o různé  infekce (např. příušnice, 

zarděnky), o časný přechod na kravské mléko u kojenců, o větší psychickou zátěţ, 

trauma.  (Brázdová,  2000)  Mezi  rizikové  faktory  patří  také  geografie  (riziko  se 

zvětšuje od rovníku k pólům – nejvyšší je ve Finsku) a lidská rasa (vyšší výskyt   

u kavkazské rasy, neţ u černochů). (Perušičová, 2016) 

3.4.2 Diabetes mellitus 2.typu 

DM  2.typu  se  rozvíjí  pomaleji  a  k manifestaci  dochází  aţ  v pozdějším 

věku, s výjimkou MODY (maturity onset diabetes of the young) diabetu, který se 

projevuje u mladších jedinců. Podstatou je inzulinová rezistence s nedostatečným 

účinkem  inzulinu  ve  tkáních,  která  vede  k hyperinzulínemii.  V tomto  případě 

můţeme hovořit o konceptu patogeneze DM 2.typu, tzv. zlověstném oktetu, jehoţ 

autorem  je  De  Fronzo  (2009)  a  zahrnuje  poruchu  dynamiky  sekrece  inzulinu, 

sníţenou  citlivost  tkání  na  inzulin  a  také  inkretinů  ve  střevě,  zvýšenou  sekreci 

glukagonu,  nadměrný  výdej  glukózy  z jater,  poruchu  endokrinní  funkce  tukové 

tkáně, zvýšené zpětné vstřebávání glukózy v ledvinách, poruchu regulačních 

funkcí mozkových center. (Kudlová, 2015) 
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Dle  analýz  je  následkem  kombinace  genetické  predispozice  a  zevních 

faktorů, kterými můţe být sedavý způsob ţivota, zvýšený příjem potravy 

(zejména kalorií) a nezdravý způsob ţivota. Rizikovými faktory jsou např. 

obezita, vyšší věk (nad 45 let), hypertenze, výskyt DM2 v rodině, kouření, 

gestační diabetes v těhotenství a hypercholesterolémie.  

ADA  vydala  tzv.  „diabetic  risk  test“,  který  si  můţe  kdokoliv,  z pohodlí 

domova  vyplnit  a  jeho  výsledek  mu  napoví,  zda-li  patří  do  rizikové  skupiny 

pacientů,  u  kterých  se  můţe  projevit  DM2.  Test  má  sedm  otázek  a  je  volně 

dostupný na internetu.  

3.4.3 Gestační diabetes mellitus 

GDM řadíme mezi poruchy glukózové tolerance, které postihuje geneticky 

predisponované ţeny v období těhotenství (většinou se projeví po 20.týdnu 

těhotenství) a po porodu obvykle odezní. Vyskytuje se zhruba u 7% gravidit a pro 

plod to znamená zvýšené riziko vzniku vrozených vývojových vad. (Škrha, 2009; 

Kudlová, 2015). 

3.4.4 Ostatní specifické typy podle jiných příčin 

Sem řadíme různé genetické poruchy (například cystická fibróza), poruchy 

vyvolané působením chemických látek nebo drog (například při léčbě AIDS nebo 

po transplantaci orgánu), pankreatitidu, hematochromatózu. (Diabetes Care, 

01/2019). 

3.5 Diagnostika 

Diabetes  se  nejčastěji  diagnostikuje  prokázáním  hyperglykémie  (zvýšená 

glykémie), která je způsobena nedostatkem inzulinu. Glykémii odebíráme nalačno 

(10  hod)  a  musí být  vyloučena fyzická  aktivita  před  odběrem. Opakovanou 

hodnotou nad 7,0 mmol/l se potvrdí diabetes mellitus. WHO doporučuje 

opakovaná  vyšetření  a  prověření  také  klinických  příznaků,  kterými je  ţízeň, 

polyurie, polydipsie, dehydratace, úbytek váhy, únava a slabost.  

K rozeznání mezi DM1 a DM2 nám pomůţe stanovení C-peptidu, která je 

u DM1 sníţená (Perušičová, 2016; Škrha, 2009; Kudlová, 2015). 
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Orální glukózový toleranční test (oGTT) nám stanoví pozátěţovou 

glykémii, po podání 75 g glukózy a  ve 120.  minutě by  měl  být  výsledek do 7,8 

mmol/l. (Škrha, 2009). 

 

3.6 Komplikace diabetu 

Komplikace diabetu dělíme na akutní a chronické. 

3.6.1 Akutní komplikace  

Do akutních komplikací řadíme stavy, které ohroţují nemocného nejen na 

zdraví,  ale  také  na  ţivotě.  Vznikají  náhle  a  nejzávaţnějšími  komplikacemi  jsou 

hypoglykémie, hypoglykemické kóma a hyperglykemické kóma. 

3.6.1.1 Hypoglykémie 

Jde  o  stav  poklesu  hladiny  cukru  v krvi  pod  spodní  hranici  3,3  mmol/l. 

Hypoglykémie  je  způsobena  nadměrným  odsunem  glukózy  z krve  anebo  jejím 

nedostatečným přísunem (Škrha, 2009). 

Spouštěcími faktory můţe být větší fyzická námaha, vynechání 

pravidelného  jídla,  nadměrná  dávka  inzulinu  nebo  PAD,  popřípadě  konzumace 

alkoholu či  jiné  neţádoucí  situace.  Můţe  být asymptomatická, ale  můţe  vyvolat 

příznaky  autonomní  (poruchy  útrobních  tělesných  funkcí),  které  varují  pacienta 

před hrozící hypoglykémií (pocení, třes, hlad, bledost) a neuroglykopenické 

(v oblasti  CNS  -  dáno  nedostatkem  glukózy  v mozku)  jako  zmatenost,  atypické 

chování,  špatná  koncentrace,  únava  (aţ  ospalost),  poruchy  zraku,  obtíţná  řeč. 

(Rybka, 2006) 

Tento včas neléčený stav pacienta ohroţuje na ţivotě, neboť můţe vyústit 

v hypoglykemické kóma či mozkovou smrt. 

Mírné a občasné hypoglykémii se prakticky nedá vyhnout, postihne téměř 

kaţdého i zkušeného diabetika a stav mírnější hypoglykémie je schopen diabetik 

sám vyřešit, okamţitým podáním sacharidů (nejlépe rychlých cukrů). 

3.6.1.2 Diabetická ketoacidóza 

Jde o akutní komplikaci v důsledku nedostatku inzulinu a pokud je spojena 

s poruchou vědomí,  jde o hyperglykemické ketoacidotické kóma.  Vyvíjí  se delší 
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dobu a je završením metabolického rozvratu organismu. Projevuje se 

hyperglykémií  zvýšenou  hladinou  ketolátek,  acidózou  a  dehydratací.  Mezi  její 

příznaky patří silná ţízeň, polydipsie, polyurie, nevolnost (aţ zvracení), dušnost. 

Typickými příčinami bývá nově vzniklý DM 1.typu, nedostatečný přívod inzulinu 

(ohroţeni  jsou  pacienti  léčeni  inzulinovou  pumpou  –  ucpání  kanyly,  uvolnění 

kanyly z podkoţí) nebo různé akutní nemoci (Perušičová, 2016; Kudlová, 2015). 

3.6.2 Chronické komplikace 

Chronické komplikace jsou následkem dlouhodobého nekompenzovaného 

diabetu, vyznačující se především dlouhotrvající a často se opakující 

hyperglykémií. Významně zhoršují kvalitu ţivota a zvyšují úmrtnost.       

(Kudlová, 2015) 

3.6.2.1 Diabetická retinopatie 

Onemocnění,  které  postihuje  cévy  na  sítnici  (oční  pozadí)  a  tím  se  stává 

jednou  z    nejčastějších  příčin  slepoty.  Obecně  platí,  ţe  čím  déle  má  pacient 

diabetes, tím se zvyšuje riziko retinopatie (po 15ti letech diabetu má více neţ 40% 

diabetiků  poškozenou  sítnici  a  u  3%  vede  ke  slepotě).  (Kudlová,  2015;  Rybka, 

2006) 

3.6.2.2 Diabetická nefropatie 

Jedná se o mikroangiopatické, progredující onemocnění ledvin a postihuje 

zhruba  40  diabetiků.  Projevuje  se  trvalou  proteinurií,  hypertenzí  a  postupným 

poklesem funkcí ledvin. Je důleţité pacienty pravidelně monitorovat (1x ročně po 

pěti  letech  diagnostikování  DM1,  ihned  po  diagnostikování  DM2).  (Kudlová, 

2015) 

3.6.2.3 Diabetická neuropatie 

Diabetická neuropatie, lidově diabetická noha, patří k nejčastějším 

chronickým komplikacím, postihující periferní nervy. Hlavními rizikovými 

faktory je hyperglykémie a délka trvání diabetu. Vliv na vznik diabetické 

neuropatie má také nezdravý ţivotní styl, kouření, alkohol, nadváha a hypertenze. 

Můţe  se  projevovat  poruchou  citlivosti  (důsledkem  bývají  opakovaná  poranění, 

například popálení horkou vodou), bolest, pocity chladu, nejistou chůzí. 

(Perušičová, 2016; Rybka, 2006) 
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3.6.2.4 Diabetická noha 

Podle  WHO  je  syndrom  diabetické  nohy  definován  jako  destrukce  tkání 

nohou u diabetiků, která je spojená s neuropatií a ischemickou chorobou dolních 

končetin (případně také s infekcí). Podle Wagnera hodnotíme pět stupňů k popisu 

ulcerací  a  léčba  syndromu  diabetické  nohy  vyţaduje  často  dlouhodobý  a  široce 

komplexní přístup (Perušičová, 2016). 

 

3.7 Léčba 

Správnou léčbou se snaţíme zajistit diabetikům co nejlepší kvalitu ţivota   

a předejít komplikacím. Moţnosti léčby se odráţí od aktuální nabídky, novinkách 

na  trhu  a  neustále  se  rozšiřují.  Hlavní  cíle  bývají  ale  stejné  a  těmi  je  kontrola 

glykémie, nutriční terapie, přiměřená fyzická aktivita, farmakoterapie (perorální 

antidiabetika), kombinované terapie (PAD + inzulin), terapie inzulinem (Rybka, 

2006). 

Lékař  musí  správně  zváţit,  který  typ  léčby  bude  pro  pacienta  vhodný, 

neboť se vedle pozitivního přínosu můţe dostavit také negativní a podle toho, co 

vyplývá z medicinských důkazů, nemusí platit pro konkrétního pacienta a léčba je 

velice individuální a vyţaduje intenzivní sledování. S pozdějšími komplikacemi je 

také spojena léčba problému v daném medicinském odvětví. (Škrha, 2009). 

3.7.1 Kontrola glykémie 

Hodnota  glykémie  podléhá mnoha faktorům  z okolí  a  rozvíjí se  tedy 

nepravidelné  výkyvy  glykémie.  Tyto  hodnoty  lze  ovlivňovat  fyzickou  aktivitou 

nebo naopak inaktivitou, aktuálním psychickým rozpoloţením a dávkami inzulinu 

nebo PADu. (Škrha, 2009) Ideální hodnota glykémie jsou 4 - 7 mmol/l a 8 - 10 

mmol/l  po  jídle  (postprandiální  glykémie).  Velmi  důleţité  je  měření  glykémie 

nalačno, ale současná  intenzivní  léčba  vyţaduje  informace o různých  hodnotách 

glykémie v průběhu dne pomocí glykovaného profilu  –  jde o stanovený, 

dohodnutý plán měření glykémie. 

Průběţné měření je moţné provádět glukometrem, kontinuální monitorací 

senzorem.  Glykémie  by  se  měla  kontrolovat  minimálně  3  –  4x  denně.  V tomto 
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případě  je  velmi  důleţitý  selfmonitoring,  který  zvyšuje  pochopení  lékařských 

poţadavků, podporuje motivaci pacienta a umoţňuje upravit jeho reţim.  

Dlouhodobější kontrola glykémie se provádí odběrem glykovaného 

hemoglobinu, který je ukazatelem kompenzace diabetu a podává informaci           

o  stavu  diabetu  v předchozích  čtyřech  měsících.  Glykovaný  hemoglobin  stoupá 

pouze  při  častých  a  déle  trvajících  hyperglykémiích.  (Škrha,  2009;  Jirkovská, 

2019) 

Novější  metoda  měření  glykémie  je  kontinuální  měření  pomocí  senzoru, 

který je zaveden do podkoţí. Je vhodný pro všechny diabetiky léčené inzulinem, 

především  pro  pacienty,  kteří  upadají  často  do  hypoglykémií.  (Jirkovská,  2019) 

Pacient má v podkoţí zavedený glukózový senzor, který měří koncentraci glukózy 

v intersticiu.  Je  bezdrátově  propojen  s   přijímačem,  kterým  můţe  být  inzulinová 

pumpa,  samostatný  přístroj  či  mobilní  telefon  a  tento  způsob  označujeme  jako 

RT-CGM (monitorace koncentrace glukózy v  reálném čase). Za den jsou 

identifikovány hodnoty koncentrace glukózy kaţdých 5 min, coţ představuje 

288 údajů/24  hod  a  současně  je  zobrazen  trend  vývoje  koncentrace  glukózy. 

(Štechová, Vnitřní lékařství, 2019, s. 248 - 255)  

3.7.2 Nutriční terapie 

Diabetická  dieta  patří  mezi  základní  léčebná  opatření  cukrovka,  u  všech 

typů  diabetu  a  její  dodrţování  je  velmi  důleţité.  Diabetická  dieta  by  se  měla 

skládat z nízkého obsahu tuku, cukrů a soli.  Pacienti musí jíst pravidelně, ideálně 

menší porce častěji za den. Správné sloţení stravy by se mělo skládat z 10 – 20 % 

bílkovin,  35  %  tuku  a  44  –  60  %  sacharidů.  Při  sestavování  kilojoulového 

rozpočtu se osvědčil systém výměnných jednotek.  

 Výměnné jednotky 

Výměnná jednotka je takové mnoţství jídla, která přibliţně stejně ovlivní 

hladinu glykémie a v České republice jedné výměnné jednotce odpovídá 

12g sacharidů (v zahraničí se také někdy počítá na 10g).  

Pacienti se učí znát tato mnoţství, aby dokázali lépe odhadnout mnoţství 

sacharidů v jejich porci a dokáţí tak lépe korigovat hodnotu glykémie. 

V tabulce č.1 je uvedeno pár příkladů potravin za jednu výměnnou 
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jednotku. 

 

 Glykemický index 

Hladinu glykémie neovlivňuje jen obsah sacharidů ve stravě, ale také 

rychlost jejich vstřebávání v organismu a ta je dána sloţením potravin, 

obsahem a druhem sacharidů a také jejich technologickým zpracováním. 

Vyuţíváme glykemický index k rozlišování jednotlivých potravin podle 

toho, jakou mají schopnost zvyšovat glykémii (čím větší číslo, tím rychleji 

poroste glykémie). (Rybka, 2006) 

3.7.3 Přiměřená fyzická aktivita 

Fyzická  aktivita  je  nedílnou  součástí  léčby  diabetu  a  je  doporučována 

všem diabetikům. Sniţuje inzulinovou rezistenci (neboť zvyšuje účinek inzulinu), 

hraje důleţitou roli  v prevenci dalších onemocnění či komplikací, sniţuje rozvoj 

aterosklerózy a vede k redukci hmotnosti. Je třeba si uvědomovat také její rizika, 

především hypoglykémii. (Rybka, 2006) 

3.7.4 Perorální antidiabetika 

Perorální antidiabetika (PAD) se nejčastěji vyuţívají při léčbě DM 2.typu, 

pokud dietní opatření a zvýšená fyzická aktivita nevede ke kompenzaci diabetika.  

3.7.5 Terapie inzulinem 

Léčba  inzulinem  je  substituční  a  je  indikována  u  všech  diabetiků  1.typu    

(a u některých diabetiků 2.typu). Snaţíme se co nejlépe napodobit fyziologickou 

sekreci  inzulinu,  která  je  obvykle  20  –  40  jednotek  za  den.  Aplikujeme  tedy 

bolusové dávky, coţ jsou krátkodobě působící inzuliny, které se podávají při jídle, 

k okamţitému sníţení hladiny glykémie. Bazální sloţka zajišťuje inzulinemii přes 

noc a kontinuálně po celý den, i mezi jídly a nazýváme ji bazálem. (Rybka, 2006) 

Jde  o  exogenní  přívod  chybějícího  inzulinu,  který  dělíme  na  humánní         

a inzulinová analoga. 

Inzulinová analoga jsou molekuly inzulinu, které mají pozměněnou 

strukturu a liší se od lidského umístěním aminokyselin. (Mikšová, 2006) 
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Podle délky působení a nástupu účinku je dělíme na: 

a) Ultrakrátkodobě působící  

Nejrychlejší nástup účinku 10 – 20 min po aplikaci a účinkují 2 – 5 h. 

Aplikují se těsně před, v průběhu a nebo po konzumaci potravy 

(sacharidů). 

např. Humalog, NovoRapid 

b) Krátkodobě působící 

Rychlý nástup účinku 30 min po aplikaci a účinkují 4 – 6 h. 

Aplikují se 20 – 30 min před jídlem. 

např. Actrapid HM, Humulin R 

c) Středně dlouhodobě působící  

Nástup účinku 1 – 3 h po aplikaci a účinkují 12 – 24 h.  

např. Humulin L, Insuman Basal 

d) Dlouhodobě působící 

Nástup účinku je 3 – 4 h po aplikaci a účinkují 22 – 24 h. 

např. Lantus, Toujeo 

e) Premixované inzuliny 

Jde o předem připravené směsi inzulinů a kombinaci krátkodobě                

a dlouhodobě působících inzulinů. 

např. NovoMix 30, Mixtard 30 

(Perušičová, 2016) 

Humánní inzulin je vyráběn synteticky.  Vpravují genetické informace inzulinu do 

bakterie nebo kvasinky, která následně začne produkovat inzulin, který je 

identický s lidským. (Piťhová, Štechová, 2016) 

3.7.6 Aplikace inzulinu 

Inzulin musí být aplikován parenterálně, neboť je bílkovina a je 

v zaţívacím  traktu  účinkem  šťáv  rozkládán.  Nejčastěji  je  aplikován  subkutánně, 

do  podkoţí  v oblasti  břicha,  paţí,  stehen  a  horní  třetině  hýţdí,  ale  lze  aplikovat 

také  intramuskulárně  nebo  intravenózně  (u  rozpustných  variant  inzulinu).  Místa 

vpichu  volíme  dle  moţností  a  komfortu  pacienta,  dbáme  však  také  na  rychlost 
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vstřebávání preparátu (nejrychlejší vstřebání inzulin u je z podkoţí na břiše           

a paţích). Vybraná místa vpichu střídáme a dbáme na správné hygienické zásady, 

abychom zabránili vzniku infekce. (Brázdová, 2000) 

Inzulin lze  do  podkoţí  aplikovat inzulinovou stříkačkou, intravenózní 

cestou, inzulinovými pery nebo inzulinovou pumpou. 

a) Jednorázová inzulinová stříkačka 

Jednorázová inzulinová stříkačka (tzv. inzulinka), viz obr. 1, o objemu 0,5 

ml, je rozdělena na 50 dílků a kaţdý dílek odpovídá 1 jednotce inzulinu. 

V České republice se pouţívá 100 jednotek inzulinu v 1 ml. Tyto stříkačky 

jsou specifické, neboť jimi lze aplikovat velmi malá dávka léčiva.    

(Rybka, 2006) 

b) Intravenózní aplikace inzulinu 

Intravenózní aplikace je indikována pouze v akutních stavech (operace, 

úraz, aj.) a lze aplikovat pouze krátkodobý inzulin. (Piťhová, Interní 

medicína pro praxi, 01/2006). 

c) Inzulinová pera 

Inzulinová pera jsou spolehlivá, přesná a je s nimi poměrně snadná 

manipulace, takţe si s ním poradí i děti nebo začínající diabetici. Skládají 

se ze zásobníku s inzulinem (obvykle 3 ml = cca 300 jednotek inzulinu)     

a jehly, jejíţ velikost určí lékař, dle mnoţství tuku. Do inzulinového pera 

lze pouţít pouze zásobníky inzulinu, určené do inzulinových per (např. 

NovoRapid/Penfill) 

Dávky lze nastavovat po 0,5 jednotkách a aplikujeme pod úhlem 45°.  

(Rybka, 2006) 

d) Inzulínová pumpa 

Nejdokonalejší a nejmodernější formou léčby diabetu je kontinuální 

subkutánní infuze inzulinu inzulínovou pumpou, která se nejblíţe podobá 

fyziologické funkci pankreatu. (Škrha, 2009) 

Do podkoţí je zavedena teflonová nebo kovová jehla a přepich se provádí 

kaţdý třetí den. 

Při léčbě inzulínovou pumpou se pouţívá pouze krátkodobě působící 
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inzulin, který se rychle vstřebává (v tomto případě se nepouţívají 

dlouhodobě působící inzuliny). 

Tato forma léčby je však technicky o něco náročnější a můţe také vést ke 

specifickým komplikacím (ucpání kanyly, vytrţení kanyly z místa vpichu, 

zanícení místa vpichu). 

Pomocí bazálního reţimu se kontinuálně vpravují do organismu malé 

dávky inzulínu a jídla se pokrývají jednotlivými bolusovými dávkami. 

(Jirkovská, 2019) 

Léčba inzulínovou pumpou je vhodná pro nekompenzované diabetiky 1. 

typu a nebo pro pacienty, kteří vyţadují flexibilnější reţim.  

Nedoporučuje se u pacientů: 

 s váţným psychiatrickým onemocněním 

 nezajímajících se o svůj zdravotní stav a nedodrţujících léčebný 

reţim 

 u závaţných poruch zraku (ovládání pumpy) 

 bez základních technických dovedností 

 s dávkami nad 150 jednotek inzulinu za den 

Novější inzulínové pumpy se mohou propojit s kontinuální monitorací 

glykémie – se senzorem a dokáţí tak upozornit na blíţící se nebo 

aktuální hypoglykémii. Tato kombinace v léčbě je nejlepším 

způsobem, jak dosáhnout ideální kompenzace diabetika. (Jirkovská, 

2019) 

 

3.8 Psychologická problematika diabetu mellitu 1. typu 

Diabetes mellitus je nevyléčitelné onemocnění, které zasahuje do denního 

reţimu  pacienta  a  jeho  stravování,  vyţaduje  neustálý  (self)  monitoring  a  má 

nejistou budoucnost (progrese onemocnění). 
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Pokud diabetik onemocní ve věku, kdy jiţ chápe a vnímá svět kolem sebe, 

lze předpokládat, ţe bude zaţívat velmi těţká období, neboť vyrovnání se s touto 

diagnózou není jednoduché, přestoţe kaţdý bude reagovat individuálně.  

Prvním problémem, se kterým se pacient, ale i jeho rodina setká, je vlastní 

sdělení diagnózy, coţ bývá většinou šok. Pacient musí především čelit informaci, 

ţe trpí chronickou chorobou, která je spojena se spoustou změn a jiţ od počátku 

také  s  léčbou  inzulinem.  Následuje  poměrně  obsáhlá  edukace,  kde  se  pacient        

a  jeho  okolí  dozvídá  velké  mnoţství  informací  v poměrně  krátkém  časovém 

období a jsou zde kladeny nároky na pochopení onemocnění a jeho léčby a také 

na nutnost dodrţovat řadu pravidel.   

Pacient si po zjištění diagnózy prochází několika stádii, které ale 

samozřejmě  nemusí  platit pro kaţdého stejně a  individuální odchylky  jsou dány 

osobností člověka nebo podporou okolí. Psycholoţka Elisabeth                    

Kuebler – Rossová popsala pět stádií, kterými si diabetik a jeho blízcí po zjištění 

onemocnění prochází: 

1. šok a popření 

Jedná se o fázi, kdy se nemocný dozví o svém onemocnění. Pacient 

většinou nevěří tomu, co se dozvídá anebo hledá jiná vysvětlení pro svůj 

zdravotní stav („Ale mně nic není.“, „Já ráno vypil hodně dţusu.“, „Asi se 

spletli.“) 

2. vztek 

Fáze hledání viníka, mezi lékaři, svými blízkými, rodinou                    

(„Měli mě vyšetřit dřív.“, „Podědil jsem to.“) Začíná se vyrovnávat se 

svým osudem a to se projevuje útočností a zlostí.  

3. smlouvání 

V tomto období nemocní smlouvají s „časem, který jim zbývá“. 

Vyhledávají jiné moţnosti léčby, např. také alternativní. Snaţí se dopad 

nemoci co nejvíce zmírnit nebo oddálit. U diabetiků 1. typu hrozí 

nebezpečí, ţe po zlepšení chtějí vynechat léčbu v domnění, ţe ji 

nepotřebují. Diabetici 1. typu nesmí nikdy vynechat léčbu! 
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4. deprese 

Diabetik si plně uvědomuje své onemocnění a vše s ním spojené. Upadá 

do depresí, má strach a situace je pro něj neřešitelná („Oslepnu.“ „Stejně 

přijdu o nohy.“). 

O něco náročnější je to pro ty, kteří se stanou závislí na druhých osobách – 

např. při výskytu hypoglykémií (můţe vést k tomu, ţe diabetik bude 

udrţovat hodnoty na horní hranici, aţ hyperglykémii, aby byl nezávislý). 

5. přijetí 

Pacient se smiřuje se svojí diagnózou. Hledá vhodné způsoby, jak být 

ideálně kompenzován a aktivně spolupracuje v léčebném reţimu.  

 

Fáze se mohou prolínat, opakovat anebo mohou probíhat v různém pořadí. 

V období pozdních komplikací dochází většinou k opětovnému přijímání               

a srovnávání se se změnou zdravotního stavu či téma přijetí diabetu. Tyto pocity 

mohou být spojeny také se somatickými obtíţemi, například nespavostí, problémy 

s jídlem, ztrátou sexuální touhy, apod.  

Sdělení diagnózy dětskému diabetikovi je poměrně specifické, neboť tato 

skutečnost  má  dopad  na  celou  rodinu  a  záleţí  především  na  rodičích,  jak  se 

k onemocnění  postaví,  neboť  dítě  bude  podle  toho  s největší  pravděpodobností 

přistupovat k diabetu. 

Rodiče si  mohou procházet stejnými  nebo podobnými psychickými  fázemi,  jako 

diagnostikovaný  diabetik.  Obzvláště  náročné  pro  ně  bývá  smíření  s diagnózou       

a strach a obavy o dítě. 

Diabetes má významný dopad nejen v somatické oblasti, ale také               

v psychické, sociální, pracovní i ekonomické. To podle řady studií zvyšuje počet 

depresivních  stavů,  zejména  u  pacientů  aplikujících  si  inzulin  a  mohou  vést  ke 

ztrátě zájmu o péči o svůj zdravotní stav. Je vhodné co nejrychlejší 

psychoterapeutické řešení (Medicína po promoci, 02/2007). 

Je  proto  důleţité  sledovat  psychický  stav  pacienta  a  jeho  obavy,  které 

mohou být také ţivotu nebezpečné a deprese, do kterých můţe diabetik upadnout, 

mohou negativně ovlivnit jeho kompenzaci.  
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Podle  psychologů  je  nejdůleţitější  akceptace  onemocnění.  Pro  některé 

pacienty je to ale velmi náročné nebo aţ nereálné. Často mívají diabetici pocit, ţe 

„jsou na to sami“. Klíčová je proto především emocionální podpora (zvláště u dětí 

a adolescentů), hlavně od rodiny. 
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4 Praktická část 

4.1 LÉKAŘSKÁ ANAMNÉZA 

 

Tab. 1 Lékařská anamnéza; zdroj: autorka 

Jméno a příjmení 

(iniciály): 

J.B. 

Oddělení: II. interní klinika, odd. 69 diabetologie, Fakultní 
nemocnice u sv. Anny v Brně 

Pohlaví: muţ 

Věk: 41 let 

Datum přijetí: 18. 11. 2019 

Stav: ţenatý 

Povolání: technik, supervizor  

Rodina informována o 

hospitalizaci: 

ano 

Diagnóza při přijetí 

(základní): 

plánované přijetí DM I. typu – převod z IIT na CSII za 
hospitalizace (převod z léčby inzulinových per na 
inzulinovou pumpu) z důvodu asymptomatických 
hypoglykémií 

Chronická onemocnění:  esenciální hypertenze 

 nefropatie  (kvantitativní  proteinurie  2,5  g/24 

h) 

 hyperlipoproteinemie 

 autonomní  neuropatie  (postižení  autonomního 

nervového systému) 

 vrozený  pakloub  pravé  lýtkové  kosti  (cca.  20 

operací od dětství, jednou také zánět 
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v operační ráně) 

Má nemocný informace 

o nemoci 

Pacient je plně informován o svém onemocnění. 

    

4.1.1.1 Rodinná anamnéza 

 otec – vrozená vada srdeční chlopně 

 matka – hypertenze 

 matka matky: DM 2. typu 

 sourozence nemá (obavy rodičů z náročné diagnózy – pakloub na PDK) 

4.1.1.2 Osobní anamnéza 

 Diabetes  mellitus  od  r.  2004  (ve  26ti  letech  –  zjištěno  náhodou,  větší 

ţízeň -> změřená glykémie u babičky) 

 syndrom nerozpoznaných hypoglykémií (zhruba poslední 2 – 3 roky) 

 v r.  2009  stav  po  diabetické ketoacidóze  (viróza  –  pacient  zvracel, 

nemohl přestat, poté omdlel a probral se aţ v nemocnici) 

 vrozený  pakloub  pravé  lýtkové  kosti  (řešeno  od  1.  roku  věku  –  velké 

mnoţství operačních  zákroků, spojeno také s občasnými  komplikacemi  – 

jednou zánět v operační ráně, byl 1. pacient v ČR úspěšně léčen) 

 hypertenze (od r. 2017 nasazen Cosyrel 10/10 mg tbl. p.o.                         

= antihypertenziva 1 – 0 - 0) 

4.1.1.3 Farmakologická anamnéza 

 Cosyrel 5 mg tbl. p.o. (antihypertenziva) 1 - 0 – 0 

 Orcal 5 mg tbl. p.o. (vazodilatancia) 1 - 0 – 0 

 Atoris 20 mg tbl. p.o. (hypolipidemika) 0 - 0 – 1 

 Ezoleta 10 mg tbl. p.o. (hypocholesterolemika) 1 - 0 – 0 

 NovoRapid PumpCart (analog krátkodobého inzulínu) 100j./ml s.c. 

o bolus - 10j. - 8j. - 6j. / d.o. lékaře podle glykémie 
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o bazál – 17 j./24 hod. => mění se, postupné přidávání dle glykémií, 

dle ordinace lékaře 

4.1.1.4 Jiné léčebné metody 

Inzulinová pumpa Tandem T-slim X 

4.1.1.5 Nynější onemocnění 

Pacient je plánovaně přijat k převodu na inzulinovou pumpu – pro 

kompenzaci diabetu. Díky tříměsíčnímu kontinuálnímu měření glykémie, pomocí 

senzoru  Libra,  zjištěno  velké  mnoţství  nerozpoznaných  hypoglykémií  (a  také 

fenomén úsvitu = k ránu se zvyšuje glykémie = přibývají hormony, které zvyšují 

glykémii). Po domluvě se svým diabetologem byla naplánována hospitalizace ve 

FNUSA v Brně na oddělení diabetologie a endokrinologie, kde byl pacient 

přeloţen zkušenějším diabetologům, v oblasti moderní léčby inzulinovou pumpou 

(v kombinaci s kontinuálním měřením glykémie).                                                                                        

4.1.1.6 Pracovní anamnéza 

technik, supervizor - otevřená pracovní doba -> většinou po – so od 8 do 18 hod 

4.1.1.7 Sociální anamnéza 

Ţije s manţelkou a dvěma dětmi v bytě ve Znojmě – dceři je 18 let, synovi 15 let 

(novorozenecká epilepsie), podpora rodiny 

4.1.1.8 Alergická anamnéza 

Pacient si není vědom ţádné alergie 

4.1.1.9 Abúzus 

pacient  nikdy  aktivně  nekouřil,  alkohol  příleţitostně  (bílé  suché  víno),  vypije 

jednu kávu za den 
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4.1.2 Fyzikální vyšetření lékařem při příjmu 

Tab. 2 – Fyzikální vyšetření lékařem při příjmu; zdroj: autorka 

TK 130/80 mmHg 

P 80/min 

D 16/min 

TT 36,5 °C 

Váha 93 kg 

Výška 168 cm 

Celkový stav Pacient  je  orientován  místem,  časem  i  osobou.  Spolupracuje, 

komunikuje a je připravený. 

Hlava normocefalická,  poklepově  nebolestivá,  výstupy  nervus  vagus 

nebolestivé. Oční bulby jsou ve středním postavení, izokorické, 

spojivky  růţové,  klidné,  skléry  bílé,  reagují  na  osvit.  Uši,  oči, 

nos  bez  sekrece.  Dutina  ústní  čistá,  jazyk  vlhký,  plazí  jej  ve 

střední čáře, bez povlaku, hrdlo klidné, chrup sanován 

Krk náplň  krčních  ţil  nezvýšena,  šíje  volně  pohyblivá,  štítná  ţláza 

nezvětšená, lymfatické uzliny nehmatné 

Hrudník symetrický, poklepově nebolestivý, poklep plný, jasný, dýchání 

čisté, sklípkové, bez vedlejších fenoménů. Srdce poklepově 

nezvětšeno, srdeční akce pravidelná 

Břicho v úrovni hrudníku, měkké, klidné, palpačně nebolestivé, poklep 

bubínkový, bez hmatné rezistence. Játra nezvětšená, slezina 

nehmatná, páteř poklepově nebolestivá 

Dolní 

končetiny 

PDK kratší pro pakloub  holenního kloubu,  jizvy  po operacích, 

DKK bez otoků, bez varixů, bez známek zánětu ţil 

Bolest Pacient neudává ţádnou bolest, VAS 0. 

Dýchaní Pacient neudává ţádné obtíţe s dýcháním. Nekašle,  bez pocitu 
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dušnosti. 

Stav kůţe Koţní turgor je v  normě.  Kontrola podkoţí  – kvalitní podkoţí, 

není problém s léčbou inzulinovou pumpou. 

Invazivní 

vstupy 

s.c. vstup v levé spodní straně břicha – kanyla inzulinové pumpy 

Tandem Slim X2 (AUTOSOFT 90 samozaváděcí kolmé 9 

mm/60 cm)– 1. den, bez známek infekce, okolí klidné. Přepich 

se provádí jednou za 3 dny, zavedena 18.11.2019.  

Pacient má v levé paţi zavedený do podkoţí glykémický senzor 

FreeStyle  Libre,  který  zabezpečuje  kontinuální  monitorování 

glykémie  1.0,  který  si  pacient  zavedl  16.11.2019.  FreeStyle 

Libre  na  čtečce,  která  se  k  senzoru  přiloţí,  zobrazuje  aktuální 

hladinu glukózy a také křivku hladiny glukózy za posledních 8 

hodin. Slouţí především k  včasné  identifikaci  hypoglykémií, k 

identifikaci  dalších  problematických  oblastí  a  sledování  efektu 

léčby. 

 

Po  dobu  hospitalizace  si  pacient  sám  můţe  monitorovat  glykémie  nebo 

porovnávat  je  s naměřenými  hodnotami  v nemocnici,  ale  tyto  hodnoty  budou 

pouze  orientační  a  bonusové.  Lékař  se  řídí  naměřenými  hodnotami  přístrojem 

SENSOSTAR GL 30 v nemocničním zařízení. 

4.2 Ošetřovatelská anamnéza 

Ošetřovatelskou anamnézu jsem odebírala 2. den hospitalizace pacienta, dne 

19.  11.  2019.  Zdrojem  informací  je  kombinace  především  přímého  rozhovoru 

s pacientem, pozorování pacienta (a konzultace s dalším ošetřujícím personálem) 

a informace z dokumentace pacienta.  

Pacient svůj souhlas se sběrem dat potvrdil podpisem informovaného 

souhlasu.   
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4.2.1 Model funkčních vzorců zdraví podle M. Gordon 

Marjory Gordonová byla profesorka a koordinátorka ošetřovatelství 

dospělých na Boston College ve státě Massachusetts. Do roku 2004 byla 

prezidentkou NANDA (North American Nursing Diagnosis Assotiation                 

= Severoamerická asociace pro sesterské diagnózy ) a je autorkou ošetřovatelského 

modelu „Model funkčního typu zdraví“, který publikovala v roce 1987.  

Model vychází z toho, ţe všichni jedinci mají určité společné typy chování 

(souvisejí například s jejich zdravím, rozvojem jejich schopností, atd.) a je 

odvozen z interakcí osoba a prostředí. 

Podle  tohoto  modelu  můţe  sestra  kvalifikovaně  zhodnotit  zdravotní  stav 

jak zdravého, tak nemocného člověka a sestra získá komplexní informace              

o pacientovi, podle kterých je schopná sestavit ošetřovatelskou anamnézu, 

stanovit  ošetřovatelské  diagnózy  a  můţe  tak  efektivně  naplánovat  a  realizovat 

svoji péči o pacienta. 

Základní  strukturu  modelu  tvoří  12 funkčních vzorců  zdraví  a  kaţdý 

vzorec představuje určitou oblast zdraví, která můţe být funkční nebo dysfunkční. 

Dysfunkční vzorec je vázán na aktuální onemocnění jedince anebo na 

potencionální problém. Pokud jej sestra identifikuje, stanoví ošetřovatelskou 

diagnózu. 

 

 

1. VNÍMÁNÍ ZDRAVÍ – udržování zdraví 

Panu J. B. byl v roce 2004 diagnostikován diabetes mellitus 1.typu. Od té 

doby  pravidelně  navštěvuje  diabetologickou  ambulanci  a  léčí  se  aplikací 

krátkodobého,  rychle  působícího inzulinu Fiasp  (10 j. –  8 j.  –  6 j.)               

a dlouhodobého, bazálního inzulinu Toujeo (12 j./24 hod). Díky tříměsíční 

kontinuální monitoraci glykémie byla zjištěna častá, nerozpoznaná 

hypoglykémie (syndrom nerozpoznané hypoglykémie). 
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Pacient mívá hodnoty glykovaného hemoglobinu (HbA1c)                        

od  diagnostikování  diabetu  kolem  80  mmol/mol,  maximálně  93  mmol/l, 

minimálně 70 mmol/mol. 

Po  dohodě  se  svým  diabetologem  se  pacient  bude  léčit  prostřednictvím 

inzulínové pumpy. Pečlivě se věnoval jejímu výběru a nakonec se rozhodl 

pro  typ  Tandem  T:  X2  Slim  a  byl  jiţ  edukován  o  uţívání  konkrétní 

inzulinové pumpy.  

Pacient  prodělal  běţná  dětská  onemocnění  (vzpomněl  plané  neštovice, 

angína),  bez  váţnějších  komplikací.  Na  nemocniční  prostředí  je  zvyklý, 

vzhledem k častým hospitalizacím jiţ od útlého věku (časté operace 

z důvodu pakloubu na PDK, poslední operace v 18ti letech).  

O svém onemocnění je plně informován, chce aktivně předcházet 

komplikacím a dekompenzaci diabetu.  

2. VÝŽIVA A METABOLISMUS 

BMI pacienta bylo při přijmu 32,9 = střední nadváha. Pacient má dietu č. 9 

= diabetickou s 250 g sacharidy/den (naordinováno lékařem), včetně druhé 

večeře. Stravuje se spíše pravidelně a jí menší porce, nemívá velký hlad. 

Často nesvačí (snídaně a večeře jsou většinou chleba se sýrem a se šunkou 

+  zelenina,  oběd  má  vţdy  teplý).  Někdy  si  dá  na  svačinu  jablko.  Chuť 

k jídlu  dobrá.  Denně  vypije  zhruba  2,5  l  tekutin  -  pije  převáţně  vodu, 

minerální vodu nebo neslazený čaj, kávu 1 – 2x denně. 

Z důvodu případného  hypoglykemického  stavu,  má  u  sebe  vţdy  sladké 

pití. 

3. VYPRAZDŇOVÁNÍ 

Pacient  nepozoruje  ţádné  problémy  s močením  (bez  dysurických  potíţí) 

nebo  se  stolicí.  Stolice  pravidelná,  bez  patologické  příměsi,  naposledy 

dnes - 20.11.2019. 
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4. AKTIVITA – cvičení 

Pacient  je  soběstačný,  chodící.  V práci  vyvíjí  poměrně  velkou  fyzickou 

aktivitu, která jej vyčerpává. Od dětství rád plave a hraje tenis 

(nepravidelně, rekreačně).  

Barthel test 100 bodů = nezávislý. 

5. SPÁNEK A ODPOČINEK 

V domácím  prostředí  spí  dobře.  Vzhledem  k tomu,  ţe  má  nepravidelný 

pracovní reţim, vstává a chodí spát v různé doby, ale snaţí se spát 6 – 7 

hodin denně. V nemocnici se pacient často budí  – „neví, jak si s pumpou 

má  lehnout“.  Bojí  se,  ţe  „si  zalehne  kanylu  nebo  pumpu“,  „ţe  si  vpich 

vytrhne nebo naruší“.  

Má neustálé tendence pumpu kontrolovat a sledovat hodnoty 

z kontinuálního měření glykémie, je nervózní. 

6. CITLIVOST (VNÍMÁNÍ) A POZNÁVÁNÍ 

Pacient je orientován místem, časem i osobou. Nemá potíţe se zrakem, ani 

se sluchem a nepouţívá ţádné kompenzační pomůcky. Je pravidelně 

sledován u očního lékaře – bez patologických změn (v souvislosti s DM).  

Odpovídá  přiměřeně  a  má  bohatou  slovní  zásobu,  komunikuje  asertivně. 

Učí se rychle, manipulaci s inzulínovou pumpou a s kontinuálním měření 

glykémie zvládá velmi dobře.  

7. SEBEPOJETÍ (SEBEÚCTA) 

Pacient  se  povaţuje  za  snaţivého  a  zodpovědného  člověka.  Má  rád  lidi 

kolem  sebe,  je  velmi  komunikativní,  coţ  dokazují  také  přátelské  vazby 

se dvěma pacienty, kteří leţí s pacientem na pokoji. Na nemocniční 

prostředí  je  zvyklý,  jen  mu  chybí  rodina,  ale  vzhledem  k obtíţné  situaci 

chápe, ţe jej nemohou navštěvovat.  

Chápe  důvod  hospitalizace  a  těšil  se  na  inzulínovou  pumpu,  ale  trápí  ho 

momentální dekompenzace. Má obavy z nové léčby inzulínovou pumpou. 
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8. ROLE (MEZILIDSKÉ VZTAHY) 

Pan J.B. ţije v bytě se svou manţelkou a dvěma dětmi ve Znojmě (dcera 

18 let, syn 15 let). S manţelkou se znají od jeho 21 let a snaţí se udrţovat 

svůj vztah, ale občas se hádají. 

V zaměstnání je oblíbený. 

V průběhu  druhého  těhotenství  manţelky,  byl  u  pacienta  diagnostikován 

DM 1. typu. Rodina nemůţe pacienta v týdnu přijet navštívit, je to pro ně 

sloţité  a  děti mají spoustu  aktivit,  ale  zajímají  se  o  pacienta  a jsou 

v neustálém telefonickém kontaktu.  

Většina  kolegů  v práci  a  blízkých  přátel  jsou  s pacientovou  diagnózou 

seznámeni a ví, jak adekvátně zareagovat v případě neţádoucích situací. 

9. REPRODUKCE (SEXUALITA) 

Pacient ţije pravidelným sexuálním ţivotem se svojí manţelkou.  Je v této 

oblasti spokojen,  před intimním  stykem si vţdy  zkontroluje  glykémii          

a nemá ţádné potíţe.  

Zajímá se o moţný vliv onemocnění na oblast sexuality v pozdějším věku.  

10. STRES, ZÁTĚŽOVÉ SITUACE (TOLERANCE) 

Pan J.B. se sám hodnotí, jako „nadměrně stresujícího se“. Největší strach 

má o své zdraví a svoji rodinu. Bojí se pozdějších komplikací a aktuálně je 

mírně  rozrušený  z nové  inzulinové  pumpy  a  jejího  pouţívání.  Má  strach 

z vykonávání běţných denních aktivit s inzulinovou pumpou.  

Myslel si, „ţe to bude jednodušší.“  

11. VÍRA – životní hodnoty 

Pacient je ateista, ale toleruje všechna náboţenství.  

Přeje  si  ţít  kvalitní  ţivot  bez  komplikací,  co  nejdéle,  bez  závislosti  na 

druhých osobách. Věří, ţe mu inzulinová pumpa pomůţe korigovat 

glykémie, aby těmto stavům předcházel. 
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4.2.1.1 Průběh hospitalizace 

Pacient byl po domluvě se svým diabetologem v místě bydliště plánovaně 

přijatý  na  II.  interní  kliniku  ve  Fakultní  nemocnici  u  svaté  Anny  v Brně,  kam       

se samostatně dopravil ze Znojma. Pan J.B. je po kontrole podkoţí diabetologem 

(kvalitní podkoţí, nepředpokládané komplikace v souvislosti s léčbou inzulínovou 

pumpou) a typ pumpy si vybral sám: TANDEM T: SLIM X2 

Pacient byl před hospitalizací edukován v oblasti obsluhy pumpy 

zástupcem  firmy. Ihned po přijetí  byla  zahájena  léčba pumpou. Za hospitalizace 

bude edukace zaměřena na zavádění s.c. kanyly, plnění zásobníku a na nezbytné 

úpravy bolusových dávek inzulínu. Pacient bude také veden k prevenci                  

a včasných reakcí na akutní komplikace. 

 

1. den hospitalizace – 18. 11. 2019 

Pacient dorazil v 11.00 na II. interní kliniku, kde byl uloţen na pokoj č. 1.  

Provedla  jsem pana J.B. po oddělení, seznámila  jej s chodem oddělení a poučila 

ho  o  signalizačním  zařízení.  Pacient  byl  informován  o  svém  zdravotním  stavu       

a o související hospitalizací, se kterou souhlasil a podepsal informované souhlasy 

o hospitalizaci. Všechny své cennosti si přál ponechat u sebe.  

Pacient  byl  orientovaný  místem,  časem  i  osobou  a  srozumitelně  komunikoval. 

Velmi se o svůj zdravotní stav zajímal a opakovaně se ptal, kdy přijde lékař, aby 

se zavedla inzulinová pumpa. Byl mírně nervózní.  

Změřila jsem jeho fyziologické funkce, kde byla zjištěna mírná hypertenze. 

Přestoţe pacient přišel se senzorem FreeStyle Libre 1.0, který kontinuálně 

monitoruje glykémie pana J. B., provádíme měření glykémie glukózovým 

analyzátorem Sensostar GL 30 (přesné elektrochemické měření pomocí 

kompaktního biosenzoru). Pacient měl po příchodu glykémii 4,4 mmol/l.               

U pacienta se provádí velký glykemický profil. 

Fyziologické funkce, které jsem naměřila po přijetí pacienta na oddělení: 

 TT – 36,5°C (normotermie) 
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 TK  –  155/74  mmHg  (mírná  hypertenze)  ->  lékař  obeznámen  =>  moţný 

syndrom bílého pláště 

 P – 85‘/min (normokardie) 

 D – 18/min (eupnoe) 

Ve 12.00 dostal pacient oběd, dle diety č. 9 (diabetické) a naordinovaného 

celkového denního mnoţství 250 g sacharidů.  

Pacient měl na dnešní den naplánované vyšetření EKG – bez 

patologických změn. 

Ve 13.00 se s lékařem napojovala předpřipravená inzulínová pumpa 

(pacient měl na pumpě jiţ nastavené základní nastavení – čas, datum).  

Nejprve jsem pana J. B. poţádala, aby si důkladně umyl a vydesinfikoval 

ruce.  

Po konzultaci s pacientem se zvolilo vhodné místo vpichu – pravá strana břicha, 

zhruba  3  cm  od  pupíku,  které  jsme  s  pacientem  vydesinfikovali  SoftaSeptem         

a nechali chvíli působit.  

Mezitím si pacient naplnil zásobník (tzv. cartridge) o objemu 3 ml 

inzulínem NovoRapid (krátkodobě působící analoga). Zkontrolovali jsme absenci 

vzduchových  bublin.  Dle  pokynů  na  displeji  inzulínové  pumpy  jsme  nejprve 

naplnili připojenou kanylu průtokem inzulínu (cca. 11 – 12 j. inzulínu), dokud nás 

pumpa neupozornila a my neviděli na konci kanyly kapky. 

Pomocí aplikátoru a předpřipraveného teflonového kanylového setu 

Autosoft 90 (samozaváděcí kolmý 9 mm/60 cm) si pacient zavedl jehlu                  

i  s kanylou  do  podkoţí.  Poté  spustil  na  inzulínové  pumpě  funkci  plnění  kanyly      

o objemu 0,5 j. inzulínu.   

Lékařem je ordinováno 

 dnes do 22 h vypnutý  na pumpě  bazální dávky,  od 22 h 100% nastavení 

bazálního inzulinu 

 bolusy dle glykémie, přes inzulinovou pumpu 
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Pan J. B. samostatně zvládá ovládání inzulinové pumpy a výdej 

bolusových  dávek.  Za  přítomnosti  a  kontroly  zdravotnického  personálu  vţdy  na 

pumpě nastaví naordinované mnoţství. 

Pacientovi  jsem  v 17.30  změřila  vitální  funkce,  byl  afebrilní,  všechny 

hodnoty byly v normě. Pan J. B. si na večerní hygienu ve sprše na 5 minut odpojil 

inzulínovou pumpu a vstup zabezpečil slepým krytem, díky kterému zůstal vstup 

v bezpečí. 

 

Tab. 3 Glykemický profil a hodnoty inzulinu 18.11.2019; zdroj: autorka 

PO R 

LAČNÁ 

R 

POJÍDLOVÁ 

P 

LAČNÁ 

P 

POJÍDLOVÁ 

V 
LAČNÁ 

V 

POJÍDLOVÁ 

22 01/

03 

GLYK.  4,4 

mmol/l 

 8,3 

mmol/l 

11,1 

mmol/

l 

17,5 

mmol/l 

13,7 

mmol/

l 

9,8 

mm

ol/l 

BOLUS   5 j.   4 j. 2,5 j. 2 j.  

BAZÁL 11,2 j.      100% 

0,4 j. 

 

 

Tab. 4 Navýšení bolusových dávek podle glykémie; zdroj: autorka 

> 10 mmol/l + 0,5 j. 

> 11 mmol/l + 1 j. 

> 11,5 mmol/l + 1,5 j. 

> 13 mmol/l + 2 j. 
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Graf č. 1 Bazální dávky 18.11.2019; zdroj: autorka 

 

Tab. 5 Nemocniční jídelníček 18.11.2019 – diabetická dieta; zdroj: autorka 

OBĚD VEČEŘE 2. VEČEŘE 

Hovězí vývar s nudlemi 

Vepřová pečeně 

praţská, rýţe 

Liptovská pomazánka, 

slunečnicový chléb, rajče 

Sýr eidam + 

grahamový rohlík 

4.2.2 Ošetřovatelská diagnóza ke dni 18. 11. 2019 

 

Riziko infekce z důvodu zavedení inzulinové pumpy 

 

Cíl: Pacient je bez známek infekce 

Ošetřovatelský  plán:  Informuj  pacienta  o  počátečních  příznacích  infekce 

(zarudnutí,  svědění,  pálení, bolestivost,  zvýšená  tělesná  teplota,  otok),  sleduj 

funkčnost a délku  zavedení kanyly, prováděj  pravidelnou  výměnu  místa  vpichu, 
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informuj  pacienta  o  vhodných  místech  vpichu  –  nejvhodnější  místa  jsou  břicho, 

stehna a hýţdě. Nejrychlejší vstřebávání inzulinu umoţňuje aplikace do břicha.  

Hodnocení: Pacient neudává ţádné známky infekce. 

2. den hospitalizace – 19. 11. 2019 

Pan J. B. se v noci často budil, neboť měl obavy, aby se kanyla z podkoţí 

neuvolnila  nebo aby  ji  nepřilehl  nebo  ji  neuvedl  do nevhodné polohy. Stále  měl 

také  nutkání  kontrolovat  glykémii  na  senzoru  a  její  vývoj.  Jinak  se  cítí  dobře, 

neuvádí ţádné bolesti (VAS 0), místo vpichu senzoru i inzulínové pumpy je bez 

známek  infekce.  Pacient  je  poučen  o  prvotních  známkách  infekce  (zarudnutí, 

svědění, bolest). 

Fyziologické funkce (krevní tlak, tělesná teplota, tepová frekvence a počet 

dechů)  jsem  u  pacienta  měřila  dvakrát  denně,  je  afebrilní.  Jelikoţ  trpí  pacient 

hypertenzí, měřila jsem krevní tlak také v poledne. Nejvyšší zaznamenaná 

hodnota krevního tlaku byla 167/96 mmHg a dle ordinace lékaře uţíval       

Cosyrel 5 mg tbl. p.o. 1 – 0 – 0, lékařem zvýšená dávka. 

U pacienta jsem prováděla plánovaný odběr krve na biochemické vyšetření 

(ionty,  Ca,  urea,  kreatinin,  CRP,  bilirubin,  celková  bílkovina,  albuminin,  TSH, 

fT4, glykémie) a moči (M+S, koagulace). Výsledné hodnoty byly v normě. 

 

Tab. 6 Glykemický profil a hodnoty inzulinu 19.11.2019; zdroj: autorka 

ÚT R 
LAČNÁ 

R 

POJÍDLOV

Á 

P 

LAČN

Á 

P 

POJÍDLOVÁ 

V 
LAČNÁ 

V 

POJÍDLOVÁ 

22 01/0

3 

GLYK. 9,4 

mmol/

l 

15,7 

mmol/l 

15,3 

mm

ol/l 

13,2 

mmol/l 

8,5 m

mol/l 

9,8 

mmol/l 

9,2 

mm

ol/l 

13,4 

mmo

l/l 

BOLUS 8 j. 2 j. 7 j.  2 j. 7 j.  2 j. 2 j. 
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BAZÁL 11,7 j.        

 

 

Graf č.2 Bazální dávky 19.11.2019; zdroj: autorka 

 

Tab. 7 Nemocniční jídelníček 19.11.2019 – diabetická dieta; zdroj: autorka 

SNÍDANĚ OBĚD VEČEŘE 2. VEČEŘE 

Chléb, máslo, sýr 

Eidam 30%, rajče 

 

Jablko 

Hovězí vývar 

s masem a rýţí 

Plněný zelný 

list, brambory + 

okurkový salát 

Kuřecí nudličky 

po horácku, 

chléb 

Bílý jogurt, 

grahamový rohlík 

 

Ošetřovatelská diagnóza ke dni 19. 11. 2019 

 

Porucha spánku z důvodu strachu z nesprávné manipulace pumpou 
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Cíl: Pacient konstatuje zlepšení spánku. 

Ošetřovatelské intervence: Dostatečně edukuj pacienta o manipulaci s inzulinovou 

pumpou, ověř, zda-li pacient všemu rozumí, sleduj délku a kvalitu spánku 

Hodnocení:  Pacient  byl  edukován  v oblasti  manipulace  s inzulinovou  pumpou        

a cítí se mnohem jistěji. Jiţ se tolik nebojí. 

Hodnocení 22.11.2019: Pacient se  v noci  jiţ  nebudí. Pochopil,  ţe  spánek  a  jeho 

polohování ovlivní funkčnost pumpy jen výjimečně. 

3. den hospitalizace – 20.11.2019 

Pan  J.  B.  se  cítí  dobře,  neuvádí  ţádné  bolesti  (VAS  0),  místo  vpichu 

senzoru i inzulínové pumpy je bez známek infekce. Pacient je poučen o prvotních 

známkách infekce (zarudnutí, svědění, bolest). Podle glykémie nalačno byl 

pacient v hypoglykémii – nepociťoval na sobě ţádné příznaky a cítil se v pořádku. 

Byl mu podán oslazený ovocný čaj a inzulin byl aplikován aţ po snídani. 

Fyziologické funkce (krevní tlak, tělesná teplota, tepová frekvence a počet 

dechů) jsem u pacienta měřila dvakrát denně, je afebrilní. Krevní tlak jsem měřila 

vzhledem  k léčbě  hypertenze  také  v poledne  a  hodnoty  se  upravily  –  nejvyšší 

naměřená hodnota byla 152/72 mmHg. 

U  pacienta  se  dnes  prováděl  přepich  podkoţní  kanyly  na  levou  stranu 

břicha. Pacient byl veden jiţ k samostatnosti (sám o to poţádal) a přepich 

prováděl  sám,  za  občasné  asistence.  Vše  měl  k přepichu  dopředu  připravené, 

včetně  naplněného  zásobníku  inzulinem.  Postupoval  velmi  pečlivě  a  opatrně. 

Zavedení a naplnění kanyly proběhlo v pořádku. Pacient měl ale v průběhu celého 

dne  vyšší  hodnoty  glykémie,  na  které  lékař  reagoval  zvýšením  bazální  dávky          

a  průběţným  dodáváním  (i  přidaných)  dávek  bolusů.  Lékař  zvaţoval  moţné 

chybné  zavedení  podkoţní  kanyly,  která  dodává  inzulin.  Navrhoval  počkat  do 

druhého dne a navýšil hodnoty inzulinu. 

Pacient byl  velmi  nešťastný. Verbálně projevoval své zklamání,  neboť  si 

myslel, ţe celková změna léčby proběhne mnohem jednodušeji a s menším 

mnoţstvím  glykemických  výkyvů.  Vysvětlila  jsem  pacientovi,  ţe  začátky  kaţdé 

léčby jsou velmi náročné a vyţadují především trpělivost a co nejvíce snahy, aby 
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se  přišlo  na  nejideálnější  řešení.  S panem  J.  B.  sdílel  pokoj  také  mladý  muţ  se 

stejnou diagnózou, léčící se pomocí inzulinové pumpy. Často si povídali a radili 

si. Stal se panu J. B., jak sám říkal, velkou motivací a dobrým rádcem. Pacient se 

jevil mnohem klidnější. 

 

 

Tab. 8 Glykemický profil a hodnoty inzulinu 20.11.2019; zdroj: autorka 

ST R 
LAČNÁ 

R 

POJÍDLOV

Á 

P 

LAČNÁ 

P 

POJÍDLOV

Á 

V 
LAČN

Á 

V 

POJÍDLOVÁ 

22 01/

03 

GLYK. 3,1 

mmol/

l 

13,2 

mmol/l 

11,2 

mmol/

l 

13,2 

mmol/l 

14,3 

mm

ol/l 

14,4 

mmol/l 

6,7 

mmol

/l 

13,4 

mm

ol/l 

BOLUS 7 j. 1 j. 7 j.  1 j. 7 j. 1,5 j.   

BAZÁL 14,1 j.        

 

 

Graf č. 3 Hodnoty glykémie naměřené senzorem Freestyle Libre zdroj:autorka     
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Graf č.4 Bazální dávky 20.11.2019; zdroj: autorka 

 

 

Tab. 9 Nemocniční jídelníček 20.11.2019 – diabetická dieta; zdroj: autorka 

SNÍDANĚ OBĚD VEČEŘE 2. 
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Celozrnný rohlík, 
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Česneková 

polévka 

s vejcem 

Zapečené 

těstoviny 

s masem a sýrem 

+ salát 

Zakarpatská 

pomazánka, 2x 

kaiserka, rajče 

šunka, grahamový 

rohlík 
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4.2.3 OŠETŘOVATELSKÁ DIAGNÓZA KE DNI 20.11.2019 

 

Úzkost, strach z důvodu změny léčby 

 

Cíl: Pacient má dostatek informací o svém onemocnění a o novém způsobu léčby 

inzulinovou pumpou, bude uvádět menší pocity strachu a úzkosti, v souvislosti se 

svým onemocněním 

Ošetřovatelské  intervence:  Informuj  pacienta  o  léčebném  plánu  a  o  výkonech, 

zajisti  konzultaci  s lékařem,  umoţni  nemocnému  vyjádřit  své  pocity,  dojednej       

s lékařem zajištení konzultace s psychologem, buď pacientovi na blízku, 

naslouchej  mu,  sleduj  pacientovu  neverbální  komunikaci,  edukuj  pacienta  ve 

všech oblastech, související s jeho strachem a úzkostmi a ověř, ţe jim rozumí 

Hodnocení: Pacient je informovaný o svém léčebném plánu a o léčbě inzulinovou 

pumpou. Ví, ţe tato změna by měla vést k lepší kompenzaci diabetu a moc by si 

to přál. Cítí větší motivaci, ačkoliv má stále trochu obavy. 

 

 

4. den hospitalizace – 21. 11. 2019 

Pacientovi  v noci  prudce  stoupla  glykémie  na  19,9  mmol/l  (upozornil        

a  vzbudil  jej  senzor).  Lékař  byl  informován  a  zvýšil  pacientovi  dávku  inzulinu. 

Pacient byl velmi rozrušený a necítil se dobře. Neměl chuť k jídlu a snědl pouze 

půlku snídaně. Měl také strach z ještě vyšší hyperglykémie. Přidala se větší ţízeň 

a mírné bolesti hlavy (VAS 2). Panu J. B. jsem naměřila středně těţkou hypertenzi 

187/111  mmHg  a  tachykardii  112‘/min.  Lékař  naordinoval  Agen  5  mg  tbl.  p.o. 

(vazodilatantia) 1 tbl. a Lexaurin 3 mg tbl. (anxiolytika) p.o. 1 tbl.  

Místo  vpichu  inzulínové  pumpy  bylo  bez  známek  infekce,  ale  jevilo  se 

jako neprůchozí. Lékař navrhl zavedení nové kanyly a změnu místa vpichu.  
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Fyziologické funkce (krevní tlak, tělesná teplota, tepová frekvence a počet 

dechů) jsem u pacienta měřila dvakrát denně, byl afebrilní, krevní tlak jsem měřila 

také v 11.00 a hodnota klesla na 170/98 mmHg.  

S pacientem jsme prováděli přepich kanyly. Pacient měl strach                    

a  hyperglykémie  přičítal  svému,  zřejmě  nevydařenému,  zavedení  kanyly.  Pan  J. 

B. se radil, jak poznat vhodné místo vpichu. Poučila jsem pacienta o riziku vzniku 

lipohypertrofie (zatvrdlé oblasti tkání), při aplikaci do stejných míst a doporučila 

vzdálenost  alespoň  jednoho  centimetru  od  původního  vpichu  na  stejné  straně 

břicha  nebo  obměnit  místo  vpichu,  například  do  stehna.  Pacient  se  rozhodl  pro 

pravou  stranu  břicha,  o  něco  výše,  neţ  byl  první  vpich.  Původní  kanylu  jsme 

odstranili  a  místo  vpichu  vydesinfikovali.  Kůţe  byla  mírně  zarudlá,  ale  spíše 

v místě kontaktu s náplastí (viz obrázek 11). 

Zavedení nové kanyly proběhlo bez problémů, pacient si aplikoval 

bolusovou dávku inzulínu před obědem a hodnoty glykémie začaly klesat. Pacient 

se začal cítit lépe, také po psychické stránce. 

Dnes jsme probírali s pacientem stravování. Říkal, ţe nemocniční porce se 

mu zdají příliš veliké a ţe je celé nesní. Často se i doma nutí do větších porcí, neţ 

jaké by za normálních okolností snědl, aby dodrţel mnoţství sacharidů, kterému 

má  uzpůsobené  dávkování  inzulinu.  Trápí  ho  také  jeho  váha  a  přál  by  si  sníţit 

svoji  hmotnost.  Navrhla  jsem  mu  moţnost  nízkosacharidové  diety.  Tuto  dietu 

neznal a  velice  se  o  ni  zajímal.  Vzhledem  k nastavování nového  dávkování           

a léčebného reţimu, jsem mu doporučila zkonzultovat se svým diabetologem tuto 

moţnost stravování. 

Pacientovi jsem ve 14.00 naměřila hodnotu krevního tlaku 148/89 mmHg. 

Neudával  jiţ ţádné  bolesti (VAS 0), zavedená kanyla  byla  bez  známek  infekce, 

průchozí. Pan  J. B. se cítil o  mnoho klidněji a  měl  radost, ţe hodnoty glykémie 

klesají.  
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Tab. 10 Glykemický profil a hodnoty inzulinu 21.11.2019; zdroj: autorka 
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Graf č. 5 Hodnoty glykémie naměřené senzorem Freestyle Libre; zdroj: autorka 

 

Tab. 11 Nemocniční jídelníček 21.11.2019 – diabetická dieta; zdroj: autorka 
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Graf č. 6 Bazální dávky 21.11.2019; zdroj: autorka 

 

 

4.3 Ošetřovatelská diagnóza ke dni 21. 11. 2019 

 

Hyperglykémie z důvodu nesprávného zavedení kanyly inzulinové 

pumpy 

 

Cíl: Pacient má správně zavedenou kanylu inzulinové pumpy a glykémie klesá 

Intervence: Informuj lékaře o nesprávném zavedení kanyly inzulinové pumpy, 

asistuj pacientovi při zavádění nové kanyly, pečlivě s pacientem prober kaţdý 

krok při zavádění, ověř, ţe pacient chápe výběr vhodného místa a správnou 

techniku zavádění s.c. kanyly, kontroluj glykémii a místo vpichu s.c. kanyly 

pacienta, pouč pacienta o klidovém reţimu, kontroluj příznaky hyperglykémie 

(bolest hlavy – podávej analgetika dle ordinace lékaře, dehydratace, polyurie, 

nevolnost, tachykardie), dle ordinace lékaře zajisti ordinovanou dávku inzulinu 

Hodnocení: S pacientem jsme společně nově zavedeli kanylu s.c. na pravou stranu 

břicha. S.c. kanyla je bez známek infekce, inzulin průchozí, glykémie v průběhu 

dne klesla, pacient se cítí lépe.  
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5. den hospitalizace – 22. 11. 2019 

Pan  J.  B.  se  cítil  dobře,  neuváděl  ţádné  bolesti  (VAS  0),  místo  vpichu 

senzoru  i  inzulínové  pumpy  bylo  bez  známek  infekce.  Pacient  se  domníval,  ţe 

bude  dnes  propuštěn  domů,  ale  vzhledem  ke  komplikacím  a  úpravám  dávek 

inzulinu, se  lékař, po domluvě s pacientem, rozhodl propuštění  ještě odloţit. Aţ 

na  občasné  výjimky  se  ale  pacientovy  glykémie  začínaly  stabilizovat.  Lékař 

prozatím ponechal dávkování bazálního inzulinu (19,5 j./24 hod.). 

Fyziologické funkce (krevní tlak, tělesná teplota, tepová frekvence a počet 

dechů) jsem u pacienta měřila dvakrát denně, je afebrilní. Krevní tlak jsem měřila, 

vzhledem  k léčbě  hypertenze,  také  v poledne.  Nejvyšší  naměřená  hodnota  byla 

159/96 mmHg. Pacient pod dohledem uţíval léky p.o., které měl u sebe. 

S pacientem  jsme  dnes  probírali  jeho  reţim  po  příjezdu  domů.  Nechce 

svým onemocněním a  jeho komplikacemi  zatěţovat rodinu. Vysvětlila  jsem  mu, 

ţe svým důsledným postojem k léčbě výrazně zlepšuje prognózu svého 

onemocnění  a  také  jeho  průběh.  Společně  s pánem,  který  s panem  J.  B.  sdílel 

pokoj a aktivně se zapojoval do konverzování jsme jej ujistili, ţe na své 

onemocnění nikdy nebude sám a svým nejbliţším nebude nikdy na obtíţ.  

Pan J. B. byl smutný, kdyţ se dozvěděl, ţe dnes se o něj starám 

v nemocnici  naposledy.  Velmi  mne  potěšil,  kdyţ  mi  řekl,  ţe  má  přítomnost 

v nemocnici pro něj byla velkým přínosem a je moc rád, ţe se jeho případem tolik 

zabývám. Motivuje ho to. 

 

Tab. 12 Glykemický profil a hodnoty inzulinu 22.11.2019; zdroj: autorka 
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Graf č. 8 Hodnoty glykémie naměřené senzorem Free Style Libre; zdroj: autorka 

 

 

4.3.1 Ošetřovatelské problémy ke sni 22. 11. 2019 

 

Ochota ke zlepšení a dodržování nového denního režimu 

Cíl: Pacient dosáhne efektivního začlenění léčebného reţimu do ţivotního stylu . 

Ošetřovatelské  intervence: Sleduj dodrţování  léčebného reţimu, všímej  si obtíţí 

nemocného, podporuj pacienta v aktivní účasti na plánování a realizaci léčebného 

reţimu  a  prevenci  komplikací,  ověř  si,  zda-li  pacient  rozumí  všem  informacím     

a opatřením, které má plnit v rámci svého léčebného reţimu a preventivní péče 

Hodnocení:  Pacient  chápe  nový  léčebný  reţim  své  nemoci,  aktivně  se  zapojuje      

a  spolupracuje  na  zlepšení.  Pomocí  kontinuálního  měření  glykémie  si  hlídá  své 

hodnoty také sám, v případě atypické hodnoty, ihned informuje lékařský personál 

a zajímá se o důvod a řešení. 

4.4 Dlouhodobý ošetřovatelský plán 

Ačkoliv jsem se po pátém dni hospitalizace o pacienta jiţ nestarala, 

domluvila  jsem se, ţe po víkendu, 25.11., přijdu  na oddělení, abych zjistila  stav 

pana J. B.  

Přes víkend se hodnoty glykémie jiţ stabilizovaly a dávky inzulinu upravily. 



51 

 

Tab. 13 Nastavené inzulinové dávky; zdroj: autorka 
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Pacient  byl  schopen  sám  opustit  oddělení  a  dopravit  se  domů.  Byla  mu 

doporučena  kontrola  u  praktického  lékaře  do  pěti  dnů,  k dokončení  nastavení 

terapie hypertenze a kontrola v diabetologické ambulanci. Jiţ krátce před 

hospitalizací pacient změnil svého diabetologa a diabetologickou ambulanci bude 

navštěvovat ve FN u sv. Anny v Brně. U pacientů, kterým byl změněn typ léčby, 

je nutná častější kontrola v diabetologické ambulanci. Poté to jiţ závisí na celkové 

kompenzaci, změnách terapeutického reţimu nebo na komplikacích.                     

U stabilizovaných pacientů se pravidelné kontroly provádějí  minimálně čtyřikrát 

ročně, stejně tak odběr na zjištění hodnoty glykovaného, odběr moči na 

přítomnost ketolátek a správné funkci ledvin, kontrola očního pozadí na 

oftalmologii  jedenkrát ročně, kontrola prokrvení  dolních končetin také  jedenkrát 

ročně  (pokud  je  pacient  bez  patologických  změn).  V diabetologické  ambulanci 

bude také probíhat kontinuální edukace, v oblasti problematických oblastí v léčbě 

(například  kontrola  ketolátek  v moči,  korekční  dopich  inzulinu,  apod.).  (Česká 

diabetologická společnost, 2016; Standards of Medical Care in Diabetes, 2007) 

Nadále bude pouţívat glykemický senzor FreeStyle Libre a data ze 

senzoru  bude  kontinuálně  stahovat  v elektronické  podobě  a  výsledky  odesílat 

svému diabetologovi do diabetologické ambulance.  

Pacient  má  moţnost  veškeré  komplikace  a  dotazy,  týkající  se  inzulinové 

pumpy  nebo  senzoru,  kdykoliv  řešit  na  lince  technické  podpory  pro  diabetiky 

telefonicky nebo osobně, po sjednání schůze. 

4.5 Edukace 

Edukace diabetika je nezbytnou součástí úspěšné léčby a ideální kompenzace, 

neboť  vlastní kompenzace diabetu  záleţí z velké  části  na  samotném diabetikovi. 
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Hlavním  cílem  edukace  je  udrţení  nebo  zlepšení  zdravotního  stavu  pacienta              

a zabránění nebo eliminování komplikací. 

Vzhledem k tomu, ţe pan J. B. není nově diagnostikovaný diabetik, věnuji se 

reedukaci v oblasti manipulaci s inzulinovou pumpou a péči o s.c. kanylu. 

4.5.1 Příprava před zaváděním s.c. kanyly inzulinové pumpy 

Aby  se  pacient  vyvaroval  přítomnosti  vzduchových  bublin,  které  mohou 

blokovat  inzulin  a  vést  k hyperglykémii,  doporučila  jsem  mu  neplnit  zásobník 

v pumpě  příliš  vychlazeným  inzulinem,  ale  ideálně  inzulinem,  který  bude  mít 

stejnou  teplotu,  jako  okolní  prostředí.  Manuálně  se  můţe  zbavit  bublin  také 

vyklepáním nebo vytlačením pístem zpět do ampule s inzulínem.  

Při  naplňování zásobníku  inzulinem  by  měla být  pumpa umístěna  tak, aby 

plnicí port při plnění hadičky směřoval vzhůru a je nutné se ujistit, ţe v hadičkách 

nezůstávají ţádné bubliny.  

Nedoporučuje se  opakované  pouţívání  spotřebního materiálu,  například 

pouhé doplňování jednorázového zásobníku (například z důvodu sníţení 

finančních nákladů). Můţe vést k infekci nebo nesprávné funkci inzulinu,           

po míchání nového inzulinu s jiţ nataţeným.  

 

4.5.2 Vhodná místa s. c. vpichu 

Nejvhodnější jsou místa, kde je dostatek tukové tkáně, jsou dobře 

dosaţitelná  a  viditelná  a  umístěna  tak,  aby  bylo  moţné  s pumpou  komfortně 

manipulovat. Ideálními  místy  jsou břicho, stehna, hýţdě,  boky, horní  části paţe. 

Upozornila  jsem  pacienta,  ţe  se  inzulin  nevstřebává  na  všech  místech  stejnou 

rychlostí, ale nejrychlejšími místy vpichu jsou stehna a břicho. Je důleţité dodrţet 

tzv.  princip  obměny,  kdy  se  vyhýbáme  opakovaným  vpichům  na  stejná  nebo 

blízká místa, coţ můţe vést k lipohypertrofii (zatvrdnutí tkání). Vhodnými místy 

vpichu jsou také hýţdě, eventuálně paţe, ale v tomto případě je komplikovanější 

manipulace a obstarávání inzulinové pumpy. 

Inzulinová  pumpa  Tandem  T  –  slim  X2  by  neměla  být  umístěna  blíţe,  neţ 

minimálně 8 cm od glykemického senzoru.  
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Místo vpichu musí být nejen před zavedením kanyly řádně 

vydesinfikované,  ale  i  po  jejím  vytaţení.  Hrozí  vznik  abscesu  nebo  infekce. 

Kanyla nesmí být zavedena do jakkoliv změněného místa (hematom, jizva, 

začervenané  místo,  mateřské  znaménko,  strie,  tetování)  a  před  zaváděním  se 

nedoporučuje  mazat  místo  ţádnými  mastnými  přípravky  (pěna  na  holení,  masti, 

apod.), náplast by nedrţela na kůţi. Při zavádění s.c. kanyly by měl pacient dbát 

na čistotu. 

 

4.5.3 Problémy spojené se zavedenou s.c. kanylou 

Nejčastějšími problémy jsou zalomení nebo ucpání kanyly. K ucpání 

dochází po vniknutí různých drobných částic, z okolí kanyly, coţ tvoří překáţku, 

před  kterou  se  hromadí  inzulín  a  poté  dochází  k hyperglykémii,  aţ  ketoacidóze. 

K tomu došlo jiţ v průběhu hospitalizace pana J. B.  

Je  vhodné  zavádět  kanylu  v průběhu  dne  a  ideálně  po  dvou  hodinách  od 

zavedení kanyly by si měl pacient zkontrolovat glykémii, k ověření funkčnosti.  

Prevencí je především pravidelné přepichování kanyly, ideálně po 48 – 72 

hodinách.  Na  konkrétní  inzulinové  pumpě  pana  J.  B.  lze  pouţít  také  funkci 

„Nastavení připomenutí místa vpichu“, která jej vyzve k výměně infuzní 

soupravy.  Výměna  kanyly  je  vhodná  při  jakékoliv  (déletrvající),  nevysvětlitelné 

hyperglykémii. 

Pokud  by  pacient  měl  pocit,  ţe  mu  v kůţi  zůstal  úlomek  kanyly  infuzní 

soupravy, měl by ihned vyhledat lékaře.  

 

4.5.4 Vhodné umístění inzulinové pumpy 

Inzulinová pumpa by měla směřovat ústím směrem dolů nebo by měla být 

ve vodorovné poloze (prevence vzduchových bublin).  
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4.5.5 Užívání inzulinové pumpy při každodenních činnostech 

Před spaním by se měl pacient vţdy ujistit, ţe má dostatek inzulinu 

v zásobníku na celou noc.  

Pravidelně by se měla kontrolovat hadička infuzní soupravy, zda se netvoří 

(větší  mnoţství)  vzduchové  bubliny  a  jestli  nedochází  k úniku  inzulinu  nebo 

zalomení kanyly. 

Důleţité  je  také  správné  nastavení  času,  které  si  pacient  musí  v průběhu 

ročních změn nebo při cestování měnit jejich nastavení. Nesprávné údaje mohou 

ovlivnit reţim inzulinových dávek. 

Inzulinová  pumpa  Tandem  T-slim  X2  by  neměla  být  vystavena  teplotám 

niţším, neţ 5°C a vyšším, neţ 37°C. Jde především o negativní dopad na 

funkčnost inzulinu. 

Sprchování  s pumpou  je  moţné.  Musí  se  dbát  na  dobře  utěsněný  gumový 

kryt nabíjecího konektoru. Nesmí se  však ponořit do kapaliny do větší  hloubky, 

neţ je jeden metr a ani po dobu delší neţ 30 minut.  

Při delším koupání (u moře, na koupališti) se infuzní set můţe odpojit a na 

výstup kanyly se umístí slepý kryt, který je součástí balení infuzních setů. Během 

hospitalizace  pacient  tyto  kryty  pouţíval  také  při  sprchování  a  po  dobu  sprchy 

výdej inzulinu pozastavil. Pod odpojený set dává papírový ubrousek, aby 

zkontroloval, zda-li  nedošlo k podání  bazálního  inzulinu  mimo  jeho organismus, 

který poté eventuálně řeší zvýšením jeho dávky po napojení. 

Rychlé změny nadmořské výšky mohou ovlivnit podávání inzulinu               

a  způsobit  újmu  na  zdraví.  Při  změně  nadmořské  výšky  (>  300  metrů)  se  můţe 

lišit podávání inzulinu aţ o 15 %. 

Po  odpojení  pumpy  je  nutné  změření  glykémie  a  podle  jejího  výsledku 

nahradit mnoţství zmeškaného inzulinu (je vhodná konzultace s lékařem              

o mnoţství korekčního dopichu). 

Je  důleţitá  pravidelná  kontrola  zásob  příslušenství  k pumpě  (infuzní  sety, 

zásobníky). Tyto pomůcky nejsou běţně dostupné v kamenných prodejnách a tak 

jejich objednané dodání trvá. 
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4.5.6 Cestování s inzulinovou pumpu 

Při  cestování  je  vhodné  plánovat  a  být  připraven  na  různé  situace,  které 

mohou nastat. Je důleţité si vzít dostatek záloţních zásob a také inzulinová pera, 

kdyby došlo k poruše inzulinové pumpy 

Je  vhodné,  aby  při  sobě  měl  diabetik  vţdy  identifikační  průkaz  diabetika, 

ideálně také v anglickém jazyce. 

 

4.5.7 Sportování s inzulinovou pumpou 

Pravidelná  fyzická  aktivita  dlouhodobě  zlepšuje  citlivost  na  inzulin  a  je 

vhodná pro diabetiky, je ale třeba se na ni ale správně připravit. Jsou výjimky, kdy 

se doporučuje pumpu sundat a to například při bojových sportech, kde by mohlo 

dojít k zachycení katétru nebo odpojení kanyly. 

Ideálním  řešením  při  sportování  je  sníţení  bazální  dávky,  jednu  aţ  dvě 

hodiny před aktivitou a udrţet ji sníţenou také po dobu cvičení a po něm, podle 

glykémie. 

 

4.5.8 Edukace blízkého okolí 

Je  velmi  důleţité,  aby  okolí  pacienta  bylo  dostatečně  edukováno  v oblasti 

řešení  neţádoucích  situací.  Jedním  ze  základních  opatření  je  zastavení  výdeje 

inzulinu  při  těţké  hypoglykémii,  ale  vyjmutí  kanyly  z podkoţí  je  také  rychlým          

a technicky jednodušším řešením. 

Přestoţe  pacient  říkal,  ţe  je  v oblasti  prevence  chronických  komplikací 

spojených  s diabetem  řádně  edukován,  dále  se  o  ni  zajímá  a  aktivně  se  na  ní 

podílí, s panem J. B. jsme o problémech hovořili.  

Pacientovi  jsem  zdůraznila  důkladnou  péči  o  kůţi,  případné  rány  nebo 

patologické změny co nejdříve řešit, pouţívat pH neutrální mýdla a v létě uţívat 

ochranné krémy s vysokým UV faktorem. 



56 

 

Je důleţité kontrolovat nohy (ideálně kaţdý den)  a docházet na pravidelné 

kontroly  k  lékaři,  dbát  na  vhodnou  obuv  (ochrana  před  otlaky)  a  kaţdé  drobné 

poranění  důkladně  desinfikovat.  Diabetici  by  měli  věnovat  zvýšené  pozornosti 

také důkladné péči o dutinu ústní, neboť je bohatší na přítomnost glukózy, kde se 

lépe usazují mikroorganismy. Preventivní prohlídky u stomatologa se doporučují 

minimálně dvakrát ročně. (Kodlová; Manuál diabetika) 

Výpočet výměnných jednotek pacient jiţ zkušeně zvládá sám. Velice se ale 

zajímal o nízkosacharidové stravování, o kterém nikdy předtím neslyšel. 

Vysvětlila jsem pacientovi princip nízkosacharidové diety, která ačkoliv se můţe 

zdát  nevhodná  pro  diabetiky  omezením  sacharidů  a  navýšením  tuků,  přispívá 

k výraznému  sníţení  bolusových  dávek  (někdy  aţ  úplné  vynechání)  a  sniţuje 

pocit hladu, který bývá vlivem vysokých dávek inzulinu u diabetiků zvýšený.  
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5 Diskuze 
Mezinárodní  výzkum  v r. 2017 potvrdil, ţe  léčba  inzulinovou pumpou vede 

k výraznému zlepšení kompenzace u pacientů s diagnózou diabetes mellitus 

1.typu, především v kombinaci také s kontinuálním měřením glykémie 

glykemickým senzorem. Vede v mnoha případech ke sníţení HbA1c                      

u  a hypoglykemických stavů a ketoacidóz.  Je vhodná v případě kolísání glykémií       

a  při  častých  hypoglykemických  stavech,  coţ  byla  hlavní  indikace  u  pana  J.  B. 

Výhodou je také sníţení dávek inzulinu, ve srovnání s aplikací inzulinovými pery, 

coţ můţe vést ke sníţení BMI a výzkum potvrdil také sníţený výskyt 

hypoglykemických kómat a akutních stavů u pacientů, léčených            

inzulinovou pumpou. 

Přestoţe  se  edukaci  v manipulaci  s  pumpou  věnuje  mnoho  odborníků,  kteří 

pacienty  před  zahájení  léčby  inzulinovou  pumpou  připraví,  pacienti  mají  často 

strach, neboť se jedná o přístroj s mnoha funkcemi a v pacientech mohou vyvolat 

obavy  z komplikovanějších  postupů  při  zavádění  nebo  z komplikací  spojených 

s přístrojem. Pacienti, kteří se léčí aplikací inzulinu inzulinovými pery, se mnohdy 

inzulinové pumpy  brání  a  neradi  si zvykají  na  nový způsob  léčby, kdyţ  jsou  jiţ 

roky zvyklí na zavedené postupy.  

Při  hospitalizaci  je  proto  podpora  také  ošetřujícího  personálu,  na  které  se 

v průběhu  celého  procesu  postupného  zahajování  léčby  s jakýmikoliv  obavami 

obrátit. 

Z poznatků, které jsem nasbírala při pečování o pacienta, vyplývá, ţe 

ošetřující personál se nedostatečně věnuje péči o pacienta s inzulinovou pumpou     

a  mnohdy  je hlavním důvodem právě  nedostatek informací  v této oblasti. Jak se 

ukázalo v bakalářské práci Kláry Pšejové na téma Zkušenosti všeobecných sester 

s diabetiky léčenými inzulinovou pumpou z r. 2016, celková informovanost           

o diagnóze je velmi dobrá, ale větší chybovost se prokázala při postupech řešení 

akutních stavů diabetika, například hypoglykémie.  

Za nezbytnou součást převodu na inzulinovou pumpu povaţuji právě 

důkladné rozebrání kaţdého postupu a opakované nacvičování metod vyhledávání 
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vhodného místa vpichu, zavádění infuzního setu a zacházení s pumpou při 

kaţdodenních činnostech tak, aby pacient neměl důvod obávat se neúspěchu nebo 

selhání.  Tyto  stresory  bývají  jedním  z dalších  důvodů  zvýšené  glykémie,  které 

komplikují  celý proces. Aby sestry  mohly  být dostatečnou podporou pacientovi, 

musí mít dostatečné vědomosti v této oblasti. Vytvořila jsem proto zjednodušený 

a stručný manuál, který obsahuje všeobecné základní informace pro zdravotnický 

personál, který pečuje o diabetika s inzulinovou pumpou. 
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6 Závěr 
Ve  své  bakalářské  práci  jsem  se  věnovala  ošetřovatelské  péči  o  pacienta 

s diagnózou diabetes mellitus 1.typu od roku 2004, který byl léčen inzulinovými 

pery a nově, za dobu hospitalizace, zahájil léčbu inzulinovou pumpou. Teoretická 

část popisuje především patogenezi onemocnění, vysvětluje klasifikace diabetu a 

zásadní rozdíly mezi typem diabetu, jeho akutní a chronické komplikace            a 

moţnosti léčby. V praktické části jsem se řídila ošetřovatelským Modelem 

funkčního zdraví Marjory Gordonové a popsala jsem průběh hospitalizace 

pacienta, která se 3. den zkomplikovala nefunkčním výdejem inzulinu, coţ 

způsobilo vysoké hyperglykémie, coţ narušilo také psychický stav pacienta           

a hospitalizace se tak prodlouţila. Stanovila jsem ke kaţdému dni ošetřovatelské 

diagnózy, jejich cíle a stanovila si ošetřovatelské intervence, které jsem plnila, aby 

došlo k co nejúspěšnějšímu řešení.  

Po dobu hospitalizace se s pacientem velice dobře spolupracovalo, zajímal se 

o  své  onemocnění  a  aktivně  se  podílel  na  celém  léčebném  procesu,  coţ  vedlo 

k úspěšnému naplnění cílů ošetřovatelských problémů nebo jsme se k nim alespoň 

co  nejvíce  přiblíţili.  Pan  J.  B.  nejvíce  bojoval  se  strachem  ze  změny  léčby,          

se ztotoţněním se s novým přístrojem a také měl obavy z akutních komplikací při 

léčbě inzulinovou pumpou (například ucpání kanyly). Ze začátku jej trápily také 

vyšší hodnoty glykémie, na které není zvyklý, ale pochopil, ţe jde pouze               

o počáteční postupnou stabilizaci a nastavení dávkování inzulinu.  

Při propuštění pacient odcházel domů bez potíţí, s vyrovnanými 

glykemickými  profily  a  řádně  edukován  ve  všech  oblastech,  které  mu  nebyly 

jasné, nejen v souvislosti s léčbou inzulinovou pumpou.  

Po čtyřech měsících od propuštění jsem se s pacientem spojila, abych zjistila, 

jak se mu daří, zda-li inzulinová pumpa vyřešila časté hypoglykémie a jak zvládá 

pouţívání  pumpy.  Pacient  se  po  propuštění  potýkal  s náročnou  ţivotní  situací  – 

s nečekaným rozvodem, coţ se podepsalo na jeho psychickém stavu. Nyní jsou jiţ 

téměř všechny nepříjemné náleţitosti vyřešené a pacient se cítí mnohem lépe, také 

díky  nízkosacharidové  stravě,  při  které  zhubl  17  kg.  Stále  vyuţívá  moţnosti 

kontinuálního měření glykémie glykemickým senzorem, pouze změnil výrobce.  
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Poslední kontrola v diabetologické ambulanci dopadla, dle pacientových slov, 

nad očekávání dobře - výsledek HbA1c byl 48 mmol/mol a dle výsledků senzoru 

byl v období  od  22.  2.  2020  –  22.3.2020  89%  v rozmezí normální hodnoty 

glykémie,  v 9%  byl  nad  limitem  a  ve  3%  pod  hodnotou  normy.  Došlo  také 

k úpravě hypertenze zvýšením medikace. 

Pacient byl velmi potěšen a zdůraznil, ţe důkladná edukace a společné řešení 

komplikovaných situací pro něj byla obrovským přínosem.  

Na závěr pacient napsal, ţe „i rozbitý člověk můţe být šťastný“. 
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8 Přílohy 
Obrázek 1 Anatomie pankreatu.  
Zdroj: https://tn.nova.cz/clanek/zpravy/domaci/cukrovka-utoci-na-prevenci-upozornuji-
pochody.html 
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Obrázek 2  Jednorázová inzulínová stříkačka.  
Zdroj: http://www.zdravyzivotscukrovkou.cz/cukrovka/zakladni-informace-o-lecbe/formy-
diabetu/dm-1-lecba 

 

Obrázek 3 Glukometr Zdroj: autorka 
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Obrázek 4 Inzulínová pera.  

Zdroj: https://diasport.webnode.sk/diabetes-mellitus/liecba/inzulin/zdravotne-pomocky-pre-

diabetikov/ 

 

 

Obrázek 5 Inzulin NovoRapid 10 ml pro s.c. nebo i.v. podání Zdroj: autorka 
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Obrázek 6 - Glukózový senzor FreeStyle Libre.  

Zdroj: https://www.diastyl.cz/freestyle-libre-konecne-v-cr/ 

 

 

Obrázek 7  Infuzní teflonový set AUTOSOFT 90, samozaváděcí, kolmý 9mm/60 cm 
Zdroj: autorka 
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Obrázek 8 Infuzní teflonový set a inzulinová pumpa Tandem T – Slim X2 pacienta 
Zdroj: autorka 

 

 

Obrázek 9 Inzulinová pumpa Tandem T-slim X2.  

Zdroj: http://www.aimport.cz/cz/produkty/tandem 
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Obrázek 10 Zavedená s.c. kanyla u  pacienta na břiše vpravo Zdroj: autorka 

 

Obrázek  11  Místo  po  zavedení    s.c.  kanyly  u  pacienta  na  břiše  vpravo  Zdroj: 
autorka 
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Obrázek 12 Nemocniční strava u diabetiků, dieta č. 9, s 250 g sacharidů Zdroj: 
autorka 

 



72 

 

Obrázek 13 Vhodná místa vpichu s.c. inzulinu.  

Zdroj: https://www.mylife-diabetescare.com/cs-CZ/znalosti-o-diabetu/lecba-inzulinovym-
perem/mista-pro-vpich.html 

 

 

Obrázek 14 Odpojený infuzní set pacienta a slepé krytí kanyly Zdroj: autorka 
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Obrázek 15  Připojené slepé krytí na infuzním setu pacienta Zdroj: autorka 

 

 

Obrázek  16  Kontinuální  monitorace  glykémie  senzorem  FreeStyle  Libre  před 
hospitalizací. Zdroj: pacient 

(43% mimo rozmezí normy -> hypoglykémie, pouze 33% hodnot v normě!) 
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Obrázek 17 Výsledky kontinuální monitorace glykémie 4 měsíce po propuštění  

Zdroj: autorka 
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Obrázek 18  Hodnoty kontinuální monitorace glykémie ze senzoru FreeStyle Libre 
v době hospitalizace (20.11.  – 25.11.2019) Zdroj: autorka 
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Tabulka 14 Výměnné jednotky na 10 – 12g sacharidů 

Zdroj: http://www.nadvaha.cz/diabetes-%20dieta 

 

 



77 

 

Tabulka 15 Inzulinové přípravky dostupné v ČR rozdělené podle délky účinku.  

Zdroj: http://www.remedia.cz/Clanky/Prehledy-nazory-diskuse/Inzulinova-analoga-a-jejich-
postaveni-v-lecbe-diabetu/6-F-18n.magarticle.aspx 
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Tabulka 16 – Hypoglykémie 

 Zdroj: https://ocukrovce.cz/co-je-hypoglykemie/. 
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Tabulka 17 – Farmakoterapie  u pacienta ze dne 25.11.2019  

Zdroj: autorka 

Orcal 10 mg tbl. p.o.  

(zvýšeno – pův. 5 mg) 

vazodilatancia 1 – 0 – 1/2 

Cosyrel 10 mg/10 mg 

tbl. p.o. 

antihypertenziva 1 – 0 - 0 

Atoris 20 mg tbl. p.o. hypolipidemika 0 – 0 - 1 

Ezetimib  10  mg  tbl.  p.o. 

(původně Ezoleta) 

hypercholesterolemika 1 – 0 - 0 

Novorapid inzulin bazál: 19.5 j./24 hod. 

bolus: 8/9 – 7/8 – 

8/9svačiny 0.5 – 1.5 j. 

 



 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

- snížení celkové dávky 
inzulinu 
- omezený výskyt 
hypoglykémií 
- snížené množství vpichů 
s.c. 
- možnost flexibilnějšího 
režimu 

- nepřetržité připojení k 
přístroji 
- riziko 
zastaveného/porušeného 
výdeje inzulinu => 
hyperglykémie, rozvoj 
ketoacidózy 
- nutná technická zručnost 
- vyšší riziko infekce 

vÝ
H

O
D

Y 
N

EVÝH
O

D
Y 

CO JE TO INZULINOVÁ PUMPA? 

Je to moderní zařízení k léčbě diabetu 
mellitu, především 1.typu. Přístroj trvale 
dodává nemocnému do těla mikrodávky 
krátkodobě působícího inzulinu a je to pro 
pacienta nejpřirozenější způsob léčby. 

CO DĚLAT PŘI TĚŽŠÍ HYPOGLYKÉMII 

 JESTLI UMÍM MANIPULOVAT S PUMPOU => 
ZASTAVIM JI! 

 JESTLI NEUMÍM MANIPULOVAT S PUMPOU => 
ODSTRANÍM KANYLU Z PODKOŽÍ 

 PODÁM PACIENTOVI SLADKÝ NÁPOJ/APLIKUJI 
GLUKAGON 

 INFORMUJI LÉKAŘE 

 

před nebo při přijmu pacienta je 
vhodné se naučit zastavení 

konkrétního typu pumpy, se kterou 
bude pacient hospitalizován 



ZAVÁDĚNÍ INFUZNÍHO SETU 

 

 

 

 

 

 

 

VÝBĚR VHODNÉHO 
MÍSTA VPICHU 

• dostatek tukové tkáně (břicho, 
stehna, hýždě, boky) 

• břicho, stehna => nejrychlejší 
vstřebávání inzulinu 

• princip obměny (hrozí zatvrdnutí 
tkáně) 

• inzulinová pumpa a glykemický senzor 
od sebe musí být vzdáleny min. 8 cm 

• neaplikovat do jakkoliv změněných 
míst (strie, mateřská znaménka, 
tetování, zarudnutí, hematom, jizva) 

• před zaváděním vybrané místo vpichu 
ničím nemazat (nedržela by náplast) 
 

PROBLÉMY SE 
ZAVEDENOU S.C. 

KANYLOU 

• UCPÁNÍ KANYLY (okluze) 
- vznikne překážka, přes kterou se inzulin 
nemůže vpravit do organismu 
- projevuje se zvýšenou glykémií, až 
ketoacidózou 
- řešení: přepich kanyly 

• ZALOMENÍ KANYLY 
- častěji u teflonových kanyl (dávat si pozor) 
- řešení: přepich kanyly, důkladnější změna 
míst aplikace 

VYVAROVAT SE 
VZDUCHOVÝM 

BUBLINÁM  

• neplnit zásobník příliš 
vychlazeným inzulinem 
(ideální je pokojová 
teplota) 

• manuálně 
vyklepat/pístem vytlačit 
vzduchové bubliny před 
napojením 

• umístění pumpy ústím 
směrem dolů/ve 
vodorovné poloze 

Nepřepichovat kanylu večer, 
ale ideálně přes den, po 1-2 
hodinách přeměřit glykémii 
(kontrola úspěšného 
zavedení) 

NEPOUŽÍVAT OPAKOVANĚ 
JEDNORÁZOVÉ POMŮCKY 

(NAPŘÍKLAD ZÁSOBNÍK – POUHÉ 
DOPLŇOVÁNÍ NOVÉHO INZULINU 
KE STARÉMU INZULINU) – RIZIKO 

INFEKCE, NEFUNKČNOSTI 
INZULINU 



 

Kontrola SPRÁVNÉHO 
NASTAVENÍ ČASU, aby byly 

dávky inzulinu vydány 
v námi vyžadovaný čas 

Záleží na typu pumpy (informovat se o konkrétním 
typu pumpy), ale většinou jsou již pumpy 

v omezeném rozmezí VODĚODOLNÉ. I přesto se 
pacienti často sprchují bez pumpy. Pumpa se zastaví -
> utěsní se výstup slepým krytím -> po osprchování a 
důkladném osušení se sundá slepé krytí, zapne se a 

napojí inzulinová pumpa, změří se glykémie, 
eventuálně se dopíchne korekční bolusová dávka 

inzulinu 

Večer před spaním 
zkontrolovat DOSTATEK 

INZULINU V ZÁSOBNÍKU na 
celou noc 

Průběžně a opakovaně se 
ujišťovat, zda-li pacient VŠEMU 
ROZUMÍ, být mu oporou, jít mu 

příkladem (např. při desinfikování 
rukou při manipulaci s kanylou), 

motivovat pacienta! 
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OOššeettřř oovvaatteellsskkáá  aannaammnnéézzaa  
((ÚÚssttaavv  ooššeettřřoovvaatteellssttvvíí,,  33..  LLFF  UUKK  ––  pprroo  ssttuuddiijjnníí  úúččeellyy))    

 
Oddělení :……………………………………….. 
Datum a čas odběru anamnézy :………………… 
 
Jméno (iniciály) : ………………………        Pohlaví: ………..   Věk : ……………. 
 
 
Datum přijetí : …………..                                
 
 
Stav:………….….                                            Povolání:…………………………….. 
 
 
Rodina informována o hospitalizaci :                        ano                              ne 
 
Diagnóza při přijetí  ( základní):……………………………………………………………… 
                                  
 
Chronická onemocnění : …………………….……………………………………………. 
                                        ………………………………………………………………….. 
                                        ………………………………………………………………….. 
                                        …………………………………………………………………… 
Infekční onemocnění:       NE                          ANO………………………………………. 
Režimová opatření:………………………………………………………………………… 
 
Léčba: 
Operační výkon:………………………………………………Pooperační den:………….. 
Farmakoterapie:…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………….. 
Jiné léčebné metody:……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 
Má nemocný informace o nemoci :                     ano                     ne                      částečně 
 
Alergie :           ano               ne                          jaké: ……………………………………… 
 
 
Fyziologické funkce :    P : …….      TK : ……...       D : ………    SpO2 : ……...    TT :……. 
 
                                       
1) Vědomí  

stav vědomí :          při vědomí           porucha vědomí           bezvědomí             GSC : ……… 

                          Orientovaný                                                   Dezorientovaný  

…………………………………………………………………………………………………... 

 

II. interní klinika odd. 69 - diabetologie, endokrinologie

J.B. muž 41 let

ženatý technik, supervizor

plánované přijetí DM I. typu k převodu na inzulinovou pumpu z důvodu asymptomatických hypoglykémií

hyperlipoproteinemie

nefropatie (kvantitativní proteinurie 2,5 g/24 h)

autonomní neuropatie

vrozený pakloub pravé lýtkové kosti (cca. 20 operací od dětství)

/

/ /

Atoris 20 mg tbl. p.o. (hypolipidemika) 0 - 0 - 1

Orcal 5 mg tbl. p.o. (vazodilatancia) 1 - 0 - 0

Ezoleta 10 mg tbl. p.o. (hypocholesterolemika) 1 - 0 - 0

Inzulinová pumpa Tandem T-slim X2

99% 36,5°C

15 b.

18.11.2019

esenciální hypertenze

Cosyrel 5 mg tbl. p.o. (antihypertenziva) 1 - 0 - 0

/

19.11.2019 v 14:30

Insulin Novorapid (krátkodobě působící inzulín) - dle ordinace lékaře, podle hodnoty glykémie

Dnes: bolusy 8 j.  - 7j., po jídle 2 j. , bazál nastaven na 11 j./24 hod

94/min 160/98 mmHg 17/min
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2) Bolest  

bolest :                ano              akutní              chronická                         

                                                tupá                bodavá          křečovitá             svalová          jiná         

                           ne  

lokalizace  :    

 

 

Intenzita :         /-----/-----/-----/-----/-----/-----/-----/-----/-----/-----/ 

                        0       1      2      3      4     5     6      7      8      9     10 

………………………………………………………………………………………………… 

3) Dýchání  

potíže s dýcháním :              ano                  ne 

dušnost :           ano              klidová              námahová             noční 

                        ne 

Kuřák :                 ano                      ne                     Kašel :               ano                         ne 

…………………………………………………………………………………………………... 

4) Stav kůže  

změny na kůži :          ano               ekzém             otoky             dekubity             jiné        

                                    ne                   Riziko vzniku dekubitů – Nortonové skóre:………. 

lokalizace : 

 

Hodnocení rány:………………………………………………………………………………. 

Ošetření rány:…………………………………………………………………………………. 

Pacient neuvádí žádnou bolest, VAS 0.

Provádí se kontrola při každé aplikaci inzulinu, přepich jednou za 3 dny (zavedeno 18.11.2019, zítra přepich), desinfekce 
na kůži SoftaSept, poté vpich sterilní jehlou z předpřipraveného kanylového balíčku 
(teflonové sety AUTOSOFT 90 samozaváděcí kolmé 9mm/60 cm)

Zavedená inzulinová pumpa s.c. vpravo na břiše - bez známek infekce, okolí klidné
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5) Vnímání zdraví 

Celková úroveň zdraví (nemocnost, vleklá choroba).................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Úrazy:            ano                        ne                   jaké :…………………………………………... 

6) Výživa, metabolismus 

Dieta:…………………………     Nutriční skóre:………………………………………….. 

Hmotnost : ………..        Výška : ……… BMI:……………………………………………. 
Chuť k jídlu :        ano           ne 

Potíže s příjímáním potravy :           ano             ne          jaké: ………………………………… 

Užívá doplňky výživy :            ano                   ne            jaké : ………………………………...  

Enterální výživa ……………..……….       Parenterální výživa……………………………….. 

Denní množství tekutin : ……………………    Druh tekutin : ………………………………... 

Úbytek nebo zvýšení hmotnosti v poslední době :           ano         ne        o kolik : …………… 

Umělý chrup :          ano            ne                    horní                   dolní 

Potíže s chrupem :          ano               ne 

…………………………………………………………………………………………………... 

7) Vyprazdňování  

problémy s močením :         ano            pálení           řezání            retence             inkontinence 

                                             ne 

problémy se stolicí :          ano            průjem               zácpa            inkontinence 

                                           ne 

stolice pravidelná :            ano                 ne 

datum poslední stolice : …………….. 

Způsob vyprazdňování :  podložní mísa/močová láhev 

                                         Inkontinenční pomůcky 

                                         Toaletní křeslo 

                                         Močový katétr            počet dní zavedení:……………………… 

                                         Rektální odvodný systém:………………………………………  

                                         Stomie………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

8) Aktivita, cvičení  

Pohybový režim : ……………………………………………………………………………... 

Barthel test:……………………………………………………………………………………... 

Riziko pádu:  ANO skóre…………….                                  NE   

Pohyblivost :         chodící samostatně                        chodící s pomocí 

                              

č.9 = diabetická, 250 g sacharidů 0 b. 

93 kg 168 cm 32,9

/ /

2,5 l/24 h voda, minerální voda, neslazený čaj

WC

soběstačný, chodící 

100 b. = nezávislý

2 b.

19.11.2019

Pacient prodělal běžná dětská onemocnění (vzpomněl plané neštovice, angína), bez vážnějších komplikací. Na nemocniční prostředí je zvyklý, vzhledem k častým hospitalizacím již od 
útlého věku (časté operace z důvodu pakloubu na PDK, poslední operace v 18ti letech). PPravidelně navštěvuje diabetologickou ambulanci, mívá hodnoty glykovaného hemoglobinu (HbA1c) od diagnostikování diabetu kolem 
80 mmol/mol, maximálně 93 mmol/l, minimálně 70 mmol/mol.
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                              ležící pohyblivý                              ležící nepohyblivý 

 

                              pomůcky                      jaké : ………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

9) Spánek, odpočinek  

počet hodin spánku : …………………….        hodina  usnutí : …………….. 

poruchy spánku :        ano                ne                 jaké : ……………………………………… 

hypnotika :               ano                 ne 

návyky související se spánkem : ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

10) Vnímání,poznávání 

potíže se zrakem:         ano                ne           jaké : …………………………………………... 

potíže se sluchem:           ano               ne           jaké: ………………………………………….. 

porucha řeči:           ano               ne               jaká : ……………………………………………. 

kompenzační  pomůcky:           ano           ne         jaké : ………………………………… 

 

 orientace :            orientován 

                            dezorientovaný            místem              časem             osobou 

………………………………………………………………………………………………….. 

11) Orientační zhodnocení psychického a sociálního stavu 

Emocionální stav:            klidný        rozrušený  …………………………………….              

Pocit strachu nebo úzkosti :           ano               ne   ………………………………… 

Úroveň komunikace a spolupráce:       dobrá        obtížná………………………………….. 

Plánovaní propuštění 

Bydlí doma sám :              ano                  ne 

kdo bude o klienta pečovat po propuštění : …………………………………………………….. 

kontakt s rodinou :               ano                    ne 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

12) Invazivní vstupy  

Drény :         ano            ne                 jaké :  ……………………..     Datum zavedení: ………. 

Permanentní močový katétr :          ano                  ne                

i.v. vstupy :                  ano                    periferní            datum zavedení: …….       kde:……… 

                                                                                                   Stav : …………………………. 

                                                              centrální             datum zavedení: …….     kde:………. 

                                                                                                    stav : ………………………..... 

                                     ne 

7 hodin 22.00 - 22.30

Pacient se v noci budí, špatně se mu spí, neví, jak si má 
s novým přístrojem lehnout, je z toho nervózní, budí se

Pacient je orientovaný místem, časem i osobou.

Z důvodu nového způsobu léčby

Manželka, dcera (18 let), syn (15 let)

Rodina bydlí ve Znojmě, nemůže dojíždět často na návštěvu, ale jsou v telefonickém kontaktu, rodina se zajímá

Pacient je lehce rozrušený a nervózní z užívání nového přístroje a mírné dekompenzace
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Sonda :          ano               ne               jaká : ………………     datum zavedení : ……………. 

Stomie :          ano                ne              jaká:………………..     stav : ……………………… 

Endotracheální kanyla :            ano               ne           č.ETR : ……….datum zavedení: .…… 

Tracheotomie :           ano               ne          č.: …….             od kdy: ……………. 

Arteriální katétr     :           ano                ne          

Epidurální katétr:               ano                ne          

Jiné invazivní vstupy:…………………………………………………………………………… 

 

 

Základní hodnotící škály pro identifikaci rizik 
 

1. Barthelové test základních všedních činností ( ADL - activities of 
daily living ) 

 
Činnost Provedení činnosti Body 

1. najedení, napití samostatně bez pomoci 
s pomocí 
neprovede 

10 
5 
0 

2. oblékání samostatně bez pomoci 
s pomocí 
neprovede 

10 
5 
0 

3. koupání samostatně bez pomoci 
s pomocí 
neprovede 

10 
5 
0 

4.osobní hygiena samostatně bez pomoci 
s pomocí 
neprovede 

10 
5 
0 

5.kontinence moči samostatně bez pomoci 
s pomocí 
neprovrde 

10 
5 
0 

6.kontinence stolice samostatně bez pomoci 
s pomocí 
 neprovede 

10 
5 
0 

7.použití WC samostatně bez pomoci 
s pomocí 
neprovede 

10 
5 
0 

8. přesun lůžko- židle samostatně bez pomoci 
s pomocí 
neprovede 

10 
5 
0 

9.chůze po rovině samostatně bez pomoci 
s pomocí 
neprovede 

10 
5 
0 

10. chůze po schodech samostatně bez pomoci 
s pomocí 
neprovede 

10 
5 
0 

 
Zdroj: Staňková,M.: České ošetřovatelství 6- Hodnotící a měřící techniky v ošetřovatelské praxi. Brno.IDVPZ 2001. ISBN 
80-7013-323-6 

 
Hodnocení stupně závislosti v základních denních činnostech:  
0-40 bodů:    vysoce závislý 
45-60 bodů:  závislost středního stupně 
65-95 bodů:  lehce závislý 
   100 bodů:  nezávislý 
 
 
 
 
 

Zavedená inzulinová pumpa 18.11. 2019 s.c. Tandem T: Slim X2 - bez známek infekce, okolí klidné

Glykemický senzor FreeStyle Libre v levé paži s.c. - bez známek infekce, okolí klidné
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2. Hodnocení rizika vzniku dekubitů  - rozšířená stupnice  dle Nortonové 
 

Schopnost 
spolupráce 

Věk 
Stav 
pokožky 

Přidružená 
onemocnění  

Fyzický 
stav 

Vědomí Aktivita Mobilita 
Inkontinen
ce 

Úplná  4 
< 
10   
4   

Normální  
4 

Žádné     4          Dobrý  4 Bdělý  4 Chodí  4 Úplná  4 Není  4 

Částečně 
omezená  3 

< 
30   
3 

Alergie   
3 

DM,vysoká 
TT,anémie,kachex
ie  3 

Zhoršen
ý  3 

Apatický  
3 

S 
doprovode
m  3 

Část. 
omezená  
3 

Občas  3 

Velmi 
omezená  2 

<  
60  
2 

Vlhká     
2 

Trombóza, obezita 
 
2 

Špatný  
2 

Zmatený  
2 

Sedačka  2 
Velmi 
omezená  
2 

Převážně 
moč  2 

Žádná  1 
>  
60   
1 

Suchá     
1 

Karcinom  1 
Velmi 
špatný  
1 

Bezvědo
mí  1 

Leží  1 Žádná  1 
Moč+stolic
e  1 

Zdroj: Staňková,M.: České ošetřovatelství 6- Hodnotící a měřící techniky v ošetřovatelské praxi. Brno.IDVPZ 2001. ISBN 
80-7013-323-6 

Nebezpečí vzniku dekubitu je významné při 25 bodech a méně. 
 
3. Hodnocení nutričního stavu 
 
NRS – Nutritional Risk Screening  
Je BMI (kg/m2) pod 20,5?  ANO NE 

Zhubl pacient za poslední 3 měsíce? ANO NE 

Omezil pacient příjem stravy v posledním týdnu? ANO NE 

Je pacient závažně nemocen (např. intenzivní péče)? ANO NE 

   

Hodnocení:   

Jsou-li všechny odpovědi NE, opakujte hodnocení 1x týdně.   

Je-li jedna opověď ANO, zavolejte nutričního specialistu.   
Zdroj: Grofová, Z., Nutriční podpora – praktický rádce pro sestry, Grada 2007 

 
 
4. Zhodnocení rizika pádu u pacienta 
 

Dle Conleyové upraveno Juráskovou 2006 – doporučeno ČAS 
Rizikové faktory pro vznik pádu 

Anamnéza: 
   DDD ( dezorientace, demence, deprese)                                                                 3 body 
   věk 65 let a více                                                                                                       2 body 
   pád v anamnéze                                                                                                        1 bod 
  pobyt prvních 24 hodin po přijetí nebo překladu na lůžkové odd.                           1 bod  
  zrakový/sluchový problém                                                                                        1 bod 
  užívání léků ( diuretika, narkotika, sedativa, psychotropní látky, hypnotika, tranquilizery, antidepresiva, laxativa)                                                                                                   
1 bod 
 
Vyšetření 
  Soběstačnost 
           - úplná                             0b 
           - částečná                        2b 
           - nesoběstačnost              3b 
 
  Schopnost spolupráce 
          - spolupracující                0b 
          - částečně                         1b 
          - nespolupracující            2b 
 
Přímým dotazem pacienta ( informace od příbuzných nebo ošetřovatelského personálu) 
  Míváte někdy závratě?                                 ANO                                                    3 body 
  Máte v noci nucení na močení?                   ANO                                                    1 bod 
  Budíte se v noci a nemůžete usnout ?         ANO                                                     1 bod 

Celkem:  
0-4 body                                                                                      Bez rizika 
5 – 13 bodů                                                                                 Střední riziko 
14 – 19 bodů                                                                               Vysoké riziko  

2 b.

33 b.



 

                                         Ústav ošetřovatelství, 3. LF UK© 

 
5. Hodnocení vědomí  

                                                       Glasgow Coma Scale 

Hodnocený parametr Reakce Body 

Otevření očí spontánně otevřené 4 

  na slovní výzvu 3 

  na bolestivý podnět 2 

  oči neotevře 1 

Slovní odpověď přiléhavá 5 

  zmatená 4 

  jednotlivá slova 3 

  hlásky, sténání 2 

  neodpovídá 1 

Motorická reakce pohyb podle výzvy 6 

  na bolestivý podnět účelný pohyb 5 

  na bolestivý podnět obranný pohyb 4 

  na bolestivý podnět jen flexe 3 

  na bolestivý podnět jen extenze 2 

  na bolestivý podnět nereaguje 1 

      

Hodnocení: 15 bodů - pacient při plném vědomí   

  3 body - pacient v hlubokém bezvědomí   
Zdroj: NEUWIRTH, J. Sledování a hodnocení fyziologických funkcí. In: KOLEKTIV AUTORŮ Základy ošetřování nemocných. Praha : 
Karolinum, 2005, s. 46-56. ISBN 80-246-0845-6 
 

 
 
Ošetřovatelské zhodnocení 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 

15 b.

Pan J. B., nar. 1978 je umístěn na pokoji č. 1, je to zkušený diabetik 1.typu, byl plánovaně přijat pro zavedení léčby inzulinovou pumpou. 
Je hospitalizován 2.den, včera se poprvé úspěšně napojila inzulinová pumpa od značky Tandem T - Slim X2. Pacient má zavedenou s.c. infuzní kanylu
vpravo na břiše - průchozí, bez známek infekce, užívá krátkodobě působící inzulin do pumpy NovoRapid.
Pacient má také zavedený v paži s.c. glykemický senzor, který slouží ke kontinuální monitoraci
glykémií. Hlídá si je sám, při rychle stoupajících nebo rychle klesajících hodnotách je poučen o oznámení zdravotnickému personálu.
U pacienta se provádí velký glykemický profil.  Cítí se dobře, neuvádí žádné bolesti (VAS 0).
Pacient je afebrilní, fyziologické funkce se měří 2x denně, krevní tlak se měří minimálně 3x denně, dle potřeby i více, z důvodu hypertenze, 
dnešní nejvyšší naměřená hodnota byla 167/96 mmHg - lékař obeznámen, zvýšil dávkování antihypertenziv (Cosyrel tbl.). 
Pan J. B. je samostatný, chodící, soběstačný. S pumpou i se senzorem velmi dobře manipuluje a rychle se učí. Je komunikativní a spolupracuje.
U pacienta se prováděl plánovaný odběr krve na biochemické vyšetření a moči. 
Glykémie jsou spíše vyšší, lékař informován, postupné navyšování a úpravy dávek inzulinu. 
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