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Abstrakt 

 

Název:    Povědomí ošetřujících lékařů o možnostech ortoticko–protetického řešení 

syndromu diabetické nohy 

Cíle:  Cílem práce bylo zjistit aktuální stav znalostí lékařů, jejich postoje a 

každodenní praxi týkající se ortoticko-protetického řešení syndromu 

diabetické nohy.  

Metody:  Výzkum byl založen na studii typu KAP (knowledge, attitude and practice), 

jedná se o deskriptivní typ práce. Ke sběru dat bylo využito kvantitativní 

dotazníkové metody, přičemž bylo potřeba vytvořit vlastní dotazník dle 

WHO guidelines, který byl šířen elektronickou cestou a jeho respondenti 

byli anonymní. Šetření probíhalo v rozmezí dvou měsíců a zúčastnilo se ho 

79 lékařů různých odborností, 11 z nich muselo být z výzkumu vyřazeno. 

Analýza dat probíhala v programu Microsoft Excel 365.  

Výsledky: Syndrom diabetické nohy je závažnou komplikací diabetu, který ohrožuje 

stále více lidí. Dle výsledků tohoto výzkumu jsou si toho lékaři vědomi, 

zároveň doceňují i důležitosti ortotiky-protetiky při jeho zvládání. Vnímají 

ovšem, že této terapie není dostatečně využíváno. Jejich znalosti jsou 

průměrné, což se týká především ortotiky. Rádi by se ovšem o dané 

problematice dozvěděli více. V praxi příliš často odlehčovací pomůcky 

nevyužívají, kdyžtak speciální typy obuvi. Na druhou stranu se snaží více 

spolupracovat s odbornými ambulancemi podiatrie a protetiky. Zlepšení 

povědomí o daném tématu u ošetřujících lékařů je výzvou do budoucna pro 

všechny zúčastněné. 

Klíčová slova: diabetes, komplikace, znalosti, postoje, praxe, Charcotova 

osteoartropatie, terapie odlehčením, ortotika, protetika, doktoři 
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Abstract 

 

Title:  Attending physicians' awareness of the possibilities of orthotic–prosthetic 

treatment of diabetic foot syndrome 

Objectives:   Objective of the thesis was to find out the current level of knowledge 

about orthotic-prosthetic therapy of diabetic foot syndrome among 

doctors, their attitude, and common practice in this field.  

Methods:   The research was based on KAP (knowledge, attitude and practice) type 

of descriptive study. Questionnaire survey was used to collect data. It 

was necessary to create a new questionnaire in accordance with WHO 

guidelines. It was anonymous and shared through electronic form. The 

survey lasted two months and it was completed by 79 specialists in 

various fields of medicine. Eleven of them had to be excluded from the 

research. Data analysis was made in Microsoft Excel 365. 

Results:      Diabetic foot syndrome is a serious complication of diabetes, which 

threatens more and more people every year. According to the results of 

the study, doctors are aware of that and understand the importance of 

orthotic-prosthetic therapy in management of the syndrome. On the other 

hand, they think this kind of therapy is underused. Their knowledge in 

this field is average, especially about orthosis use. The good news is that 

they want to learn more about this kind of therapy. Doctors don´t use 

offloading devices very often, if they do so, they use special types of 

shoes. On the other side, the cooperation with podiatric and prosthetic 

specialists is on a satisfying level. Improving awareness of this topic in 

attending physicians in the future is challenging task for all included 

specialists.  

Keywords:  Diabetes, complication, doctors, specialists, knowledge, attitude, 

practice, Charcot osteoarthropathy, offloading therapy, orthotics 
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1. Úvod 

S prodlužující se délkou dožití a stárnutím populace se dostávají čím dál více do 

popředí tzv. civilizační choroby, které se postupně stávají celospolečenským 

problémem. Mezi jednu z nejrozšířenějších se počítá diabetes mellitus II. typu, lidově 

označován, jako stařecká cukrovka. Proti minulosti, kdy byla doménou především lidí 

staršího věku, se tato choroba vyskytuje ve stále nižších věkových skupinách. 

Neoddiskutovatelnou úlohu v tom hraje současný způsob života s nedostatkem pohybu 

a nadměrným kalorickým přísunem. Zákeřnost této nemoci tkví kromě jiného 

v nedostatku subjektivních potíží během časných stádií. Spolu s dalšími typy diabetu 

ovšem způsobuje tato choroba četné komplikace zasahující rozličné orgánové soustavy 

včetně soustavy pohybové. Ty mohou vést k poškození zdraví jedince, potažmo ke 

snížení plnohodnotného pracovního, ale i společenského uplatnění. V konečném 

důsledku může dojít až k vážnému ohrožení života.  

Máme tu tedy nebezpečnou chorobu s potenciálem invalidizace jednice, s neustále se 

zvětšující populační skupinou starších lidí a zároveň posun výskytu této choroby do 

nižšího věku. Je jasné, že se jedná o hozenou rukavici současnému zdravotnímu 

systému ve smyslu zastavení nárůstu případů, adekvátní terapie a v neposlední řadě i 

důsledné a včasné léčbě nasedajících komplikací, umožňující plnohodnotný život.  

Právě prevenci a samotné terapii je věnována velká pozornost jak odborné, tak laické 

veřejnosti. Problematika následných komplikací a jejich léčba již tolik diskutována 

není. Z ortoticko–protetického hlediska lze adekvátně ovlivnit pomocí odlehčení 

především rozvíjející se syndrom diabetické nohy a Charcotovu osteoartropatii, přičemž 

se jedná o jednu ze základních modalit terapie.  

Téma této bakalářské práce jsem si vybral především z důvodu vysokého počtu pacientů 

ohrožených právě rozvojem syndromu diabetické nohy. Tito pacienti se přitom můžou 

objevit v ambulanci specialistů prakticky všech odborností. V případě pozdního či 

špatného stanovení diagnózy, případně pozdní nebo neadekvátní terapie, může dojít 

k trvalému poškození zdraví daného jedince, a to především v případě rozvoje 

Charcotovy osteoartropatie. Proto by měl mít každý lékař alespoň rámcové informace o 

diagnostice a základní léčbě tohoto stavu. Z osobní zkušenosti vím, že ortotice–protetice 

je v pregraduálním i postgraduálním vzdělávání věnována pouze marginální pozornost. 



12 

 

V klinické praxi není situace o moc lepší a závisí spíše na osobním zájmu každého 

lékaře. 

Cílem je tedy především zjistit, do jaké míry jsou lékaři přicházející do kontaktu s 

pacienty potenciálně ohroženými tímto onemocněním informováni o možnostech 

ovlivnit daný stav pomocí ortototicko–protetických pomůcek, do jaké míry toho 

využívají a zda vůbec mají zájem o další informace.  

Výstupem této práce by mělo být zhodnocení aktuálního stavu a návrh opatření 

vedoucích k vylepšení koncepce edukce lékařů, a to nejen stran terapie syndromu 

diabetické nohy, ale ortotiky–protetiky jako celku. Zároveň by získaná data mohla 

sloužit k porovnání stavu před a po případné intervenci.   
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2. Ortopedická protetika – definice pojmů 

Dle definice: Ortotika a protetika je multidisciplinární obor, zabývající se navrhováním, 

stavbou a aplikací zdravotnických prostředků, zejména ortopedických pomůcek. [52]  

Dělí se na pět základních částí:  

• Ortotika – zabývá se návrhem a výrobou různých druhů ortéz, které nahrazují 

funkci tělního segmentu a jsou aplikovány zevně 

• Protetika – zabývá se návrhem a výrobou různých druhů protéz, které nahrazují 

část končetiny i její ztracenou funkci 

• Kalceotika – zabývá se návrhem a výrobou různých druhů obuvi a vkládacích 

stélek  

• Adjuvatika – zbývá se zdravotními pomůckami usnadňujícími každodenní život 

pacienta, které nejsou spojeny s jeho tělem. Jedná se o polohovací postele, 

invalidní vozíky, berle atp. 

• Epitetika – zabývá se náhradou ztracené části těla bez náhrady její funkce  

 

[21,52]  
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3. Diabetes mellitus a syndrom diabetické nohy 

3.1. Obecná charakteristika 

Diabetes mellitus je chronické onemocnění postihující metabolismus glukózy, 

projevující se její zvýšenou hladinou v krvi způsobené absolutním, nebo relativním 

nedostatkem inzulinu. Rozeznáváme různé typy lišící se etiopatogenezí i klinickým 

průběhem, přičemž nejobvyklejší je II. typ, který postihuje 90–95 % nemocných.  

Zjednodušeně u něj dochází k necitlivosti buněk vůči inzulinu a poruše jeho sekrece. 

[35,14] Dle IDF bylo v roce 2019 na planetě přibližně 463 milionů obyvatel trpících 

diabetem ve věku 20–79 let, což představuje 9,3 % celkové populace. Pro představu 

v roce 2000 to bylo „pouze“ 151 milionů (tzn. 4,6 %). [58] V České republice bylo 

v roce 2017 léčeno s diabetem 936 124 pacientů, přičemž incidence i prevalence má 

také stoupající tendenci. [56] Obecně je diabetes provázen četnými akutními i 

chronickými komplikacemi zasahujícími různé tkáně a orgány lidského těla. [35] 

 

Obrázek 1: Odhad vývoje počtu diabetiků od roku 2000 ve světě (v milionech) 

Mezi chronické komplikace patří mimo jiné i rozvoj syndromu diabetické nohy. Jedná 

se o onemocnění nohy, lokalizované distálně od kotníku, přímo způsobené 

komplikacemi diabetu. Vyznačuje se především trofickými lézemi s poruchou hojení, 

deformitami a zvýšeným rizikem infekčních komplikací. [21,23,25,32] To vše v 

důsledku zvyšování plantárního tlaku, třecích sil a poruše kapilárního průtoku. Z toho 

důvodu dochází ke snížení tkáňové oxygenace se všemi svými důsledky. [21] Nebylo 

ovšem prokázáno, že riziko syndromu diabetické nohy je přímo úměrné tíži samotného 

diabetu, v některých případech spíše naopak. [25,35] Díky zvyšující se incidenci 

diabetu se jedná se o závažný problém, jelikož přibližně každý čtvrtý diabetik během 
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svého života trpí syndromem diabetické nohy, zároveň je zodpovědný asi za třetinu 

všech hospitalizací u diabetiků. [16,25] V roce 2019 tímto syndromem trpělo světově 

asi 40 – 60 milionů lidí. [58] Přičemž náklady na léčbu těchto pacientů jsou srovnatelné 

s náklady na léčbu pacientů s rakovinou. [3] Ve srovnání s ostatními vyspělými státy 

jsou v Česku navíc tyto náklady vyšší. [14] V České republice se jedná o 41 734 

pacientů trpících tímto syndromem v roce 2017, z toho přibližně 10 000 pacientům 

musela být provedena amputace v různých etážích. [56] Amputace jsou až 30x častější 

u diabetiků než u jedinců, jež tímto onemocněním netrpí. [35] Zároveň je diabetes 

hlavní příčinou asi 40 % až 80 % všech netraumatických amputací. [23,25,37] Přitom je 

mortalita pacientů po amputaci z důvodu syndromu diabetické nohy vysoká. 

V pětiletém horizontu umírá 40–80 % amputovaných. [37,36]  

 

Obrázek 2: Ulcerace na patě  

3.1.1. Charcotova osteoartropatie 

Samostatnou jednotku tvoří Charcotova osteoartropatie, i když se jedná spíše o syndrom 

než přesně stanovenou diagnózu. Dochází při ní k postižení kostí, kloubů i měkkých 

tkání predilekčně v oblasti nohy. Postihuje přibližně 7 % pacientů s diabetem. [23] Mezi 

její příčiny patří především autonomní a periferní neuropatie, působení mikrotraumat 

vznikajících při snížené citlivosti zároveň s probíhajícím zánětem a lokální 

osteoporózou způsobenou hypercirkulací. Dále je přítomna i porucha vazivových 

struktur nohy. Působením všech těchto faktorů dochází k poruše biomechaniky 

chodidla, které poté není schopno zvládat působící síly. Můžeme se s ní ovšem kromě 

diabetu setkat i u jiných onemocnění jako např. syringomyelie, onemocnění Charcot–

Marie–Tooth a některých dalších. [20,21,30,32] Klinicky se manifestuje především 

otokem, zarudnutím a protepláním dané lokality. Rozdíl teploty oproti druhé straně 

bývá mezi třemi a pěti stupni celsia. V pozdější fázi se mohou připojit deformity 

chodidla. Bolest nemusí být přítomna. [20,23,39] Tento stav je obecně 
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poddiagnostikován, takže je obtížné odhadnout reálné množství případů. [16] Náročné 

je i odlišení od osteomyelitidy, která navíc může probíhat současně. [20] Z důvodu 

nedostatečné informovanosti dochází k pozdnímu nasazení adekvátní terapie, jež vede 

k výraznému zhoršení konečných následků. [20,30] V neposlední řadě tímto dochází 

k výraznému nárůstu spotřebované zdravotní péče a tím pádem i zvýšení nákladů na 

pacienta. [40] Postihuje především klouby nohy, ale vzácně může postihnout i kolenní 

kloub. Většinou se jedná o unilaterální postižení, ale může dojít i k bilaterální 

manifestaci, což dále ztěžuje včasnou diagnostiku. Za iniciální faktor je většinou 

považováno trauma.  Při nedostatečné terapii dochází k deformitám kloubu (až do 

bizarních tvarů) postihujícím především střední část nohy. Z důvodu četných 

prominencí poté vznikají defekty a ulcerace, které se mohou infikovat a přejít až 

v osteomyelitidu končící nezřídka amputací v různých etážích dolní končetiny. 

[20,21,25,45] Při adekvátní terapii dochází k přechodu z této aktivní fáze do fáze 

neaktivní, ve které se dokončují reparační procesy a fixují se deformity. Tento přechod 

může trvat v řádu měsíců, ale v případě nedostatečného terapeutického zásahu i několik 

let. [23,32]  

 

Obrázek 3: Deformita nohy při probíhající Charcotově osteoartropatii  

3.2. Etiologie a patogeneze 

Na vzniku syndromu diabetické nohy se podílí především neuropatie (senzorická, 

motorická a vegetativní), angiopatie (mikro a makro), snížená pohyblivost kloubů, 

častější infekce, snížená imunita a poruchy homeostázy. Mezi hlavní zevní faktory 

napomáhající ke vzniku syndromu diabetické nohy patří otlaky z nesprávné obuvi, 

spáleniny, drobné úrazy, plísňové infekce a v neposlední řadě kouření. [21,25]  
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Diabetická makroangiopatie na níž se podílí kromě hyperglyekemie také dyslipidémie 

se vyskytuje nejčastěji distálně od arteria poplitea. Postupně dochází k omezení průtoku 

krve cévou, jež se projeví především při zátěži intermitentními klaudikacemi v lýtku, 

později nastupují i noční a klidové bolesti.  

Diabetická mikroangiopatie bývá nejčastěji bez typického histologického obrazu. 

Dochází k závažným změnám cévní stěny v důsledku hypercirkulace a zvýšeného 

oxidačního stresu, dále dochází ke zhoršení reologických vlastností krve a poruše 

kapilárního průtoku. Omezen je především nutritivního oběh kůže způsobující její 

chronickou hypoxii při zvýšeném celkovém průtoku krve v noze. V důsledku toho 

bývají nohy teplé a zarudlé, s rozšířeným žilním řečištěm a vyšším rizikem vzniku 

defektu.  

Diabetická neuropatie se vyskytuje u více než 50 % diabetiků, je nejčastěji 

symetrického typu, dochází ke ztrátě myelinizovaných i nemyelinizovaných vláken 

z důvodů zvýšené apoptózy samotných nervových buněk. Přičemž nejdříve jsou 

postižena senzorická, poté autonomní a jako poslední motorická vlákna. Dochází 

k poruše čití na periferii, jež zvyšuje riziko vzniku ulcerace, na druhou stranu se u 

pacientů mohou vyskytovat i nesnesitelné bolesti. [9,21,35]  

Jelikož dochází ke snížení odolnosti vůči mikrobům, je většina diabetických ulcerací 

infikována, to dále zhoršuje tkáňovou perfuzi (čímž prohlubuje ischemii) a zvyšuje 

tkáňové poškození. [21] 

Dle příčiny tedy dělíme syndrom diabetické nohy na neuropatický, angiopatický a 

neuroischemický neboli smíšený, který je nejčastější. [35]  

3.3.Změna biomechaniky  

 Diabetes ovlivňuje komplexně celý organismus včetně všech tkání pohybového 

systému a tím pádem i biomechaniku nohy. Dochází k alteraci chůze a stoje, jež může 

v důsledku vyústit k rozvoji syndromu diabetické nohy a vzniku ulcerací. Nejčastěji 

dochází k omezení hybnosti kloubů nohy, čímž nedochází k adekvátnímu tlumení rázů 

přenášených na nohu. Dále se rozvíjí změny měkkých tkání nohy. Jde o zesílení kůže na 

plosce nohy, kde se v důsledku opakovaného mechanického namáhání tvoří otlaky, 

zároveň na noze atrofují tukové polštářky především pod patou a hlavičkami metatarzů. 

To zvyšuje riziko ulcerací a dále zhoršuje hojení ran.  Některé šlachy zesilují a dochází 

k ovlivnění reakčních sil. Svaly jsou více rigidní ve srovnání s normálem, to vede 
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k dysbalanci flexorových a extenzorových skupin, což vede ke vzniku deformit.  Kostní 

denzita je snížena a snižuje se i rozsah pohybu v kloubech nohy. Klenba nožní je 

porušena, což dále ovlivňuje biomechaniku celé dolní končetiny. [23,22]  

3.4. Klasifikace 

V literatuře je popisována celá škála klasifikací týkajících se syndromu diabetické nohy, 

v této kapitole budou zmíněny pouze některé z nich. Široce rozšířená Wagnerova 

klasifikace syndromu diabetické nohy hodnotí rozsah postižení měkkých tkání nohy, 

hloubku ulcerace a její případnou infekci. Je preferována některými autory pro její 

dobrou korelaci s klinickou závažností stavu. Dělí se do 6 stupňů viz. níže. [21,23] Dle 

nejaktuálnějších mezinárodních doporučení ovšem tato klasifikace dostatečně 

nezohledňuje ztrátu čití, míru ischemie a případnou infekci dané končetiny. Proto je 

doporučována klasifikace SINBAD díky které lze přesněji specifikovat charakter 

ulcerace. Mezi další doporučené klasifikace patří IWGDF infection classification pro 

management infikované ulcerace a WIfI klasifikace při rozhodování o benefitu 

revaskularizace. [47] Charcotova osteoartropatie se z klinického hlediska dělí na 

aktivní, charakterizovanou především otokem, zarudnutím a zvýšením lokální teploty a 

neaktivní ve které se mohou fixovat způsobené deformity. Dále se hojně užívá 

anatomická Sanders–Frykberg klasifikace (viz. příloha č. 1), dělící nohu do pěti okrsků, 

dle místa postižení. Na jejím základě jsou poté indikovány odlehčující pomůcky. [48]  

Pro příklad uvádím stále jednu z nejpoužívanějších – Wagnerovu klasifikaci.   

 

Obrázek 4: Wagnerova klasifikace  

• Stupeň 0 – bez poruchy kožního krytu, ovšem s rizikem ulcerací 

• Stupeň 1 – povrchová ulcerace v dermis 

• Stupeň 2 – hlubší ulcerace v subkutánní tkáni, bez postižení kosti 
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• Stupeň 3 – hluboká ulcerace zasahující pod plantární fascii, spojená se závažnou 

infekcí 

• Stupeň 4 – lokalizovaná gangréna 

• Stupeň 5 – gangréna celé nohy 

[23] 

3.5.Diagnostika 

Základem je jako ve většině případů klinické vyšetření pacienta spolu s podrobnou 

anamnézou. Zde je nutné vzít na vědomí, že pacienti často z důvodu periferní 

neuropatie nepociťují bolest, což do jisté míry ztěžuje diagnostiku. Sledujeme kožní 

defekty a otlaky, změnu barvy a teploty kůže, zde je důležité i srovnání teploty mezi 

oběma končetinami. Dále sledujeme otoky včetně jejich symetrie, možné deformity 

nohy a kostní prominence. Vyšetřujeme hybnost dolních končetin včetně menších 

kloubů. Dále vyšetřujeme povrchovou i hlubokou citlivost (např. pomocí ladičky a 

mikrofilamenta). Posloucháme případné šelesty nad tepnami, palpačně vyšetřujeme 

pulzaci na periferii s možností doplnit zhodnocení cévního zásobení končetiny pomocí 

dopplerovského měření průtoků, měřením transkutáního kyslíku nebo invazivního 

měření pomocí CT angiografie, či tzv. digitální subtrakční angiografie, která se využívá 

i v pozdějších fázích, při rozhodování o výšce případné amputace. Užitečné je i 

vyšetření lokálních tlaků na plosku např. pomocí pedobarografu. Laboratorní markery 

mohou být v normě, jedná se ale o užitečnou metodu k odlišení infekčního původu. 

Mezi další vyšetření patří RTG snímek nohy, příp. scintigrafické vyšetření a MRI, jež 

jsou přínosem především u pacientů s Charcotovou osteoartropatií. Je ovšem nutné si 

uvědomit, že v prvotní fázi Charcotovy osteoartropatie může být RTG nález často 

neprůkazný, a proto je nutné tuto diagnózu stanovit zpočátku především klinicky. Lékař 

by si měl být vědom limitů prováděných vyšetření a umět s nimi pracovat. 

[16,21,23,25,31,35,54]  

 

Obrázek 5: RTG snímek deformity nohy při Charcotově osteoartropatii 
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3.6. Prevence 

Nejdůležitější je prevence v podobě pravidelné kontroly nohou pacientem samým, 

kterou by měl provádět nejlépe každý den. Neméně důležitá je i pravidelná kontrola 

ošetřujícím lékařem, dle rizika s frekvencí jednou měsíčně až jedenkrát ročně. [32] 

Zásadní úlohu hraje adekvátní kompenzace diabetu (gylkémie by ideálně neměla 

nalačno přesáhnout hodnotu 7 mmol/l). Velkou pozornost je nutno věnovat pacientům 

s již zhojeným defektem, jelikož dochází do jednoho roku k recidivě až v 50 % případů. 

Důležitý je výběr správné obuvi (viz. kapitola 4.1.), hygiena a pravidelné ošetřování 

nohou buď dostatečně edukovaným pacientem, nebo příslušným specialistou. V případě 

výrazných deformit, nebo poruchy hybnosti nohy, jež zvyšuje riziko ulcerace, je nutné 

zvážit i operační korekci. [5,10,21,32,33,35]  

3.7.Terapie obecně 

Terapie musí být vždy komplexní, je nutno nakombinovat více terapeutických přístupů 

k dosažení uspokojivého výsledku. Nejdůležitějším prvkem je prevence. Pokud již 

ovšem dojde k vytvoření ulcerace je především nutné její odlehčení pomocí speciální 

obuvi, adekvátní fixace, nebo ortézy. Dále odlehčením o berlích nebo na vozíku, 

v krajním případě až klidem na lůžku. Přistupuje se rovněž k systematické lokální 

terapii v podobě odstraňování nekróz a hyperkeratóz, aplikaci prostředků zlepšujících 

hojení.   Tyto metody lze doplnit říznou podtlakovou terapií zlepšující hojení, případně 

larvální terapií. V některých případech je indikována terapie v hyperbarické komoře. Na 

základě výsledku kultivace z defektu nasazujeme dlouhodobou antibiotickou terapii. 

Důležité je také zlepšit krevní zásobení dolní končetiny, a to buď medikamentózně např. 

s pomocí prostaglandinů, nebo invazivně pomocí bypassu či perkutánní transluminární 

angioplastiky. Svou roli hraje i zanechání kouření. Dále lze operačně korigovat vzniklé 

deformity nohy. Hlavním cílem těchto opatření je zhojení ulcerace v co nejkratší době, 

předcházení možným komplikacím a především zabránění, případně alespoň oddálení 

nutnosti amputace na dolní končetině. Ta je indikována především při progredující 

gangréně nebo neřešitelném septickém stavu pacienta. V dnešní době je snahou 

provádět ablační výkon v co nejnižší možné etáži, a proto by měla amputaci předcházet 

revaskularizační léčba, která může zlepšit prokrvení na periferii. Provádí se amputace 

prstů, transmetatarzální, v Lisfrankově a Chopartově kloubu, v hlezenním kloubu 

(Syme, Pirogov, Boyd) nebo amputace v bérci či femuru, případně exartikulace 



21 

 

v koleni. U jakéhokoli operačního řešení je nutno počítat se zvýšeným rizikem 

zhoršeného hojení rány, vzniku pakloubů a infekčních komplikací.  

U pacientů v akutní fázi Charcotovy osteoartropatie je nejdůležitější nekompromisní 

odlehčení postižené končetiny. Dále lze po odeznění akutní fáze nohu operačně 

stabilizovat a korigovat deformity. [7,14,20,21,25,33,35,50]  

3.8. Systém péče o pacienty se syndromem diabetické nohy v České republice 

Velká část pacientů trpících syndromem diabetické nohy je ošetřována ve spádovém 

zdravotnickém zařízení specialisty mnoha odborností jako např. ortopedie, chirurgie, 

dermatologie atd., jež by měli být schopni diferenciálně diagnosticky odlišit tento 

syndrom od dalších stavů. Ideálně by základní péči o pacienty se syndromem diabetické 

nohy měli zajišťovat lékaři vyškolení v podiatrii, případně podiatrické sestry, jež je 

mohou dále odeslat do specializované podiatrické ambulance. Ty se zabývají především 

léčbou syndromu diabetické nohy a další dispenzarizací pacientů. Měly by splňovat 

kritéria stanovená Českou diabetologickou společností JEP. [14,15,33] K červenci 2020 

čítá seznam na stránkách České diabetologické společnosti JEP 33 podiatrických 

ambulancí, jež musí splňovat specifické podmínky. [17] Počet podiatrických ambulancí 

a vyškolených odborníků není ovšem v České republice dostatečný. Cílem je navýšení 

počtu ambulancí přibližně na 100, dále by měly být organizovány do tří stupňů dle 

poskytované péče. [14,15,32]  
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4. Ortotická, kalceotická a adjuvatická péče 

Jak již bylo řečeno výše, je tento typ terapie důležitý nejen pro prevenci vývoje 

syndromu diabetické nohy, ale také při jeho léčbě a prevenci rozvoje dalších 

komplikací. Četnými studiemi byla dokázána nezastupitelná role terapie odlehčením. 

Využívají se vhodně zvolené ortopedické vložky, speciální obuv, různé druhy ortéz a 

další adjuvatické pomůcky pomáhající odlehčení postižené končetiny. Při samotné 

terapii ulcerací je nutné využívat tyto pomůcky i v domácím prostředí. Dle aktuálních 

doporučení jsou v terapii ulcerací jednoznačně preferovány nesnímatelné odlehčovací 

pomůcky. Tzn. pomůcky, jež si pacient sám nemůže sundat. To je zabezpečeno buď 

primární povahou pomůcky např. sádrová fixace, nebo lze vytvořit nesnímatelnou 

pomůcku např. pomocí speciálních pásků nebo bandáží. Většina autorů uvádí, že tyto 

pomůcky vykazují lepší výsledky při hojení ulcerací. [5,23,42,43] Někteří z nich ovšem 

neshledali rozdíl mezi účinností snímatelné a nesnímatelné varianty ortéz. [49]  

Fejfarová rozděluje pacienty do 8 skupin dle rizika vzniku syndromu diabetické nohy. 

Dle stratifikace rizika se ke každé skupině váže doporučené technické řešení. 

• Skupina 0 – pacienti s diabetem, bez polyneuropatie a ICHDK, bez deformit 

• technické řešení: konfekční obuv 

• Skupina I – stejně jak skupina 0, ale u pacientů se navíc vyskytují deformity 

nohou 

• technické řešení: ortopedické vložky individuální 

• Skupina II – pacienti s poruchou citlivosti nebo ICHDK 

• technické řešení: profylaktická obuv + ortopedické vložky individuální, 

ortopedická obuv složitější/velmi složitá 

• Skupina III – stejné jak skupina II, ale pacienti mají zhojený vřed v anamnéze 

• technické řešení: stejně jak skupina II 

• Skupina IV – stejně jak skupina II, ale u pacientů se vyskytují deformity 

s disproporcemi objemu nohy 

• technické řešení: ortopedická obuv složitější 

• Skupina V – pacienti s Charcotovou osteoartropatií 

• technické řešení: ortopedická obuv složitější a velmi složitá, individuální 

ortézy 
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• Skupina VI – stejně jak skupina II, ale pacienti jsou již po částečné amputaci 

nohy 

• technické řešení: ortopedická obuv složitější, individuální ortézy, 

ortoprotézy, Chopartovy sandály 

• Skupina VII – pacienti s akutní či floridní lézí 

• technické řešení: sériové ortézy, individuální ortézy 

[23] 

4.1.Obuv a vložky 

4.1.1. Obuv pro diabetiky 

Správný výběr obuvi je důležitým článkem v prevenci rozvoje a rekurence syndromu 

diabetické nohy. Platí to především pro pacienty se zvýšeným rizikem rozvoje tohoto 

syndromu a s rozvinutou senzorickou neuropatií. [10] Vzhledem k omezení citlivosti 

nohou často nejsou pacienti schopní vnímat lokální nepříjemný tlak, který by je jinak 

donutil změnit obuv. Jeho vlivem může docházet ke vzniku hyperkeratóz, puchýřů, 

nebo až ulcerací. [23,32] Uvádí se, že přibližně 80 % ulcerací vzniká v důsledku 

vnějšího poškození, často způsobeného užíváním nevhodné obuvi. [5] Nejrizikovějším 

obdobím je začátek nošení nové obuvi. Proto je důležité, aby si diabetici zvykali na 

novou obuv postupně. Rizikové jsou i záhyby a švy na ponožkách nebo punčochách. U 

diabetiků dochází také k poklesu nožní klenby, což zvyšuje lokální tlak především 

v oblasti hlaviček metatarsů. Proto je obuv určená pro tyto pacienty vybavena vkládací 

stélkou snižující lokální tlaky. Při výběru obuvi je nutno přihlížet k necitlivosti nohou, 

k aktuálnímu stavu měkkých tkání a míře deformit.  Cílem by mělo být snížení tlaku na 

plosku nohy.  

Obecně doporučená je tedy dostatečně prostorná obuv s pevným opatkem, tuhou 

podrážkou, vhodnou vícevrstevnou stélkou a pohodlným šněrováním. Měla by být 

vyrobena z kvalitního přírodního materiálu s dobrou prodyšností, mít dostatečnou šířku 

a výšku ve špici, měla by mít minimum vnitřních švů a dostatečné polstrování. 

Nevhodný je naopak vyšší podpatek a nízká podešev u které nedochází k rozložení sil 

na plosku nohy. Tyto parametry by měla splňovat tzv. profylaktická obuv pro diabetiky, 

některými výrobci označovaná též jako diabetická obuv. Její specifické vlastnosti jsou 

upraveny v technické normě ČSN 79 5600. U diabetiků s jinak zdravýma nohama bez 

neuropatie a deformit se výběr obuvi řídí poněkud méně striktními pravidly. 
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Obrázek 6: Doporučené vlastnosti diabetické obuvi  

U dětí s diabetem je nutné důsledněji a častěji kontrolovat, zda noha při růstu nepřesáhla 

funkční délku obuvi. Jinak lze používat standartní sériovou obuv. 

[11,18,19,23,24,32,34] 

V případě výrazných deformit nohou je nutné využít individuálně vyráběnou obuv, 

která koresponduje s existujícím tvarem nohy a obsahuje vkládací stélku respektující 

funkční stav nohou pacienta. [23]  

Pofylaktickou obuv mohou předepsat lékaři následujících odborností: ortopedie, 

diabetologie, rehabilitační lékařství, ortotika-protetika, chirurgie, angiologie a 

revmatologie. [57]  

4.1.2. Stélky pro diabetiky 

Mají své místo v prevenci vzniku ulcerací, ale mohou být využity i v rámci samotné 

léčby, ovšem pouze jako doplněk ve spojení s ortézou. Hlavní výhodou užívání 

vkládacích stélek (vložek) je redukce vysokých lokálních tlaků. Přičemž odlehčení je do 

značné míry závislé na konstrukci samotné stélky a umístění jejich jednotlivých prvků. 

Ideálně se tak děje na podkladě měření lokálních tlaků pomocí tenzometrických stélek, 

případně dalších zařízení snímající rozložení tlaků na plosce. Dále mohou stélky do 

určité míry korigovat chybné postavení nohy v případě flexibilních vad. U rigidních vad 

nohou zajišťují celoplošnou podporu nohy. Můžou také podpořit odval po parciálních 

amputacích a tlumit rázy a střižné síly působící na nohu. Lze je rozdělit na sériově a 

individuálně vyráběné. Při výrobě individuálních vložek je nutné správně zachytit 

důležité míry a tvar nohy. Děje se tak různými způsoby, od prostého obkresu/obtisku 

nohy na papír se zaznamenáním důležitých bodů až po snímání 3D skenerem.  Dle tvaru 

dále vložky dělíme na stélkové, tříčtvrteční nebo podpatěnky. Dle tuhosti na měkké, 

tvrdé a vícevrstevné.  Pro diabetiky jsou vhodné individuálně zhotovené vložky 
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zabírající celou plochu nohy, přičemž zásadní je vkládání stélek do obuvi, která má 

k tomu určený zvětšený vnitřní prostor a postupné navykání na chůzi s vložkou. Jejich 

efektivita je do velké míry ovlivněna compliance pacienta a jeho motivací 

k pravidelnému užívání stélek. Proto je důležité pacienta při předání řádně poučit.  

[2,12,23,46]  

Tyto stélky mohou předepsat lékaři následujících odborností: ortopedie, diabetologie, 

rehabilitační lékařství, ortotika-protetika, traumatologie, a revmatologie. [57] 

4.1.3. Ortopedická obuv individuální 

Tato obuv je individuálně zhotovena a je určena ke kompenzaci, korekci a léčbě vad 

nohou, které vyžadují výrobu na míru pacientovi. Rozlišujeme 4 kategorie podle míry 

úpravy obuvnického kopyta: jednoduchou, složitější, velmi složitou a obuv jako přímou 

součást pomůcky. Jednoduchá a složitější obuv se vyrábí na standardním kopytě 

s případnou menší úpravou, obuv velmi složitá již vyžaduje zhotovení individuálního 

kopyta a tím pádem je určena pro nejtěžší deformity. Během nošení obuvi vyrobené 

z usně dochází k částečnému přizpůsobení (roztažení) obuvi dle rozměrů nohy pacienta, 

přičemž u diabetiků trvá toto přizpůsobení přibližně třikrát déle než u běžné populace. 

Ortopedická obuv by obecně měla především snížit lokální tlak, odlehčit prominence a 

otlaková místa, zajistit dostatečný prostor pro nohu, korigovat vadné postavení a 

stabilizovat nohu. Slouží jako prevence vzniku ulcerací. [10,12,23]  

Tento typ obuvi mohou předepsat lékaři následujících odborností: ortopedie, 

diabetologie, rehabilitační lékařství, ortotika-protetika, chirurgie, popáleninová 

medicína a revmatologie. [57] 

 

 

Obrázek 7: Ortopedická obuv individuální  
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4.1.4. Obuv odlehčovací a pooperační 

Jedná se o odlehčovací pomůcky známé také pod pojmem terapeutická obuv nebo 

„poloviční bota“. Nutno podotknout, že obuv pooperační je prakticky totožná s obuví 

odlehčovací. Tato obuv je určena k odlehčení dolní končetiny pooperačně, nebo např. 

právě u pacientů s ulcerací. Je schopna odlehčit určitou část dolní končetiny a zlepšit 

tím hojení dané patologie. Při odlehčování přednoží dochází ke snížení tlaku na tuto 

oblast o 38–58 % v porovnání s běžnou obuví. Dělíme je dle oblasti odlehčení na obuv 

odlehčující předonoží, středonoží a zadonoží. Většina těchto pomůcek je vyráběna 

sériově a jejich efekt lze dále potencovat užitím speciálních vložek. Nejčastěji je 

používána u pacientů s nekomplikovanými ulceracemi bez výrazné deformity, kde je 

vysoká šance na rychlé zhojení. Mezi její výhody patří cena, dostupnost a možnost 

vizuální kontroly léze. Nevýhodou je snížení komfortu při chůzi, proto je nutno vybavit 

především starší pacienty berlemi či holemi ke zlepšení stability a poučit je o správném 

užívání, dále je vhodné korekci podešve na druhé noze a vyrovnat tím rozdíl ve výšce 

obou končetin. V porovnání s vyšší ortézou a sádrovou fixací je odlehčení menší, 

předpokládá se i nižší compliance pacientů. Proto je tento typ odlehčovací pomůcky 

doporučován až jako 3. možnost. [8,9,23,34,42] V některých studiích ovšem vychází 

účinnost této pomůcky srovnatelná s ostatními, co se úspěšnosti zhojení defektu týče. 

[41]  

Tyto druhy obuvi mohou předepsat lékaři následujících odborností: ortopedie, 

diabetologie, rehabilitační lékařství, ortotika-protetika, chirurgie a popáleninové 

lékařství. [57]  

 

Obrázek 8: Obuv pooperační  
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4.2.Ortézy 

Jedná se o externě aplikovanou pomůcku, která patří mezi stěžejní součást léčby 

syndromu diabetické nohy. Pomáhají imobilizovat končetinu, rozložit tlak na plosku 

nohy a odlehčit defekt. Některé ortézy jsou schopny přenést zátěž z nohy do oblasti 

kolene a tím ji úplně vyřadit z došlapu. Základní dělení ortéz dle segmentu ovlivněného 

ortézou poskytuje Mezinárodní klasifikace ortéz. Zkratky vycházejí z počátečních 

písmen kloubů dolní končetiny: H (hip – kyčel), K (knee – koleno), A (ankle – hlezno), 

F (foot – noha), doplněno písmenem O (orthosis – ortéza). [36]   

 

Obrázek 9 Mezinárodní klasifikace ortéz  

Při syndromu diabetické nohy jsou dle této klasifikace nejčastěji používány FO (foot 

orthosis) korigující vadné postavení chodidla nebo odlehčující ortopedické vložky a 

především AFO (ankle foot orthosis), používané ke stabilizaci, fixaci nebo odlehčení 

hlezenního kloubu či chodidla. Dělíme je na statické a dynamické dle možnosti pohybu 

v hlezenním kloubu. Důležité je správné poučení pacienta ohledně aplikace pomůcky a 

její údržby. [23,36]  

4.2.1. Sériově vyráběné ortézy 

Jedná se o pomůcky vyráběné podle předem daných rozměrů a předem daných 

výrobních šablon. Obvykle jsou dostupné ve standardních velikostních řadách (Small, 

Medium, Large a X – Large), jež jsou zařazeny do tzv. kategorizačních skupin. Jejichž 

nespornou výhodou je okamžitá dostupnost, snadná aplikace, uživatelský komfort, do 

určité míry možnost přizpůsobení objemovým změnám a v neposlední řadě cena. Jejich 

efektivita je dále potencována užitím v kombinaci s individuálně zhotovenými stélkami 
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a jejich úpravou na nesnímatelné varianty. Při výběru nesmí chodidlo přesahovat okraj 

ortézy, ale ortéza by měla být o 1–2 cm delší. Podle tvaru rozlišujeme nízké a vysoké 

ortézy, podle materiálu a vnitřního vypodložení ortézy s tvrdou skořepinou vyplněnou 

měkkým materiálem nebo pneumatickým systémem. Podle rozsahu pohybů ortézy 

rigidní a ortézy s nastavitelným rozsahem pohybu. [23,34] V této kategorii je z pohledu 

syndromu diabetické nohy nejvýznamnější ortéza typu Walker, která je dle 

mezinárodních doporučených postupů ve své nesnímatelné variantě jednou z pomůcek 

první volby při terapii ulcerace. [9] Některé studie ovšem naznačují nižší účinnost 

v porovnání s níže zmíněnou kontaktní fixací, a to především při užití snímatelné 

varianty. [41]  

Tento typ ortéz mohou předepsat lékaři následujících odborností: ortopedie, 

diabetologie, rehabilitační lékařství, ortotika-protetika, chirurgie, traumatologie, 

neurologie, tělovýchovné lékařství a revmatologie. [41] 

 

Obrázek 10: Rigidní AFO ortéza typu Walker  

4.2.2. Speciální kontaktní fixace (TCC – total contact cast) 

Jedná se o individuálně zhotovenou ortézu ze speciálních materiálů, jež je obdobou 

sádrové fixace, má ovšem vyšší účinnost. Tyto materiály obsahují pryskyřice, které se 

stávají po namočení semirigidní, nebo rigidní. K jejich výrobě je potřeba vyškolený 

personál. Dochází ke stabilizaci nohy, rozložení sil působících na plosku nohy a jejich 

částečný přenos do vyšších etáží. Tato fixace je považována za zlatý standard a jednu 

z pomůcek první volby při terapii ulcerace, ale i akutní fáze Charcotovy osteoartropatie. 

Tyto pomůcky ovšem nelze využít bez omezení. Limitace je především u pacientů 

s infikovanou ránou, s výraznou sekrecí z ulcerace a při velké hloubce defektu. 
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Obrázek 11: Total contact cast 

Tato fixace existuje v různých formách a to: 

• snímatelná kontaktní fixace 

• fenestrovaná kontaktní fixace 

• TCC modifikovaná dle Sarmienta 

• Rigidní fixace 

 [4,6,9,20,23,32,34,41]  

 

Pomůcka je proplácena pomocí hrazeného výkonu, jež mohou vykazovat proškolení 

lékaři v oborech: ortopedie, ortotika-protetika, diabetologie a chirurgie. [13] 

4.2.3. Individuálně vyráběné ortézy 

Individuálně zhotovené odlehčovací AFO ortézy patří při terapii syndromu diabetické 

nohy také mezi základní pomůcky. Vyráběny jsou na podkladě individuálně získaných 

měrných podkladů. K tomuto druhu ortéz se přistupuje, pokud žádná ze sériově 

vyráběných nesplňuje požadavky na funkci pomůcky, případně nevyhovuje aktuálním 

anatomickým poměrům (deformity atp.). Mezi výhody patří respektování konkrétního 

nálezu a stavu pacienta stejně jako možnost úpravy pomůcky individuálním potřebám. 

Mezi nevýhody patří časová a finanční náročnost výroby a potřeba zkušeného 

personálu. Pro správnou funkci ortézy je potřeba přesný odběr měrných podkladů a 

zhotovení odlitku, případně 3D skenu. Tyto ortézy jsou určeny především pro 
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vertikalizaci pacienta, a tak je může během dne odkládat, ovšem nesmí v tom případě na 

danou končetinu našlapovat. Obecně platí stejně jako u sériově vyráběných ortéz, že 

nesnímatelné varianty vykazují lepší výsledky v terapii odlehčením.  

Tyto ortézy se dělí na statické, které neumožňují vzájemný pohyb jednotlivých 

segmentů a dynamické, které umožňují minimální pohyb hlezenního kloubu v sagitální 

rovině, případně tomuto pohybu napomáhají. [23,36]  

Mezi statické patří: 

• AFO ortézy s pevným hlezenním kloubem zajišťující fixaci kotníku ve všech 

směrech. Využívány jsou u pacientů vyžadujících odlehčení přední nebo zadní 

části chodidla, při kostních lézích a při Charcotově osteoartropatii bez výrazné 

destrukce. Dochází k přenosu zátěže na nepostiženou část chodidla jednak díky 

tvaru ortézy samotné, ale i úpravou tvaru podešve usnadňující odval nohy. 

Některé mohou být aplikovány do obuvi. 

• AFO ortézy typu Sarmiento s přenosem zátěže přes ligamentum patellae u nichž 

se minimalizuje osové zatížení hlezenního kloubu a nohy během chůze. Zátěž je 

přenášena proximálně právě přes ligamentum patellae a epikondily femuru. 

Někdy je součástí ortézy i třmen pod chodidlem, díky kterému nedochází 

k přímému došlapu na spodní část ortézy. Jelikož je tento typ ortézy schopen 

plně odlehčit všechny části nohy při zachování mobility, využívá se při 

rozsáhlých defektech a deformitách plosky a dále při akutním stadiu Charcotovy 

osteoartropatie s velkým postižením.  
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Obrázek 12: ortéza typu Sarmiento  

Mezi dynamické ortézy patří: 

• AFO s pohybem v hlezenním kloubu umožňující pohyblivost pouze v sagitální 

rovině. Mezi nožním a bércovým dílem je zabudován pohyblivý kloub, u 

kterého lze omezit rozsah flexe/extenze. Některé mohou také aktivně napomáhat 

dorziflexi chodidla. U diabetiků je nutné zvýšené opatrnosti z důvodu možného 

útlaku od kovových dlah.  

• AFO plastová ortéza s pružným skeletem u níž umístění jejího okraje za spojnicí 

obou maleolů umožňuje pohyb v hlezenním kloubu, jehož rozsah záleží na 

tloušťce použitého materiálu. Používá se nejvíce při parciálních amputacích 

nohy. Nejčastěji se ortéza aplikuje do standardní obuvi. 

• AFO s použitím kompozitních materiálů využívá akumulaci energie a umožňuje 

plynulý odval chodidla. Využívá se u pacientů s parciální amputací chodidla a 

s defektem v oblasti plosky.  

[23,36]   

Tyto typy ortéz mohou předepsat lékaři následujících odborností: ortopedie, 

diabetologie, rehabilitační lékařství, ortotika-protetika, chirurgie a neurologie. [57] 

4.3.Pojízdný invalidní vozík 

Jedná se o pomůcku pro přepravu tělesně postižených osob a osob s výrazným snížením 

mobility. Pomáhá při striktním odlehčení ulcerací a při Charcotově osteoartropatii, dále 

po korekčních operacích nohou, nebo amputacích. K dispozici jsou vozíky na ruční 
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pohon nebo elektricky poháněné vozíky. Při výběru je nutné zohlednit druh postižení, 

účel vybavení, prostředí, ve kterém bude užíván atd. Diabetici trpí často četnými 

komorbiditami, které je nutno také zohlednit při předpisu pomůcky. Při vybavování 

pacienta je důležité správné zaměření samotného vozíku k zajištění co nejlepšího 

uživatelského komfortu a bezpečnosti. Mezi nevýhody vozíku patří snížení mobility 

pacienta, jeho možná sociální frustrace, postupná atrofie svalstva, demineralizace kostí 

a další zdravotní komplikace vyplývající z inaktivity tkání.  

 

Obrázek 13: Rozměry nutné ke správnému výběru vozíku. HS – hloubka sedu, NT– nastavení těžiště, PVS – přední 

výška sedačky, ŠS – šířka sedu, VOZ – výška opěrky zad, VS – vzdálenost stupaček, ZVS – zadní výška sedačky 

Vozíky na ruční pohon můžeme rozdělit do několika kategorií, které odpovídají různým 

konstrukčním požadavkům: 

• Standardní vozíky 

• Odlehčené vozíky 

• Polohovací vozíky 

• Transportní vozíky 

• Dětské vozíky 

• Aktivní vozíky 

• Sportovní vozíky 

[23,53]  

Invalidní vozíky mohou předepsat lékaři následujících odborností: ortopedie, 

diabetologie, rehabilitační lékařství, vnitřní lékařství, geriatrie, neurologie, praktické 

lékařství a pediatrie. [57] 
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5. Amputace a protetické vybavení 

Amputační výkony jsou jedny z nejstarších doložených operačních zákroků. Nejčastěji 

k nim bylo přistupováno během válek. První zásady amputace stanovil již Hippokrates 

500 let před naším letopočtem. Jsou to: 1) Odstranit nemocnou tkáň 2) Snížit invaliditu 

3) zachránit život. Dungl [21] definuje amputace takto: Odstranění periferní části těla 

včetně krytu měkkých tkání s přerušením skeletu, která vede k funkční anebo kosmetické 

změně s možností dalšího protetického ošetření. Při exartikulaci dochází na rozdíl od 

amputace k přerušení v úrovni některého z kloubů. Jedná se ve většině případů o život 

zachraňující výkon. Dále je nutno rozlišit také resekční výkony, které probíhají 

v interkalárním segmentu tkání. [21,34]   

Každoroční počet amputací na dolní končetině neustále roste, přičemž asi 40 – 80 % 

netraumatických amputací připadá právě na syndrom diabetické nohy. [23,25,37]  

Kromě rozhodnutí, zda vůbec amputovat, je další důležitou otázkou, v jaké výšce 

amputovat. Obecně je snaha zachovat co nejvíce funkčních kloubů. Je třeba zvážit 

minimální délku objímky a biomechaniku následné protézy.  Lze říci, že čím delší 

pahýl, tím nižší energetická náročnost pohybu. Nutno ovšem brát v potaz možnosti 

protetického vybavení. V tomto ohledu je klasicky problematická amputace v distálním 

femuru, kdy se musí také počítat s umístěním protetického kolenního kloubu vzhledem 

k jeho přirozené ose otáčení v souladu se zdravou dolní končetinou. U diabetiků hraje 

významnou roli cévní zásobení, které musí být dostatečné pro výživu celého pahýlu 

spolu s přihlédnutím k prognóze do budoucna. Dále je nutné vzít v potaz případnou 

probíhající infekci a dosavadní poškození měkkých tkání. Před operací je vhodné přesné 

cévní vyšetření a zhodnocení perfuze měkkých tkání. [21,34]  

Amputace se obecně dělí na gilotinové a lalokové. Dále na zavřené a otevřené, při 

kterých nedojde k primárnímu uzávěru rány, tudíž je nutná ještě minimálně jedna 

definitivní operace. Tento způsob je užíván především při infekci v ráně nebo výrazném 

zhmoždění tkání. V případě komplikací příp. progrese primárního nálezu může být 

nutná reamputace případně revize pahýlu.   

Gilotinové amputace – vždy se jedná o otevřené amputace a tím pádem pouze o dočasné 

řešení. Dříve se využívaly především v rámci válečné chirurgie, dnes se využívají pouze 

vzácně. Nejprve dochází k cirkulárnímu přerušení kůže, dále proximálněji k přerušení 

měkkých tkání s ošetřením cév a nervů, nejproximálněji se poté přerušuje samotná kost. 
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Ve druhé době je nutno pahýl upravit reamputací proximálněji technikou zavřené 

lalokové amputace, případně revizí, kdy se převede gilotinová amputace na zavřenou 

lalokovou ve stejné výšce, ovšem se zakrácením kosti. Poslední možností je plastická 

úprava pouze na měkkých tkáních. 

Lalokové amputace – v případě zavřené se v současné době preferuje provedení 

tenodézy protnutých svalů, jež zlepšuje funkci i tvar pahýlu. Důležité je správné 

naplánování umístění laloků, které budou reflektovat následnou retrakci měkkých tkání 

a respektovat nutnost odstranění veškeré patologické tkáně. Zároveň je stran budoucího 

protézování potřeba dostatečné krytí kosti měkkými tkáněmi umožňující dosažení 

příznivého tvaru pahýlu. Dalším aspektem je zachování motoriky pahýlu, toho lze 

dosáhnout technikou myoplastiky nebo myodézy. Při sešití antagonistických svalových 

skupin (extenzory a flexory) se jedná o myoplastiku. U fixace distální části přerušeného 

svalu ke kosti se jedná o myodézu. Potřebné je šetrné ošetření nervových pahýlů jako 

prevence fantomových bolestí a dalších komplikací. Vhodné je umístění jizvy mimo 

zátěžovou zónu pahýlu. U otevřené lalokové amputace se užívá technika invertovaných 

kožních laloků, při které dochází k překlopení delších kožních laloků a jejich přešití 

touto plochou k sobě, vzniká tak jakési zavinutí. Vlastní pahýl je poté kryt mastným 

tylem. Ve druhé době probíhá opět definitivní úprava pahýlu. [2117] 

Stejně jako u každé jiné operace je možný rozvoj následných komplikaci, které zahrnují 

např. vývoj kožní nekrózy, nebo dehiscenci operační rány, v krajním případě může dojít 

při infektu až ke gangréně amputačního pahýlu. Pooperačně se může vyvinout 

kontraktura svalstva, již se snažíme vyhnout správně provedenou 

myoplastikou/myodézou. Poměrně častým jevem je potom rozvoj fantomových obtíží. 

Sem patří tzv. fantomové pocity, při kterých pacient cítí amputovanou končetinu a jsou 

velmi časté především v období po amputaci, většinou ovšem nevyžadují intervenci. 

Dále se mohou objevit fantomové bolesti, u kterých pacient pociťuje bolesti a 

nepříjemné pocity v amputované části končetiny. Zde je v případech nezvládnutelných 

konzervativními postupy nutná i chirurgická intervence. [22,23,37,38]  

5.1.Parciální amputace v noze 

Parciální amputace jsou pro pacienta výhodnější z důvodu zachování opory chodidla a 

senzitivity na periferii. I tak bývá většinou narušena přirozená funkce chodidla a 

dochází k přetížení zbývajících částí. Logicky platí, že čím je linie amputace 

proximálněji, tím menší opornou funkci zvládá chodidlo zastat a zároveň dochází 
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k zhoršování ekvinozity a supinace nohy mimo jiné na podkladě ztráty přirozených 

úponů jednotlivých svalů. Pro stoj jsou nejdůležitější tři opěrné body na chodidle a to 

hlavice 1. a 5. Metatarsu a střed paty. Při porušení jednoho z nich je potřeba jejich 

ortoticko–protetická náhrada.  

• Amputace prstů – Preferovány jsou sagitální řezy. Základem je sešití laloků bez 

napětí. Při amputaci palce je snaha o zachování alespoň malé části prstu pro 

refixaci šlach a zachování sezamských kůstek. I tak je ovšem nutná podpora 

plantární ortézou. Při úplném odstranění palce dochází k pronaci přednoží, 

jelikož se ztrácí část opory na mediální ploše chodidla. Amputace ostatních prstů 

nohy samotnou biomechaniku odvalu a stoje tolik neovlivňují. Amputaci lze 

provést i v lokální anestezii, u diabetiků s neuropatií i ambulantně.  

• Exartikulace v metatarzofalangeálním skloubení – Její podmínkou je dostatečný 

vitální kožní kryt. Chrupavka zůstává zachována, provádí se myodéza dlouhého 

extenzoru. 

• Transmetatarzální amputace – Provádí se buď distální dle Sharpa, při které 

dochází k amputaci v distální třetině metatarzů, tím pádem je zachována větší 

opora chodidla, nebo proximální Sharp–Jäger, která je provedena při bazi 

metatarzů, jejíž výhodou je možnost dostatečného měkkotkáňového krytí.  

• Lisfranc amputace – Je vedena přes stejnojmenný kloub. Někteří autoři zároveň 

doporučují transpozici svalů a prolongaci Achilovy šlachy. Zásadní je 

pooperační polohování do nulového postavení, jako prevence supinačního 

postavení. Zatížena je velkým rizikem rozvoje ekvinozity, proto se dle Dungla 

v současné době nedoporučuje. 

• Bona – Jäger amputace – úroveň amputace vede přes os cuboideum a mezi os 

naviculare a třemi ossa cuneiformia.  

• Chopart amputace – Prováděna ve stejnojmenném kloubu. V současné době se 

provádí pouze v modifikacích, které odstraňují nevýhody rizika vývoje 

ekvinózní deformity, viz. níže. Při této amputaci dochází k podstatnému snížení 

nášlapné plochy, a tudíž zvýšení lokálních tlaků na pahýl. Tím roste riziko 

nových defektů na operované končetině. Tato technika má četné modifikace 

většinou zabraňující vývoji ekvinozity v hleznu způsobené převahou tahu 
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Achilovy šlachy a musculus tibialis posterior. Nejčastěji se provádí prolongace 

Achilovy šlachy a talokalkaneární déza.  

 

Obrázek 14: Chopart amputace s prolongací Achilovy šlachy a talokalkaneární dézou 

5.1.1. Protetické vybavení u parciálních amputaci nohy 

Při amputaci prstů a exartikulaci v metatarzofalangeálních kloubech postačuje často 

úprava obuvi zakomponováním vkládací kompozitní manžety, volba vhodné stélky a 

podešve s usnadněným odvalem, příp. lze použít epitézu prstů. Časně pooperačně se 

využívá v rámci odlehčení pooperační bota. Při proximálnějších amputacích v noze se 

pooperačně k odlehčení využívá již ortéza typu Walker a berle. Při transmetatarzální 

amputaci je vhodná individuální ortopedická obuv s výplňovou vložkou a zajištěným 

odvalem u distální amputace. U proximální amputace se může využít ortoprotéza s 

výztuhou či silikonová protéza spolu s individuálně zhotovenou obuví nebo 

dynamickou AFO ortézou. Obdobné protetické vybavení lze použít i u amputace 

v Lisfrancově kloubu. Do obuvi je ovšem nutné zapracovat také laterální val. Všechny 

další (proximálnější) amputace již vyžadují využití vysokých typů protéz. Po amputaci 

v Chopartově kloubu je nutno vybavit pacienty vysokou protézou s dynamickou 

planžetou. Důležité je také zabezpečit stejnou délku končetin. [21,23,34,39,52]  

5.2.Exartikulace v hleznním kloubu 

U této výšky amputace je jednak nutno vytvořit nášlapný pahýl, ale zároveň ponechat 

dostatek prostoru pro implementaci kloubu protetického chodidla. K překrytí měkkými 

tkáněmi se využívá patní lalok. Tuto operaci je možno provést u pacientů s dobrým 

prokrvením periferie (jež je možno předoperačně podpořit revaskularizací) bez 

infekčních komplikací. Výsledkem je odolný pahýl, a to i u diabetiků, který je ovšem 

zkrácen o cca 4–7 cm oproti druhé noze. Při kratších přesunech po bytě dovoluje nášlap 
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na pahýl bez protézy. Níže zmíněné amputační výkony se provádějí v četných 

modifikacích. 

• Pirogov a Boyd amputace – jedná se o výkony, kdy dochází k resekci distální 

tibie a fibuly, resekci patní kosti s provedením tibokalkaneární dézy, při kterém 

vzniká nášlapný pahýl. Není vhodná u osteoporotické kosti a u infekčních 

komplikací.  

• Syme amputace – jedná se prakticky o modifikaci exartikulace v hleznu, někdy 

je označována, jako dlouhá transtibiální amputace. Může být provedena jedno 

nebo dvojstupňovou technikou. Resekuje se distální tibie a fibula kolmo k rovině 

nášlapu, dále dochází k subperiostální extrakci calcanea s vytvořením patního 

laloku. Dvoustupňová technika se volí u pacientů trpícími infekčními 

komplikacemi v oblasti přednoží. Podmínkou této techniky jsou neporušené 

měkké tkáně na patě.  

 

Obrázek 15: Amputace dle Symeho  

5.2.1. Protetické vybavení po exartikulaci v hlezenním kloubu 

Výhodou u amputací dle Symeho je dostatek prostoru pod pahýlem k využití 

dynamických chodidel. U zatížitelných pahýlů můžeme využít otevřená nebo uzavřená 

lůžka, dle tvaru pahýlu. U nezatížitelných pahýlů je nutný přenos tlaku přes ligamentum 

patellae a kondyly femuru, stejně jako u protéz po transtibiální amputaci. 

[21,23,34,39,52]  

5.3.Transtibiální amputace 

U tohoto typu amputací je zásadním aspektem pro budoucí formování pahýlu a tím 

pádem i protézování chirurgicky dokonalá resekce kostí. Základním pravidlem je 

resekovat fibulu proximálěji než tibii, spolu s opracováním přední hrany tibie, tak aby 
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nedráždila měkké tkáně, které ji budou krýt. Za ideální výšku amputace se považuje 

rozhraní střední a proximální třetiny bérce. U diabetiků většinou volíme techniku 

mediálního a laterálního laloku, nebo techniku dlouhého dorzálního laloku. Ovšem 

konečné rozhodnutí o technice operace je vždy na operatérovi a zvyklostech pracoviště. 

[21,23,36] Ačkoli Jeffcoate [28] uvádí, že by se počet amputací neměl vzhledem 

k vysokému počtu proměnných užívat jako měřítko kvality péče, v literatuře se často 

uvádí poměr transtibiálních ku transfemorálním amputacím, jako určité měřítko kvality 

zdravotní péče daných zdravotnických zařízení, přičemž čím vyšší procento 

transtibiálních amputací oproti transfemorálním, tím lépe. V západní Evropě a USA je 

tento poměr přibližně 1:3, v minulosti převažovaly v České republice transfemorální 

amputace, ale tento trend se v poslední době obrací. [21]  

• Metoda dlouhého dorzálního laloku 

o Dle Burgesse – Jedná se o jednu z nejpoužívanějších technik. Resekce 

tibie probíhá 10–15 cm od kloubní štěrbiny kolene. Svalový lalok 

přesahující dostatečně délku tibie, sestává z musculus soleus a laterální 

hlavy gastrocnemiu. Lalok se překlápí ventrálně a fixuje k periostu 

suturou. Tyto svaly se postupně na vrcholu pahýlu mění ve vazivovou 

tkáň, která tlumí přenášené rázy.  

o Dle Brucknera – Provádí se při těžké ischemii končetiny, zachovává 

kolenní kloub, ale ponechává pouze krátký pahýl. Dochází k úplnému 

odstranění fibuly. 

• Metoda předního a zadního laloku (Fish mouth flap) – Při této operaci je zadní 

muskulokutánní lalok fixován k tibii. Přední lalok je tvořen především kůží a 

podkožím. Tato metoda má častější komplikace ve smyslu fixace jizvy ke 

tkáním a vyšší traumatizace kožního krytu.  

• Metoda sagitálního řezu (Sagital flap) – Tato metoda zahrnuje tvorbu 

mediálního a laterálního laloku ze svalů bérce, které jsou vzájemně sešity 

myoplastikou. Resekce kosti začíná 13–15 cm od kloubní štěrbiny kolene. 

Výsledkem je dobře zatížitelný pahýl.   

• Metoda šikmého řezu (Skewed flap) – Na rozdíl od předešlé metody jsou oba 

laloky sešity v šikmé rovině. Dorzálněji uložený lalok je také přišit k periostu. 

Stejně jako u předešlé metody je výsledný pahýl dobře zatížitelný.  
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Obrázek 16: Schéma transtibiální amputace metodou šikmého řezu 

• Transtibialní amputace dle Ertla – Tato modifikace spočívá ve vytvoření 

kostního můstku mezi distálními póly tibie a fibuly. Toho je využíváno u 

nestabilního postavení kostí k dosažení lepšího a stálejšího tvaru pahýlu. 

Měkkotkáňové laloky mohou být upraveny všemi výše zmíněnými metodami. 

[21,28,37,52,34]  

5.3.1. Protetické vybavení po transtibiální amputaci 

Protézy dělíme dle konstrukčního řešení na endoskeletární a exoskeletární. 

Endoskeletární konstrukce je v současné době častější, většinou využívá k přenosu sil 

trubkový systém. U exoskeletární dochází k přenosu sil samotným pláštěm protézy. 

 

Obrázek 17: Schéma protézy po transtibiální amputaci  

Dle účelu dále dělíme protézy na: 

• Pooperační (rehabilitační) – Pacient je touto pomůckou vybaven časně po 

provedení amputace, nejdříve však 5. den. Tato protéza umožňuje brzkou 

vertikalizaci pacienta bez zátěže vrcholu pahýlu, napomáhá k navyknutí na 

protézu, zlepšuje vývoj pooperačního otoku a lze ji objemově i výškově 

přizpůsobit.  
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• Prvovybavení – Tuto protézu lze aplikovat po odeznění pooperačního otoku a 

zhojení měkkých tkání, nejdříve však 21. den po amputaci. Používá se jako 

přechod do doby ustálení objemu pahýlu. Pacient si při změnách objemu 

pomáhá aplikací punčošek na pahýl.  

• Definitivní vybavení – Při výrobě této protézy by měl být pacientův pahýl do 

značné míry objemově stálý. Volba komponent a provedení by mělo reflektovat 

stupeň aktivity pacienta (0 až 4, viz příloha č. 2), kde jsou největší odlišnosti ve 

volbě protetického chodidla. Pro pacienta samotného, a především jeho komfort 

je nejdůležitější volba typu lůžka protézy, jeho přesná řemeslná výroba 

reflektující rozložení tlaků na pahýl a odpovídající jeho stavu. Tato lůžka 

využívají měkké výstelky, zároveň respektují anatomické struktury v oblasti 

kolene a umožňují pohyb v kolenním kloubu. Na pahýlu se nachází místa, která 

lze bez problému zatížit a naopak místa, která musí zůstat bez zatížení. Mezi 

typy lůžek patří např.: TSB, KBM, PTB atd. Každé lůžko má svoje vlastnosti a 

technické řešení, kterým se odlišuje od ostatních. Některé typy jsou již 

překonané a prakticky se s nimi nesetkáváme. U používaných typů existuje 

spousta modifikací lišících se ve větších či menších detailech závislých na 

konkrétním pracovišti. Další důležitou součástí protézy je chodidlo. Obecně je 

lze rozdělit na klasická a dynamická, ta se liší především možností akumulace a 

využití mechanické energie během odvalu. Na trhu jsou ovšem i biomechanická 

chodidla s motorickým pohonem. Dalšími díly jsou nejčastěji spojovací trubky, 

různé adaptéry a kosmetický kryt určující celkové kontury protézy. 

[23,34,37,52] 

5.4.Exartikulace v koleni 

Jedná se o oddělení periferní části dolní končetiny v úrovni kolenního kloubu. Mezi 

výhody lze zařadit plně zatížitelný pahýl, zachování dlouhé páky stehenních svalů 

s výhodou pro švihovou fázi chůze a dobré ulpívání stehenního lůžka. K nevýhodám 

poté patří obtížnější stavba protézy vzhledem k umístění protetického kolene a jeho osy 

otáčení, dále také technická náročnost operace v porovnání s transfemorální amputací 

ovšem s nižšími krevními ztrátami. V neposlední řádě je tento pahýl méně vzhledný. Co 

se týká techniky operace, provádí se sagitální kožní řez 10 cm distálně od kloubní 

štěrbiny, následuje preparace pes anserinus major, přetnutí měkkých tkání s podvazem 

cév a odstranění tibie. Menisky lze na femuru ponechat, Fejfarová (2015), stejně jak 
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Greitemann (2017) uvádí, že ligamentum ptellae není nutno fixovat na rozdíl od Dungla 

(2015) a Krawczyka (2014c), kteří uvádějí, že při exartikulaci v koleni se ligamentum 

patellae různými způsoby fixuje k distální části femuru. Důležitá je sutura kůže bez 

jakéhokoli napětí. V oblasti kolene lze provést také amputaci dle Callandera, při které je 

resekční linie kosti v úrovni kondylů femuru, přičemž patella je odstraněna. Ošetření 

měkkých tkání je provedeno stejně jako u předchozího zákroku. Vznikne tak plně 

zatížitelný pahýl, jehož protetické ošetření je také identické s exartikulací. Další 

modifikací je amputace dle Gritiho – Stokese, kdy postup je totožný s Callanderovým 

výkonem s tím rozdílem, že patella je ventrální částí překlopena směrem k femuru.  

5.4.1. Protetické vybavení po exartikulaci v koleni 

 Lůžko nemusí zasahovat až na sedací hrbol ani do třísla, tím pádem není výrazně 

omezen sed. Mohou nastat potíže při nasazování protézy. Nutné vybavit protézu 

speciálním kolenním kloubem určeným vzhledem k posunu osy otáčení. Chodidlo je 

voleno dle aktivity uživatele a odpovídá chodidlům po transtibiální amputaci. 

[21,23,26,34,39,52]  

5.5.Transfemorální amputace 

Přestože se jedná o poměrně standardní výkon, tento typ amputací musí být volen 

s maximální obezřetností, jelikož výrazně mění kvalitu života pacienta. Chůze se stává 

energeticky velmi náročná, přičemž docílit alespoň relativně normální chůze je i u jinak 

zdravých jedinců velmi obtížné. Při rozhodování o výšce amputace je nutné zohlednit 

jak kvalitu cévního zásobení, tak celkový stav pacienta. Nejvhodnější se jeví amputace 

v úrovni jedné poloviny až dvou třetin délky femuru. Vždy ovšem dochází k oslabení 

svalů stehna, a to především adduktorů a hamstringů. Tím pádem dochází často u 

vyšších amputací k flekčnímu a abdukčnímu postavení pahýlu, jež znesnadňuje 

protézování, ale i samotnou chůzi. Vhodné je využití techniky myodézy na 

adduktorovou skupinu svalů a myoplastiky flexorů a extenzorů. Opět existuje několik 

metod provedení této amputace: 

• Frontální řez (Open fish mouth) – U této operace se vytvoří symetricky přední a 

zadní lalok, poté se provede myoplastika se sešitím flexorů a extenzorů. Právě u 

této metody dochází často k rozvoji flekčních a abdukčních kontraktur a zvyšuje 

se energetická náročnost chůze.  
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• Metoda sagitálního řezu – Kožní řez je veden sagitálně, dochází k fixaci 

adduktorů na stehenní kost, čímž se zlepší svalové ovládání pahýlu a zabrání se 

větším odchylkám osy femuru. Tato metoda je ovšem určena spíše pro pacienty 

s dobrým prokrvením dané oblasti.  

 

Obrázek 18: Myodéza při transfemorální amputaci 

5.5.1. Protetické vybavení po transfemorální amputaci 

 Postup vybavení pacienta protézou probíhá analogicky k transtibiální amputaci s tím 

rozdílem, že většina časových údajů je posunuta do pozdějších termínů, takže k 

prvovybavení můžeme přistoupit po 5 až 6 týdnech. Protéza je složena z více druhů 

stavebních dílů, a proto je i variabilita samotné protézy vyšší než u amputace v bérci. 

Obecně se dělí na 3 stavební části, a to na lůžko, kolenní kloub s bércovou část a 

chodidlo. Základem je opět kvalitně provedené stehenní lůžko, jež největší měrou 

určuje komfort a spokojenost pacienta. Zásadní roli při výrobě hraje sedací hrbol, přes 

který se přenáší značná část vertikálních sil. Pahýlová lůžka také prodělala svůj vývoj a 

nyní rozlišujeme prakticky tři typy, a to příčně oválné, podélně oválné a tzv. 

anatomické. Vzájemně se liší kompresí měkkých tkání, zachycením sedacího hrbolu a 

rozprostřením tlaku na pahýl. Další důležitou stavební součástí je kolenní kloub. I zde 

existují různé druhy a technická řešení. Liší se vzájemně upořádáním (endo x 

exoskeltární), počtem os (jednoosé x víceosé), typem uzamykání, způsobem brždění a 

řízením průběhu švihové fáze. Typy chodidel jsou potom totožné s bércovými 

protézami. U výběru těchto dílu záleží na celkovém klinickém stavu pacienta a 

především stupni aktivity, který se o něho odvíjí. Zdaleka neznamená, že modernější a 

dražší protéza je také automaticky pro pacienta lepší. [21,23,34,38,51,52] 
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Obrázek 19: Schéma příčně (velevo) a podélně (vpravo) oválního lůžka – kraw. P2 

6. Pooperační péče 

6.1.Péče o pahýl 

Začíná prakticky ihned po operaci. Zahrnuje péči o operační ránu, formování pahýlu, 

jeho polohování a otužování. Cílem je podpora správného hojení rány a prevence fixace 

jizvy. Snažíme se o co nejčasnější oprotézování, čemuž napomáhá stabilizace objemu 

pahýlu, prevence vzniku kontraktur a pahýl navyklý na tlak. Formování pahýlu se 

nejčastěji provádí pomocí elastických krátkotažných obinadel klasovou technikou, 

bandážování musí proběhnout až nad proximální kloub. Začíná se s ním prakticky ihned 

po operaci. Pozor bychom si měli dát na přílišné zaškrcení cévního řečiště. Existuje i 

možnost využít elastického kompresního návleku, jež se snadněji aplikuje, ale je určen 

spíše do pozdějšího pooperačního období, kdy už pahýl tolik nemění svůj objem, stejně 

tak lze použít přibližně od 10. pooperačního dne silikonové návleky s řízenou kompresí. 

Provádíme pravidelné polohování pahýlu, jako prevenci kontraktur, které by poté 

ovlivňovaly stavbu protézy. Otužování probíhá pomocí masáží, kartáčkování atp. 

[23,38,55] 

6.2.Protetická fyzioterapie 

Začíná taktéž ihned po amputaci. Dbá se na celkové udržení a zvýšení svalové síly, 

zlepšení kondice a nácvik časné vertikalizace. Cílem je připravit adekvátně pacienta 

k užívání protézy. Počáteční fáze probíhá již v lůžku, dochází k nácviku samostatného 

sedu, ze kterého se poté přechází do stoje na zdravé končetině s oporou. Následuje škola 

chůze bez protézy. Po vybavení pacienta protézou se nejprve učí správné nasazení a 

péči o protézu, poté následuje nácvik stoje s přenášením váhy na operovanou končetinu 

a zpět. Dalším významným terapeutickým krokem pro pacienta je samostatná chůze 

s protézou o berlích s postupným nácvikem samotné chůze bez opory.  [23,38,55] 
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6.3.Vybavení pacienta protézou 

Dle typu amputace se přistupuje k prvovybavení protézou mezi 4 – 6 týdnem, kdy je 

operační jizva již zhojena, pacient je stabilní a došlo už k posílení pahýlu a zlepšení 

celkové kondice. Toto prvovybavení slouží především k nácviku užívání protézy, 

pomáhá formovat pahýl, který je tou dobou ještě objemově nestálý, a tak je často 

potřeba další vytěsnění punčoškami k dosažení pohodlné chůze. Během této fáze dále 

pokračuje péče o pahýl viz. výše. Poté se přechází již k definitivnímu vybavení, kdy by 

měl pacient mít již prakticky plně formovaný pahýl se stabilním objemem a měl by být 

schopen samostatně plně využívat možnosti protézy. [23,38,55]  

Protézy mohou předepsat lékaři následujících odborností: ortopedie, rehabilitační 

lékařství, ortotika-protetika a chirurgie. [57] 

6.4.Následná péče  

Zahrnuje pravidelné kontroly na pracovišti ortotiky–protetiky z důvodu správného 

seřízení protézy a kontroly pahýlu stran otlaků, nebo výraznějších změn objemu. Tyto 

kontroly by měly z počátku probíhat co 3 měsíce, později jednou ročně. Samozřejmá je 

kontrola diabetu, dodržování režimových opatření a pravidelné kontroly druhé 

končetiny z důvodu co nejčasnějšího záchytu případných defektů příslušným 

specialistou. [23,38,55] 
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7. Zdroje informací pro lékaře 

7.1. Pregraduální výuka 

Základní přehled o dané problematice, by budoucí lékaři měli načerpat již během 

pregraduální části studia na lékařských fakultách. Jako příklad si beru Lékařskou 

fakultu Univerzity Palackého v Olomouci obor Všeobecného lékařství. 

Dle nejaktuálnější verze studijních plánů [44] je problematika syndromu diabetické 

nohy vyučována v rámci povinných předmětů Vnitřní lékařství a Ortopedie (zde je také 

zařazeno téma technické ortopedie), dále též v rámci volitelného předmětu Diabetologie 

– programová léčba diabetu. Je zřejmé, že se důraz kladený během výuky na toto téma 

bude na jednotlivých univerzitách lišit.  

7.2. Postgraduální vzdělávání  

Lékař po ukončení studií má kromě praxe samotné také možnost dalšího vzdělávání 

v rámci dané problematiky. Mimo jiné je syndrom diabetické nohy jedním z témat 

atestační zkoušky některých oborů, např. Ortopedie a traumatologie pohybového 

aparátu, Endokrinologie a diabetologie atd. [14,27] Problematikou se na odborné úrovni 

zabývá Česká diabetologická společnost ČLS JEP, jež v roce 2016 vydala Doporučené 

postupy péče o pacienty se syndromem diabetické nohy. V jejím rámci funguje 

podiatrická sekce, která mimo jiné vydává edukační materiály zaměřené na syndrom 

diabetické nohy. [16] Dále v České republice funguje Česká podiatrická společnost, jež 

se podílí také na edukaci v rámci syndromu diabetické nohy, zaštiťuje vzdělávací akce a 

vydává časopis Podiatrické listy. [17] V rámci IPVZ bylo možno v roce 2019 

absolvovat kurzy Základy podiatrie, na kterých byly účastníci vyškoleni 

v konzervativním přístupu při komplexní péčí o nohy. Po absolvování tohoto kurzu je 

lékařům umožněno vykazovat pedobarografické vyšetření. [27]  
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8. Cíle a úkoly práce 

Cílem práce bylo popsat aktuální stav povědomí lékařů o možnostech ortoticko-

protetického řešení v rámci prevence i terapie syndromu diabetické nohy.  

Úkolem bylo zjištění míry znalostí lékařů jak v jednotlivých modalitách péče o takovéto 

pacienty, tak v možnostech obrátit se na specializovaná centra nebo ambulance. Dále 

zjištění, jaké postoje lékaři k dané problematice zaujímají, jak jim přijde důležitá a zda 

mají vůbec zájem na dalším vzdělávání. Důležité je také zjistit, jak se jejich znalosti a 

postoje promítají do reálné praxe.  

Vzhledem k deskriptivní povaze výzkumu nebyly zvoleny cílené hypotézy, ale pouze 

výzkumné otázky. Práce si neklade za cíl učinit konkrétní závěry, ale spíše zmapovat 

aktuální situaci. Do budoucna by tato práce mohla sloužit, jako pilotní výzkum a 

východisko dalších prací zaměřených na zdravotnický personál v této problematice.  

Výzkumné otázky: 

Výzkumná otázka č.1: 

Jaká je úroveň znalostí ošetřujících lékařů o možnostech ortoticko-protetického řešení 

syndromu diabetické nohy? 

Výzkumná otázka č. 2: 

Jak lékaři vnímají závažnost syndromu diabetické nohy a roli ortotiky-protetiky ve 

vztahu k němu? 

Výzkumná otázka č. 3: 

Stojí lékaři o další vzdělávání v dané problematice?  

Výzkumná otázka č. 4: 

Využívají lékaři v praxi ortoticko-protetické pomůcky u pacientů trpících syndromem 

diabetické nohy?  
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9. Metodika práce 

9.1.Výzkumný soubor 

Šetření probíhalo mezi lékaři setkávajícími se s pacienty potenciálně ohroženými 

syndromem diabetické nohy a podílejícími se nějakým způsobem na jeho prevenci, 

nebo terapii. Vyřazeni byli lékaři, kteří uvedli, že se nesetkávají s pacienty se 

syndromem diabetické nohy, nebo lékaři, kteří se nijak nepodílí na jejich terapii.  

Do výzkumu se ve výsledku zapojilo celkem 79 lékařů a lékařek. Deset z nich bylo 

vyřazeno, jelikož v dotazníku uvedli, že se nesetkávají s pacienty trpícími syndromem 

diabetické nohy. Jeden lékař byl vyřazen, jelikož uvedl radiologii jakožto svůj hlavní 

obor, přičemž radiologové se většinou podílí pouze na diagnostice pacientů se 

syndromem diabetické nohy.  

Největší počet lékařů – 40 (58,8 %) má hlavní pracovní úvazek v okresních 

nemocnicích, 14 (20,6 %) jich pracuje ve fakultních nebo krajských nemocnicích a 12 

(17,6 %) potom v ambulantním zdravotnickém zařízení. Jeden lékař má poté hlavní 

pracovní úvazek v lázeňském zařízení a jeden v léčebně dlouhodobě nemocných.  

Co se týče úrovně postgraduálního vzdělání respondentů, nejvíce odpovědí se podařilo 

získat od absolventů lékařské fakulty – 27 (39,7 %), poté od lékařů, kteří již získali 

atestaci ve svém oboru – 25 (36,8 %). Nejmenší podíl 16 (23,5 %) respondentů měl 

ukončený základní kmen.   

Z pohledu hlavního oboru, ve kterém respondenti působí se do dotazníkového šetření 

zapojilo 27 (39,7 %) chirurgů a cévních chirurgů, 15 (22,1 %) ortopedů a traumatologů, 

10 (14,7 %) rehabilitačních lékařů, sedm (10,3 %) internistů, šest (8,8 %) praktických 

lékařů, jeden (1,5 %) diabetolog, jeden (1,5 %) revmatolog a jeden (1,5 %) neurolog.  

9.2.Použité metody 

Pro výzkum bylo použito kvantitativní dotazníkové metody vycházející z principu studií 

typu KAP (knowledge, attitude and practice). V překladu se jedná o studie zabývající se 

znalostmi, postoji a praxí respondentů vzhledem ke zvolenému tématu. V literatuře se 

nepodařilo dohledat zavedený mezinárodně uznávaný dotazník zabývající se terapií 

syndromu diabetické nohy z pohledu zdravotníků. Většina dohledaných dotazníků cílí 

na samotného pacienta trpícího tímto syndromem, a to buď z pohledu kvality jeho 

života, nebo znalostí ohledně prevence a péče (např. Diabetic Foot Ulcer Scale). 

Z tohoto důvodu bylo potřeba zpracovat dotazník vlastní. Ten byl vytvořen dle WHO 
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guideliness pro studie typu KAP. Konkrétní otázky byly zvoleny na základě 

prostudovaných dostupných literárních zdrojů, cílů práce a předpokládaného okruhu 

respondentů. V přípravné fázi byl dotazník předložen k připomínkování vedoucímu 

práce a třem lékařům v oborech Vnitřní lékařství, Chirurgie a Ortopedie. Hodnotili 

srozumitelnost jednotlivých otázek a odpovědí, adekvátnost a dostatečný rozsah 

odpovědí, uspořádání, délku dotazníku a jeho celkový dojem. Konečná podoba 

dotazníku byla poté zpracována s přihlédnutím k jejich připomínkám. 

Dotazník (viz. příloha č. 3) obsahuje celkem 26 respektive 24 položek (viz. níže), 

rozdělených do čtyř sekcí. První sekce je zaměřena na základní charakteristiky 

respondenta. Ve druhé sekci se vyskytují otázky týkající se znalostí respondentů v dané 

problematice. Třetí sekce je poté zaměřena na subjektivní postoje respondentů týkající 

se syndromu diabetické nohy, jeho terapie a dalšího vzdělávání. Čtvrtá sekce se týká 

samotné péče o pacienta v praxi. V této části figuruje položka č. 24, která zjišťuje, zda 

lékaři předepisují pacientům ortézy. V případě kladné odpovědi pokračuje dotazník 

dalšími dvěma otázkami týkajícími se této terapie. V případě záporné odpovědi je 

dotazník ukončen, dle toho se poté liší celková délka dotazníku. Využity byly otázky 

uzavřené a polouzavřené, většina poté s jednou možnou odpovědí, některé s možností 

více odpovědí současně. Dvě otázky byly nepovinné, zbytek museli respondenti 

povinně vyplnit. 

K vyhledání prací pro srovnání výsledků bylo použito webové rozhraní EBSCO a 

scholar.google. Zadána byla klíčová slova:  

• doctor or physician or medical practitioner or healthcare proffesional 

• awareness or knowledge or understanding  

• diabetic foot ulcer or diabetic foot sore or diabetic foot or diabetic foot wound.  

Tato klíčová slova byla spojena booleovskými logickými operátory a vyhledány 

v názvech prací. Nalezena byla pouze práce, zabývající se znalostmi kanadských lékařů 

ohledně oxygenoterapie u pacientů se syndromem diabetické nohy. Analogický postup 

byl proveden v českém jazyce. Nalezena byla pouze bakalářská práce na téma 

„Ošetřovatelská péče o pacienty se syndromem diabetické nohy: znalosti sester a 

praktické aplikace“, která se ovšem zabývá znalostmi sester a problematiky terapie 

odlehčením se dotýká jen velmi okrajově.  
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9.3.Sběr dat 

Sběr dat probíhal v období 15.9.2020 až 15.11.2020 včetně. Vyplňování probíhalo 

elektronickou cestou, respondentům byl odeslán internetový odkaz s přesměrováním na 

samotný dotazník.  Prakticky byli lékaři jednak cíleně kontaktování s žádostí o vyplnění 

a případné sdílení dotazníku, jednak byl rozeslán do internetových skupin sdružujících 

specifické skupiny lékařů. Jedná se o anonymní dotazník, z toho důvodu respondenti 

nepodepisovali informovaný souhlas, ani nebyla podána žádost o schválení etickou 

komisí.  

9.4.Analýza dat 

Statistické zpracování dat bylo provedeno pomocí programu Microsoft Excel 365. 

V první fázi bylo potřeba převést jednotlivé odpovědi na číselné kódy, poté v rámci 

třídění prvního stupně byly vypočítány absolutní, relativní a případně i validní četnosti 

k jednotlivým otázkám a následně došlo v rámci třídění druhého stupně k vyhodnocení 

pomocí kontingenčních tabulek. Zde byly odpovědi na jednotlivé otázky rozděleny dle 

vhodných charakteristik respondentů (většinou dle oboru). Vzhledem k nízkému počtu 

respondentů v některých lékařských oborech byly k účelu srovnání respondenti 

rozděleni do dvou skupin, a to na lékaře nechirurgických oborů (v tabulkách označeni 

jako „Nechir.“) a lékaře chirurgických oborů (v tabulkách označeni jako „Chir.“) Ke 

každé položce byl poté vypracována tabulka a graf sloužící k lepší vizualizaci výsledků.  

K vyhodnocení výzkumné otázky číslo jedna, týkající se znalostí lékařů poté bylo 

využito stupnice od jedné do pěti, kdy jedna byl nejlepší výsledek a pět nejhorší stejně, 

jak ve škole. Všem odpovědím ze druhé sekce Knowledge byly přiřazeny body od nuly 

do dvou, dle správnosti a míry znalostí. Dvěma body byly ohodnoceny správné 

odpovědi a znalosti, jedním bodem částečné znalosti a zbytek odpovědí byl ohodnocen 

nulou. Poté byly sečteny body všech respondentů ve všech otázkách dané sekce a 

vyděleny počtem respondentů a otázek. Výsledný počet bodů byl vyhodnocen dle 

tabulky níže a tím určeno konečné hodnocení.  

Známka Bodový rozsah 

1 13,0 – 16,0 

2 10,0 – 12,9 

3 7,0 - 9,9 

4 4,0 - 6,9 

5 0 - 3,9 
                                     Tabulka 1: Hodnocení znalostí lékařů 
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10. Výsledky 

Výsledky první sekce, týkající se charakteristik respondentů byly již zmíněny v kapitole 

9.1, proto zde budou prezentovány pouze výsledky z následujících třech sekcí.  

10.1. Sekce Knowledge (znalosti) 

• Položka č.4 – Víte, kde se nachází nejbližší podiatrická ambulance? 

Jednalo se o povinnou položku s jednou možnou odpovědí. Většina 51 (75 %) lékařů ví, 

kde se nachází nejbližší podiatrická ambulance. Naopak 17 (25 %) to neví.  

 

Graf 1: Nejbližší podiatrická ambulance 

V mezioborovém srovnání mají lepší povědomí o umístění podiatrické ambulance lékaři 

chirurgických oborů (81,0 %) oproti lékařům nechirurgických oborů (65,4 %). 

Kategorie 
Absolutní četnost Relativní četnost 

Nechir. Chir. Nechir. Chir. 

Ano 17 34 65.4 % 81.0 % 

Ne 9 8 34.6 % 19.0 % 

Celkem 26 42 100.0 % 100.0 % 
Tabulka 3: Nejbližší podiatrická ambulance - srovnání 

• Položka č.5 – Víte, kde se nachází nejbližší protetické pracoviště/ambulance? 

Jednalo se o povinnou položku s jednou možnou odpovědí. Většina 57 (83,8 %) lékařů 

ví, kde se nachází nejbližší podiatrická ambulance. Naopak 11 (16,2 %) to neví.  

 

          Graf 2: Nejbližší protetické pracoviště 
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Nejbližší podiatrická ambulance
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Nejbližší protetické pracoviště

Ano

Ne

Kategorie 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Ano 51 75.0 % 

Ne 17 25.0 % 

Celkem 68 100.0 % 
Tabulka 2: Nejbližší podiatrická ambulance 

  

Kategorie 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Ano 57 83,8 % 

Ne 11 16,2 % 

Celkem 68 100.0 % 
Tabulka 4: Nejbližší protetické pracoviště 
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V mezioborovém srovnání mají lepší povědomí o umístění protetické ambulance lékaři 

chirurgických oborů (90,5 %), oproti lékařům nechirurgických oborů (65,4 %). 

Kategorie 
Absolutní četnost Relativní četnost 

Nechir. Chir. Nechir. Chir. 

Ano 19 38 73,1 % 90,5 % 

Ne 7 4 26,9 % 9,5 % 

Celkem 26 42 100,0 % 100,0 % 
Tabulka 5: Nejbližší protetické pracoviště - srovnání 

• Položka č.6 – Znáte rozdíly mezi obuví profylaktickou, 

odlehčovací/terapeutickou a individuální ortopedickou? 

Jednalo se o povinnou položku s jednou možnou odpovědí. V rozdílných typech obuvi 

se dobře orientuje 13 (19,1 %) lékařů, 44 (64,7 %) lékařů si není úplně jistých a 11 

(16,2 %) nezná rozdíly v těchto typech obuvi.   

 

                                   Graf 3: Rozdíl v typu obuvi 

V mezioborovém srovnání mají mírně lepší povědomí o rozdílných typech obuvi lékaři 

chirurgických oborů s kumulativní četností 85,7 % oproti 80,8 % u lékařu 

nechirurgických oborů. Zároveň jsou si v tomto jistější.   

Kategorie 
Absolutní četnost Relativní četnost 

Kumulativní  

četnost 

Nechir. Chir. Nechir. Chir. Nechir. Chir. 

Ano, v těchto 

pojmech se orientuji 
2 11 7,7 % 26,2 % 7,7 % 26,2 % 

Ano, ale jistý/jistá si 

nejsem 
19 25 73,1 % 59,5 % 80,8 % 85,7 % 

Neznám 5 6 19,2 % 14,3 % 100 % 100 % 

Celkem 26 42 100,0 % 100,0 % 

Tabulka 7:Rozdíl v typu obuvi - srovnání 

19%

65%

16%

Rozdíl v typu obuvi

V těchto pojmech

se orientuji

Ano, ale jistý si

nejsem

Neznám

Kategorie 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Ano, v těchto 

pojmech se orientuji 
13 19,1 % 

Ano, ale jistý/jistá si 

nejsem 
44 64,7 % 

Neznám 11 16,2 % 

Celkem 68 100,0 % 

Tabulka 6: Rozdíl v typu obuvi 
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• Položka č.7 – Víte, jaké parametry by měla mít profylaktická obuv pro 

diabetiky, aby splňovala svůj účel? 

Jednalo se o povinnou položku s jednou možnou odpovědí. Dvacet (29,4 %) lékařů 

uvedlo, že zná parametry profylaktické obuvi, 28 (41,2 %) je zná pouze částečně a 20 

(29,4 %) lékařů je nezná vůbec.  

 

                  Graf 4: Parametry profylaktické obuvi 

V mezioborovém srovnání mají větší povědomí o parametrech profylaktické obuvi 

lékaři chirurgických oborů (38,1 %), oproti lékařům nechirurgických oborů (15,4 %).  

Kategorie 
Absolutní četnost Relativní četnost 

Nechir. Chir. Nechir. Chir. 

Ano 4 16 15,4 % 38,1 % 

Ne 12 8 46,2 % 19,0 % 

Částečně 10 18 38,5 % 42,9 % 

Celkem 26 42 100,0 % 100,0 % 
Tabulka 9:Parametry profylaktické obuvi - srovnání 

• Položka č.8 – Víte, co je Charcotova osteoartropatie? 

Jednalo se o povinnou položku s jednou možnou odpovědí. Zde většina 54 (79,4 %) 

lékařů zná Charcotovu osteoartropatii, 14 (20,6 %) ji nezná.  

 

Graf 5: Znalost Charcotovy osteoartropatie 

30%

29%

41%

Parametry profylaktické obuvi

Ano

Ne

Částečně

79%

21%

Znalost Charcotovy osteoartropatie

Ano

Ne

Kategorie 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Ano 20 29,4 % 

Ne 20 29,4 % 

Částečně 28 41,2 % 

Celkem 68 100,0 % 
Tabulka 8:Parametry profylaktické obuvi 

Kategorie 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Ano 54 79,4 % 

Ne 14 20,6 % 

Celkem 68 100,0 % 
Tabulka 10: Znalost Charcotovy 

osteoartropatie 
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V mezioborovém srovnání má více (85,7 %) lékařů chirurgických oborů pojem o 

Charcotově osteoartropatii, oproti lékařům nechirurgických oborů (69,2 %). 

Kategorie 
Absolutní četnost Relativní četnost 

Nechir. Chir. Nechir. Chir. 

Ano 18 36 69,2 % 85,7 % 

Ne 8 6 30,8 % 14,3 % 

Celkem 26 42 100,0 % 100,0 % 
Tabulka 11: Znalost Charcotovy osteoartropatie - srovnání 

• Položka č.9 – Víte, jaký je hlavní terapeutický princip AFO ortézy typu 

Sarmiento? 

Jednalo se o povinnou položku s jednou možnou odpovědí. Nejvíce lékařů 25 (36,8 %) 

neví, jaký je hlavní terapeutický princip této ortézy. Dvacet lékařů (29,4 %) uvedlo, že o 

tomto typu ortézy nikdy neslyšelo, 13 (19,1 %) uvedlo jako hlavní princip přenesení 

zátěže proximálně, což je v literatuře uváděno u pacientů se syndromem diabetické 

nohy, jako hlavní princip odlehčení u tohoto typu ortézy. Pět (7,4 %) lékařů uvedlo, že 

hlavním principem je rozložení zátěže do plochy a shodný počet uvedl, že vytvoření 

prostoru pod defektem. 

Kategorie 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Nevím 25 36,8 % 

O tomto typu ortézy jsem nikdy neslyšel 20 29,4 % 

Přenesení zátěže z chodidla proximálně do 

oblasti kolene 
13 19,1 % 

Umožňuje rozložení zátěže chodidla do větší 

plochy a tím snižuje tlak v dané lokalitě 
5 7,4 % 

Vytvoření prostoru pod defektem umožňující 

jeho odlehčení 
5 7,4 % 

Celkem 68 100,0 % 

   Tabulka 12:Princip AFO typu Sarmiento 
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Graf 6: Princip AFO typu Sarmiento 

V mezioborovém srovnání 57,7 % lékařů nechirurgických a 23,8 % lékařů 

chirurgických oborů nezná terapeutický princip této ortézy, 30,8 % lékařů 

nechirurgických a 28,6 % lékařů chirurgických oborů o tomto typu ortézy nikdy 

neslyšelo. Správnou odpověď poté uvedlo 3,8 % lékařů nechirurgických a 28,6 % 

lékařů chirurgických oborů. 

Kategorie 
Absolutní četnost Relativní četnost 

Nechir. Chir. Nechir. Chir. 

Rozložení zátěže chodidla do plochy  1 4 3,8 % 9,5 % 

Vytvoření prostoru pod defektem  1 4 3,8 % 9,5 % 

Přenesení zátěže z chodidla proximálně  1 12 3,8 % 28,6 % 

O tomto typu ortézy jsem nikdy neslyšel 8 12 30,8 % 28,6 % 

Nevím 15 10 57,7 % 23,8 % 

Celkem 26 42 100,0 % 100,0 % 
Tabulka 13: Princip AFO typu Sarmiento - srovnání 

• Položka č.10 – Znáte možnost odlehčení metodou total contact cast (speciální 

kontaktní fixace)? 

Jednalo se o povinnou položku s jednou možnou odpovědí, součástí byla i fotografie 

této fixace. Většina lékařů 50 (73,5 %) tuto metodu nezná a 17 lékařů (25,0 %) tuto 

metodu sice zná, ale není v jejich zdravotnickém zařízení využívána. Pouze jeden lékař 

poté uvedl, že je tato metoda v jejich zdravotnickém zařízení využívána.  
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        Graf 7: Total contact cast 

V mezioborovém srovnání mají o této metodě větší povědomí lékaři chirurgických 

oborů, pouze 66,7 % jich uvedlo, že danou metodu neznají oproti 84,6 % lékařů 

nechirurgických oborů. 

Kategorie 
Absolutní četnost Relativní četnost 

Nechir. Chir. Nechir. Chir. 

Ano, tuto metodu využíváme 0 1 0,0 % 2,4 % 

Ano, ale tuto metodu nevyužíváme 4 13 15,4 % 31,0 % 

Tuto metodu neznám 22 28 84,6 % 66,7 % 

Celkem 26 42 100,0 % 100,0 % 
Tabulka 15: Total contact cast - srovnání 

• Položka č.11 – Jsou podle Vás v terapii syndromu diabetické nohy rozdíly v 

účinnosti snímatelných a nesnímatelných odlehčovacích pomůcek? 

Jednalo se o povinnou položku s jednou možnou odpovědí. Většina 41 (60,3 %) lékařů 

neví, který typ pomůcek je účinnější. V literatuře se uvádí nesnímatelné pomůcky jako 

účinnější, tuto možnost zvolilo 13 (19,1 %) lékařů, 11 (16,2 %) lékařů si myslí, že 

účinnější jsou snímatelné pomůcky. Tři (4,4 %) respondenti si poté myslí, že v účinnosti 

není rozdíl.  

 

Graf 8: Snímatelné/nesnímatelné pomůcky 

1%
25%

74%

Total contact cast

Ano, tuto

metodu

využíváme

Ano, ale tuto

metodu

nevyužíváme

Tuto metodu

neznám

16%

19%

60%

5%
Snímatelné/nesnímatelné pomůcky

Ano, snímatelné

jsou účinnější

Ano, nesnímatelné

jsou účinnější

Nevím

Nejsou

Kategorie 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Ano znám a tuto metodu v 

našem zařízení využíváme 
1 1,5 % 

Ano znám, ale tuto metodu v 

našem zařízení nevyužíváme 
17 25,0 % 

Tuto metodu neznám 50 73,5 % 

Celkem 68 100,0 % 

Tabulka 14: Total contact cast 

 

Kategorie 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Ano, snímatelné 

jsou účinnější 
11 16,2 % 

Ano, nesnímatelné 

jsou účinnější 
13 19,1 % 

Nevím 41 60,3 % 

Nejsou 3 4,4 % 

Celkem 68 100,0 % 

Tabulka 16: Snímatelné/nesnímatelné pomůcky 
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V mezioborovém srovnání uvedlo jako účinnější snímatelné pomůcky 15,4 % lékařů 

nechirurgických a 21,4 % lékařů chirurgických oborů. Které z těchto typů jsou účinnější 

neví 80,8 % lékařů nechirurgických oborů a 47,6 % lékařů chirurgických oborů.  

Kategorie 
Absolutní četnost Relativní četnost 

Nechir. Chir. Nechir. Chir. 

Ano, snímatelné jsou účinnější 0 11 0,0 % 26,2 % 

Ano, nesnímatelné jsou účinnější 4 9 15,4 % 21,4 % 

Nevím 21 20 80,8 % 47,6 % 

Nejsou 1 2 3,8 % 4,8 % 

Celkem 26 42 100,0 % 100,0 % 
Tabulka 17: Snímatelné/nesnímatelné pomůcky – srovnání 

 

10.2. Sekce Attitude (postoje) 

• Položka č.12 – Jak závažnou komplikací diabetu je dle Vašeho názoru syndrom 

diabetické nohy? 

Jednalo se o povinnou položku s jednou možnou odpovědí na škále jedna (velmi 

závažná) až pět (nezávažná). Polovina 34 (50,0 %) lékařů zvolila možnost jedna, 30 

(44,1 %) lékařů možnost dva a čtyři (5,9 %) lékaři zvolili možnost tři. Možnost čtyři a 

pět nezvolil nikdo. 

 

            Graf 9:Závažnost syndromu diabetické nohy 

V mezioborovém srovnání považují syndrom diabetické nohy za závažnější spíše lékaři 

nechirurgických oborů z nichž 65,4 % zvolilo možnost jedna. U lékařů oborů 

chirurgických to bylo 40,5 %, přičemž 9,5 % z těchto lékařů zvolilo možnost tři 

nacházející se uprostřed škály.  
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Kategorie 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

1 34 50,0 % 

2 30 44,1 % 

3 4 5,9 % 

4 0 0,0 % 

5 0 0,0 % 

Celkem 68 100,0 % 
Tabulka 18: Závažnost syndromu diabetické nohy 
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Kategorie 
Absolutní četnost Relativní četnost 

Nechir. Chir. Nechir. Chir. 

1 17 17 65,4 % 40,5 % 

2 9 21 34,6 % 50,0 % 

3 0 4 0,0 % 9,5 % 

Celkem 26 42 100,0 % 100,0 % 
Tabulka 19:Tabulka 17: Závažnost syndromu diabetické nohy - srovnání 

• Položka č.13 – Jak zásadní je dle Vás volba vhodné obuvi v prevenci vzniku 

syndromu diabetické nohy? 

Jednalo se o povinnou položku s jednou možnou odpovědí na škále jedna (zásadní) až 

pět (nevýznamná). Většina 49 (72,1 %) lékařů vnímá volbu vhodné obuvi jako zásadní 

(odpověď číslo jedna), 16 (23,5 %) lékařů zvolilo možnost číslo dva, tři (4,4 %) lékaři 

zvolili možnost tři. Možnost čtyři a pět nezvolil nikdo. 

 

Graf 10: Důležitost vhodné obuvi 

V mezioborovém srovnání je procentuální rozložení podobné. Z lékařů nechirurgických 

oborů zvolilo položku jedna 73,1 % respondentů, druhou poté 26,9 %. U lékařů 

chirurgických oborů se jednalo o 71,4 % u položky jedna, 21,4 % u položky dvě a 7,1 % 

u položky tři.  

Kategorie 
Absolutní četnost Relativní četnost 

Nechir. Chir. Nechir. Chir. 

1 19 30 73,1 % 71,4 % 

2 7 9 26,9 % 21,4 % 

3 0 3 0,0 % 7,1 % 

Celkem 26 42 100,0 % 100,0 % 
Tabulka 21: Důležitost vhodné obuvi – srovnání 
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Kategorie 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

1 49 72,1 % 

2 16 23,5 % 

3 3 4,4 % 

4 0 0,0 % 

5 0 0,0 % 

Celkem 68 100,0 % 
Tabulka 20: Důležitost vhodné obuvi 
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• Položka č.14 – Jak důležitá je dle Vás při samotné léčbě tohoto syndromu 

terapie odlehčením? 

Jednalo se o povinnou položku s jednou možnou odpovědí na škále jedna (zásadní) až 

pět (nevýznamná). Možnost číslo jedna zvolilo 20 (29,4 %) lékařů, odpověď číslo dva 

zvolilo 34 (50,0 %) lékařů a 14 (20,6 %) lékařů zvolilo možnost tři. Možnost čtyři a pět 

nezvolil nikdo. 

 

     Graf 11:Terapie odlehčením 

V mezioborovém srovnání lékaři nechirurgických oborů označili ve 30,8 % možnost 

číslo jedna, ve 42,3 % možnost číslo dvě a ve 26,9 % možnost číslo tři. Mezi lékaři 

chirurgických oborů označilo možnost jedna 28,6 %, možnost dvě 54,8 % a možnost tři 

16,7 % lékařů. 

Kategorie 
Absolutní četnost Relativní četnost 

Nechir. Chir. Nechir. Chir. 

1 8 12 30,8 % 28,6 % 

2 11 23 42,3 % 54,8 % 

3 7 7 26,9 % 16,7 % 

Celkem 26 42 100,0 % 100,0 % 
Tabulka 23:Terapie odlehčením – srovnání 

• Položka č.15 – Myslíte si, že je tento způsob terapie ve vašem zdravotnickém 

zařízení dostatečně využíván? 

Jednalo se o povinnou položku s jednou možnou odpovědí. Tři (4,4 %) lékaři 

odpověděli, že ano. Osm (11,8 %) odpovědělo spíše ano, 32 (47,1 %) odpovědělo spíše 

ne a 14 (20,6 %) lékařů odpovědělo ne. Jedenáct (16,2 %) lékařů poté uvedlo, že neví.  
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Kategorie 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

1 20 29,4 % 

2 34 50,0 % 

3 14 20,6 % 

4 0 0,0 % 

5 0 0,0 % 

Celkem 68 100,0 % 
Tabulka 22:Terapie odlehčením 
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       Graf 12: Využití terapie odlehčením 

Lékaři pracující ve fakultních/krajských nemocnicích si dle kumulativní četnosti 

kladných odpovědí (28,5 %) nejčastěji myslí, že terapie odlehčením je v jejich 

zdravotním zařízení dostatečně využívána. Poté následují lékaři ambulantních zařízení 

(16,6 %) a lékaři okresních nemocnic (12,5 %). Lékaři LDN a lázní vnímají využití 

dané terapie spíše nedostatečně.  
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Ano 1 1 1 0 2.5 % 7.1 % 8.3 % 0.0 % 

Spíše ano 4 3 1 0 10.0 % 21.4 % 8.3 % 0.0 % 

Spíše ne 17 9 4 2 42.5 % 64.3 % 33.3 % 100.0 % 

Ne 10 0 4 0 25.0 % 0.0 % 33.3 % 0.0 % 

Nevím 8 1 2 0 20.0 % 7.1 % 16.7 % 0.0 % 

Celkem 40 14 12 2 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

Tabulka 25:Využití terapie odlehčením – srovnání               * LDN, lázně 

  

4%
12%

47%

21%

16%

Využití terapie odlehčením

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

Nevím

Kategorie 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Ano 3 4,4 % 

Spíše ano 8 11,8 % 

Spíše ne 32 47,1 % 

Ne 14 20,6 % 

Nevím 11 16,2 % 

Celkem 68 100,0 % 
Tabulka 24:Využití terapie odlehčením 
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• Položka č.16 – Myslíte si, že je potřeba pacienty s Charcotovou osteoartropatií 

odesílat do podiatrické ambulance? 

Jednalo se o nepovinnou položku s jednou možnou odpovědí. Čtyři respondenti 

neodpověděli, proto budou brány dále v rámci vyhodnocení v potaz validní četnosti. 

Třicet tři (51,6 %) lékařů si myslí, že je potřeba tyto pacienty odesílat do protetické 

ambulance, 30 (46,9 %) lékařů si myslí, že spíše je potřeba tyto pacienty odesílat a 

jeden (1,6 %) si myslí, že to potřeba není. 

 

    Graf 13: Odeslání do podiatrické ambulance 

V mezioborovém srovnání si dle kumulativní četnosti pozitivních odpovědí myslí každý 

lékař nechirurgického oboru a 97,4 % lékařů chirurgických oborů, že je potřeba odeslat 

pacienta s Charcotovou osteoartropatií do podiatrické ambulance.  

Kategorie 
Absolutní četnost Validní četnost 

Nechir. Chir. Nechir. Chir. 

Ano 12 21 48,0 % 53,8 % 

Spíše ano 13 17 52,0 % 43,6 % 

Ne 0 1 0,0 % 2,6 % 

Celkem 25 39 100,0 % 100,0 % 
Tabulka 27:Odeslání do podiatrické ambulance - srovnání 

• Položka č.17 – Připadá Vám obecně dostatečná informovanost odborné 

veřejnosti ohledně terapie syndromu diabetické nohy odlehčením? 

Jednalo se o povinnou položku s jednou možnou odpovědí na škále jedna (vynikající 

informovanost) až pět (nedostatečná informovanost). Možnost číslo jedna zvolil jeden 

(1,5 %) lékař, možnost číslo dvě nezvolil nikdo, možnost číslo tři zvolilo devět (13,2 %) 

lékařů, největší počet 30 (44,1 %) lékařů zvolilo odpověď číslo čtyři a 28 (41,2 %) 

lékařů zvolilo odpověď číslo pět.   

51%
47%

2%

Odeslání do podiatrické 

ambulance

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

Kategorie 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Validní 

četnost 

Ano 33 48,5 % 51,6 % 

Spíše ano 30 44,1 % 46,9 % 

Spíše ne 0 0,0 % 0,0 % 

Ne 1 1,5 % 1,6 % 

Dílčí celek 64 94,1 % 100,0 % 

Neodpovědělo 4 5,9 % 

Celkem 68 100,0 % 

Tabulka 26: Odeslání do podiatrické ambulance 
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     Graf 14: Informovanost odborné veřejnosti 

• Položka č.18 – Přivítali byste další informace v dané problematice? 

Jednalo se o povinnou položku s jednou možnou odpovědí. Všichni lékaři by přivítali 

další informace v dané problematice 

Kategorie Absolutní četnost Relativní četnost 

Ne 0 0,0 % 

Ano 68 100,0 % 

Celkem 68 100,0 % 
         Tabulka 29: Další informace 

• Položka č.19 – Pokud ano, jaká forma by pro vás byla nejvhodnější? 

Jednalo se o nepovinnou položku s více možnými odpověďmi. Webové prezentace by 

preferovalo 28 (41,2 %) lékařů, přednášky 27 (39,7 %), brožury 25 (36,8 %) a kurzy 25 

(36,8 %) lékařů. Webinář byl preferován jedním lékařem. 

 

          Graf 15: Forma vzdělávání 

 

41.2%

44.1%

13.2%

0.0%

1.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

5

4

3

2

1

Relativní četnost

H
o
d
n
o
ce

n
í

Informovanost odborné veřejnosti

1.5%

36.8%

36.8%

39.7%

41.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

Webinář

Brožury

Kurzy

Přednášky

Webové prezentace

Relativní četnost

Forma vzdělávání

Kategorie 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

1 1 1,5 % 

2 0 0,0 % 

3 9 13,2 % 

4 30 44,1 % 

5 28 41,2 % 

Celkem 68 100,0 % 
Tabulka 28:Informovanost odborné veřejnosti 

Kategorie 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Webové 

prezentace 
28 41,2 % 

Přednášky 27 39,7 % 

Brožury 25 36,8 % 

Kurzy 25 36,8 % 

Webinář 1 1,5 % 
Tabulka 30:Forma vzdělávání 
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10.3. Sekce Practice (praxe) 

• Položka č.20 – Setkáváte se ve vaší praxi s pacienty trpícími syndromem 

diabetické nohy? 

Jednalo se o povinnou položku s jednou možnou odpovědí. Tato otázka obsahovala i 

možnost „Nesetkávám.“ Vzhledem k tématu práce vztahujícímu se pouze na ošetřující 

lékaře, byli respondenti, jež tuto možnost zvolili vyřazeni ze zkoumaného celku. Takto 

bylo vyřazeno 10 lékařů, z toho pět ortopedů, tři rehabilitační lékaři, jeden plastický 

chirurg a jeden internista. Ze zbylého souboru se polovina tj. 34 lékařů setkává 

s pacienty trpícími syndromem diabetické nohy často a druhá polovina tj. 34 lékařů 

občas. 

 

Graf 16 :Pacienti se syndromem diabetické nohy 

V mezioborovém srovnání se častěji setkávají s pacienty trpícími syndromem diabetické 

nohy lékaři chirurgických oborů. Často se s nimi setkávají v 66,7 % oproti 23,1 % u 

lékařů nechirurgických oborů. 

Kategorie 
Absolutní četnost Relativní četnost 

Nechir. Chir. Nechir. Chir. 

Ano, často 6 28 23,1 % 66,7 % 

Ano, občas 20 14 76,9 % 33,3 % 

Celkem 26 42 100,0 % 100,0 % 
Tabulka 32: Pacienti se syndromem diabetické nohy - srovnání 

• Položka č.21 – Využíváte někdy možnosti odeslat pacienta do podiatrické 

ambulance? 

Jednalo se o povinnou položku s jednou možnou odpovědí. Možnost odeslat pacienta do 

podiatrické ambulance využívá 18 (26,5 %) lékařů, pouze zřídka odesílá pacienty 27 

(39,7 %) lékařů a 22 (32,4 %) lékařů tuto možnost nevyužívá. Jeden (1,5 %) lékař 

uvedl, že pacienti jsou již většinou v této ambulanci dispenzarizováni. 

50%50%

Pacienti se syndromem diabetické 

nohy

Ano,

často

Ano,

občas

Kategorie 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Ano, 

často 
34 50,0 % 

Ano, 

občas 
34 50,0 % 

Celkem 68 100,0 % 
Tabulka 31: Pacienti se syndromem diabetické nohy 
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Graf 17: Podiatrická ambulance 

Při srovnání odpovědí dle jednotlivých typů zdravotnických zařízení nejvíce odesílají 

pacienty na podiatrická pracoviště lékaři v ambulantní sféře (50,0 %), poté lékaři ve 

fakultních/krajských nemocnicích (42,9 %) a v 15 % i lékaři okresních nemocnic. Ti 

zároveň tuto možnost ve 42,5 % vůbec nevyužívají. Lékaři pracující v LDN a lázních 

buď odesílají pacienty zřídka, nebo vůbec.  
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Ano, využívám 6 6 6 0 15,0 % 42,9 % 50,0 % 0,0 % 

Zřídka 17 4 5 1 42,5 % 28,6 % 41,7 % 50,0 % 

Nevyužívám 17 3 1 1 42,5 % 21,4 % 8,3 % 50,0 % 

Již v péči podiatra 0 1 0 0 0,0 % 7,1 % 0,0 % 0,0 % 

Celkem 40 14 12 2 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
Tabulka 34: Podiatrická ambulance - srovnání                 *LDN, lázně 

• Položka č.22 – Máte možnost konzultace s protetickým pracovištěm? Využíváte 

toho? 

Jednalo se o povinnou položku s jednou možnou odpovědí. Nejvíce 27 (39,7 %) lékařů 

uvedlo, že mají možnost konzultovat protetické pracoviště a také toho využívají, 24 

lékařů uvedlo, že sice tuto možnost mají, ale nevyužívají ji a 17 (25,0 %) tuto možnost 

vůbec nemá. 
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Kategorie 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Ano, využívám 18 26,5 % 

Zřídka 27 39,7 % 

Nevyužívám 22 32,4 % 

Většinou jsou již 

v péči podiatra 
1 1,5 % 

Celkem 68 100,0 % 

Tabulka 33: Podiatrická ambulance 
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Kategorie 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Ano, mám tuto možnost a využívám ji 27 39,7 % 

Ano, mám tuto možnost, ale nevyužívám ji 24 35,3 % 

Nemám tuto možnost 17 25,0 % 

Celkem 68 100,0 % 
Tabulka 35:Konzultace protetického pracoviště 

 

Graf 18: Konzultace protetického pracoviště 

Při srovnání odpovědí dle jednotlivých typů zdravotnických zařízení využívají nejčastěji 

konzultaci protetického pracoviště lékaři okresních nemocnic (50,0 %), poté ambulantní 

specialisté (25,0 %) a lékaři ve fakultní nebo krajské nemocnici (21,4 %). Ambulantní 

specialisté zároveň ve 41,7 % nemají vůbec možnost této konzultace. Lékaři LDN, nebo 

lázní poté v 50,0 % využívají možnost konzultace a v 50,0 % nemají možnost této 

konzultace. Jedná se ovšem o soubor dvou respondentů, který není příliš 

reprezentativní. 
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Ano a využívám ji 20 3 3 1 50,0 % 21,4 % 25,0 % 50,0 % 

Ano, ale nevyužívám ji 11 9 4 0 27,5 % 64,3 % 33,3 % 0,0 % 

Nemám tuto možnost 9 2 5 1 22,5 % 14,3 % 41,7 % 50,0 % 

Celkem 40 14 12 2 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
Tabulka 36: Konzultace protetického pracoviště - srovnání              *LDN, lázně 
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• Položka č.23 – Doporučujete/předepisujete někdy pacientovi speciální typ obuvi 

(profylaktická, ortopedická, terapeutická)? 

Jednalo se o povinnou položku s jednou možnou odpovědí. Nejvíce lékařů 35 (51,5 %) 

nedoporučuje ani nepředepisuje pacientovi speciální typ obuvi. Třináct (19,1 %) lékařů 

naopak danou obuv doporučuje/předepisuje, 19 (27,9 %) tak činí jen občas. Jeden lékař 

doporučuje návštěvu protetika.  

Kategorie Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano, doporučují/předepisuji 13 19,1 % 

Ano, občas 19 27,9 % 

Doporučuji návštěvu protetika 1 1,5 % 

Ne 35 51,5 % 

Celkem 68 100,0 % 
              Tabulka 37: Předpis/doporučení obuvi 

 

Graf 19: Předpis/doporučení obuvi 

V mezioborovém srovnání 73,1 % lékařů nechirurgických oborů nedoporučuje ani 

nepředepisuje speciální obuv, oproti 38,1 % lékařů chirurgických oborů.  

Kategorie 
Absolutní četnost Relativní četnost 

Nechir. Chir. Nechir. Chir. 

Ano, doporučují/předepisuji 0 13 0,0 % 31,0 % 

Ano, občas 6 13 23,1 % 31,0 % 

Doporučuji návštěvu protetika 1 0 3,8 % 0,0 % 

Ne 19 16 73,1 % 38,1 % 

Celkem 26 42 100,0 % 100,0 % 
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• Položka č.24 – Předepisujete někdy pacientovi se syndromem diabetické nohy 

odlehčovací pomůcky typu ortéz? 

Jednalo se o povinnou položku s jednou možnou odpovědí. Na základě této položky 

buď dotazník pokračoval další otázkou, při kladné odpovědi, nebo byl ukončen při 

negativní odpovědi. Ortézy předepisuje pouze 6 (8,8 %) lékařů. 

 

       Graf 20: Předpis ortéz 

V mezioborovém srovnání předepisuje 14,3 % lékařů chirurgických oborů pacientům 

ortézy a zároveň žádný z lékařů nechirurgických oborů. 

Kategorie 
Absolutní četnost Relativní četnost 

Nechir. Chir. Nechir. Chir. 

Ano 0 6 0,0 % 14,3 % 

Ne 26 36 100,0 % 85,7 % 

Celkem 26 42 100,0 % 100,0 % 
Tabulka 39: Předpis ortéz - srovnání 

• Položka č.25 – Při terapii syndromu diabetické nohy odlehčením využíváte 

především tyto pomůcky: 

Jednalo se o povinnou položku s možností více odpovědí. Na tuto položku odpovídalo 

celkem šest lékařů. Všichni využívají speciální obuv, jeden (16,7 %) lékař využívá 

sériově vyráběné ortézy a čtyři (66,7 %) individuálně zhotovené. Invalidní vozík, nebo 

berle ve své praxi využívají čtyři (66,7 %) lékaři.  

Kategorie 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Validní 

četnost 

Sériově vyráběné ortézy 1 1,5 % 16,7 % 

Invalidní vozík, nebo berle 4 5,9 % 66,7 % 

Individuálně zhotovené ortézy 4 5,9 % 66,7 % 

Terapeutickou/ortopedickou obuv 6 8,8 % 100,0 % 

Dílčí celek 6 

Celek 68 
Tabulka 40: Odlehčovací zdravotnické pomůcky 

91.2%

8.8%

Předpis ortéz

Ne

Ano

Kategorie 
Absolutn

í četnost 

Relativní 

četnost 

Ne 62 91,2 % 

Ano 6 8,8 % 

Celkem 68 100,0 % 
Tabulka 38: Předpis ortéz 
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Graf 21: Odlehčovací zdravotnické pomůcky 

• Položka č.26 – Při terapii syndromu diabetické nohy odlehčením ve své praxi 

používáte spíše: 

Jednalo se o povinnou položku s jednou možnou odpovědí. Na tuto položku odpovídalo 

celkem šest lékařů. Čtyři (66,7 %) lékaři používají především snímatelné pomůcky, 

jeden (16,7 %) oba typy pomůcek stejně a jeden (16,7 %) je nevyužívá vůbec.   

Kategorie 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Validní 

četnost 

Nesnímatelné pomůcky 0 0,0 % 0,0 % 

Nevyužívám odlehčovací pomůcky 1 1,5 % 16,7 % 

Obojí stejně 1 1,5 % 16,7 % 

Snímatelné pomůcky 4 5,9 % 66,7 % 

Dílčí celek 6 8,8 % 100,0 % 

Celek 68 100,0 % 
Tabulka 41: Druh odlehčovacích pomůcek 

 

Graf 22: Druh odlehčovacích pomůcek 
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11. Diskuse 

Cílem práce bylo zjistit aktuální stav znalostí lékařů, jejich postoje a každodenní praxi 

týkající se ortoticko-protetické terapie syndromu diabetické nohy. K tomuto účelu byly 

stanoveny čtyři výzkumné otázky a vytvořen dotazník, na který ve výsledku odpovědělo 

79 respondentů, ze kterých bylo 11 vyřazeno.  

11.1. Vyhodnocení jednotlivých výzkumných otázek 

Výzkumná otázka č. 1 – znalosti lékařů 

Vyhodnocení této otázky proběhlo na základě bodů přidělených jednotlivým otázkám 

v sekci Knowledge a porovnáním s referenční tabulkou (viz. kapitola 9.4 Analýza dat.) 

Průměrné bodové skóre všech respondentů činilo 8,24 bodu, což odpovídá známce tři. 

V mezioborovém srovnání činilo průměrné skóre lékařů nechirurgických oborů 6,50 

bodu, což odpovídá známce čtyři a skoré lékařů chirurgických oborů 9,31 bodu, což 

odpovídá známce tři.  

Celkově se lékaři nejvíce orientují v obecných věcech, jako Charcotova osteoartropatie 

a umístění specializovaných ambulancí, povědomí o různých typech speciální obuvi je 

také na relativně dobré úrovni. Horší informovanost panuje především v oblasti 

ortotiky. Velká většina lékařů nezná metodu total contact cast, jež je v odborné 

literatuře hojně označována, jako zlatý standard a uváděna jako jedna z metod první 

volby v terapii odlehčením v mezinárodních doporučených postupech. Stejně tak 

většina lékařů buď nezná princip odlehčovací ortézy typu Sarmiento nebo o tomto typu 

ortézy vůbec neslyšela. Z prostudovaných zdrojů celkem jednoznačně vyplývá, že 

nesnímatelné pomůcky jsou z pohledu hojení syndromu diabetické nohy účinnější, 

ovšem pouze přibližně 20 % lékařů si je tohoto vědomo. 

Výzkumná otázka č. 2 – vnímaní dané problematiky 

Dobrou zprávou je, že většina respondentů nebere syndrom diabetické nohy na lehkou 

váhu a považuje ho za vážnou až velmi vážnou komplikaci diabetu. Vnímají také 

důležitou roli vhodné obuvi v prevenci jeho rozvoje. V těchto postojích panuje mezi 

velkou většinou zúčastněných lékařů shoda. V pohledu na význam odlehčovacích 

pomůcek sice situace tak jednoznačná není, stále ovšem většina respondentů považuje 

tento druh léčby za důležitý.  
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Výzkumná otázka č. 3 – zájem o další vzdělávání 

Respondenti se celkem jednoznačně shodují, že informovanost odborné veřejnosti dle 

jejich názoru není v současné době na dobé úrovni.  Pozitivní je, že všech 68 

respondentů by se rádo dále vzdělávalo v této problematice. Co se týče formy 

vzdělávání, odpovědi byly rovnoměrně rozloženy mezi webové prezentace, přednášky, 

kurzy a brožury.  

Výzkumná otázka č. 4 – využití v praxi 

Přestože jsou si respondenti vědomi závažnosti syndromu diabetické nohy i důležitosti 

terapie odlehčením, mají za to, že tento druh terapie je v jejich zdravotnickém zařízení 

nedostatečně využíván. Přitom polovina respondentů uvedla, že se s pacienty trpícími 

tímto syndromem potkávají často. Nedostatečné využití odlehčovacích pomůcek se 

odráží i ve výsledcích tohoto výzkumu. Pouze přibližně polovina respondentů někdy 

předepisuje, nebo alespoň doporučuje některý ze speciálních druhů obuvi. Ruku v ruce 

s malou úrovní znalostí o metodě total contact cast, jde i její využívání v praxi, kdy 

pouze jeden lékař uvedl, že se tato metoda v jejich zdravotnickém zařízení využívá. U 

odlehčovacích ortéz situace není o moc lepší, jelikož pouze šest lékařů z celého souboru 

předepisuje svým pacientům tyto pomůcky, přičemž je může z pohledu preskripčních 

omezení předepsat poměrně široká škála lékařů. Další závěry jsou odvozeny právě 

pouze z odpovědí těchto šesti respondentů, a proto nemají dostatečnou výpovědní 

hodnotu. Tito lékaři nejvíce využívají terapeutickou, nebo ortopedickou obuv, 

individuálně zhotovené ortézy a berle, nebo invalidní vozík. Více jsou poté využívány 

snímatelné varianty odlehčovacích pomůcek oproti nesnímatelným.  

Naštěstí velká část respondentů odesílá některé své pacienty do podiatrických 

ambulancí. Zároveň většinou vnímají nutnost odeslat tam také pacienty s Charcotovou 

osteoartropatií. Konzultaci s protetickou ambulancí využívá už o poznání méně 

respondentů, a to především ti, jež pracují v okresních nemocnicích.  

11.1. Obecná diskuse 

V literatuře existuje velké množství prací zamřených na pacienty se syndromem 

diabetické nohy. Ověřují se v nich znalosti počínajících symptomů, zjišťuje se četnost 

návštěv u lékaře, zda se pacienti dostatečně a správně věnují péči o své nohy atd.  

Nepodařilo se ovšem dohledat práce zabývající se znalostmi a postoji lékařů k této 

problematice, což bohužel znemožňuje porovnání již získaných dat. V roce 2008 byly 
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ovšem publikovány výsledky studie EURODIALE [1] probíhající v 10 evropských 

státech mezi lety 2003 až 2004, zabývající se péčí o pacienty se syndromem diabetické 

nohy a jejich kvalitou života. Sice se tato studie také věnovala primárně pacietntům, ale 

zaměřila se mimo jiné i na terapii odlehčením. Bylo zjištěno, že přibližně 77 % pacientů 

se syndromem diabetické nohy na začátku studie nebylo vybaveno žádnou odlehčovací 

pomůckou, nebo byla využita pomůcka nesprávná. Zároveň byla technika total contact 

cast a jí podobné využívány v souhrnu pouze u malého množství pacientů, přičemž se 

čísla výrazně lišila mezi jednotlivými státy.  

O pacienty se syndromem diabetické nohy se přitom stará velmi široké spektrum 

lékařských odborností, a tak nějak přirozeně se předpokládá, že tito lékaři budou 

dostatečně obeznámeni s touto problematikou a všemi možnostmi terapie. Největší 

přednost tohoto výzkumu vidím v komplexnosti, zjišťovali se totiž nejen znalosti 

ohledně syndromu diabetické nohy, ale také postoje lékařů a především jejich 

každodenní praxe, bez které jsou všechny znalosti i názory nevýznamné. Ukázalo se, že 

lékaři berou syndrom diabetické nohy vážně a vnímají ho jako závažný problém. Se 

znalostmi této problematiky jsou na tom ovšem průměrně, přičemž nejhorší je to 

v oblasti ortotiky. To se odráží i v jejich praxi, kde vhodnou obuv s pacientem řeší 

přibližně polovina lékařů a ortézy předepisuje ani ne každý desátý lékař, přičemž 

preskripční omezení ze strany pojišťovny nejsou v tomto ohledu nijak výrazně striktní. 

Tyto poznatky do značné míry korespondují se zjištěními ve studii EURODIAL. 

Výsledkem je, že každá odbornost se zaměřuje více na svou dílčí část léčby a 

komplexní péče je koncentrována do specializovaných center, kterých ovšem není 

dostatek.  

11.2. Návrhy na zlepšení 

Základem je zlepšení edukace lékařů již během jejich studia na lékařské fakultě, je 

ovšem potřeba zaměřit se především na znalosti využitelné v praxi. Posluchač by si měl 

mimo jiné z výuky odnést povědomí, že existuje nějaký syndrom diabetické nohy, že 

není vzácný a že jednou ze základních možností terapie jsou odlehčovací pomůcky. 

Obecně je důležité prezentovat obor ortotiky–protetiky v kontextu jednotlivých diagnóz 

na konkrétních příkladech. Vhodnou formou by byla například skripta, která by 

představila obor ortotiky–protetiky po jednotlivých specializacích s příkladem využití u 

konkrétních diagnóz, zároveň by nemusela zabíhat příliš do hloubky.  
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U lékařů v praxi je důležité zlepšit povědomí o existenci terapie odlehčením a ujisti je, 

že to není nijak komplikované řešení. Není potřeba, aby každý lékař ovládal techniku 

total contact cast, kterou by většinou ani nedostal proplacenou. Stačilo by předepsat 

alespoň standardní Walker ortézu, která je dle mezinárodních doporučených postupů 

metodou druhé volby a zároveň ji může předepsat poměrně široké spektrum odborností. 

Jeden z možných způsobů vidím v internetových stránkách založených na databázi 

ortotických pomůcek, jež by byly také děleny dle odbornosti a dále dle jednotlivých 

diagnóz. Zde by se po zvolení dané diagnózy (v našem případě syndromu diabetické 

nohy) zobrazili základní typy odlehčovacích pomůcek s obrázkem, krátkým popiskem a 

doporučením pro jaký typ pacienta je tato pomůcka vhodná, dále by po zvolení dané 

pomůcky mohly být rovnou k dispozici kódy z číselníku pojišťovny a kontakt na 

nejbližší protetická pracoviště.  

Dalším krokem by mohla být těsnější provázanost se spolupracujícím protetickým 

pracovištěm, které by jednou za čas mohlo pořádat přednášky a školení na jednotlivá 

témata. Jistě by se zvýšila kvalita péče o pacienty a také podíl odeslaných na dané 

protetické pracoviště. Lékaři by měli zároveň jasno, na koho se obrátit k případné 

konzultaci.  

Vhodné by bylo pokračovat v dalším výzkumu s širším okruhem respondentů, případně 

navázat po provedení některých intervencí. 

11.3. Nedostatky práce 

Tato práce přes veškerou snahu trpí také některými nedostatky, které je nutno vzít při 

jejím čtení v potaz. Mezi hlavní patří nedostatečně reprezentativní vzorek respondentů. 

Lékaři obecně nejsou příliš ochotni vyplňovat jakékoli dotazníky, a tak se podařilo 

získat odpovědi pouze od 79 z nich. Na druhou stranu byla práce pojímána spíše jako 

pilotní výzkum, tudíž nemusí nízký počet respondentů hrát tak významnou roli. Zároveň 

nelze určit návratnost dotazníku, jelikož součástí žádosti o vyplnění byla i žádost o jeho 

sdílení s dalšími lékaři. Z tohoto pohledu neměli všichni lékaři stejnou možnost vyplnit 

dotazník, tudíž se nejedná o čistě náhodný výběr. Dalším problémem je nerovnoměrné 

rozdělení respondentů z pohledu jejich jednotlivých charakteristik. Především je to 

patrné u rozdělení dle oboru. Zdroje byly vyhledávány pouze v českém a anglickém 

jazyce, tudíž zůstala nevyužita část dostupné literatury v ostatních jazycích, především 

v němčině.   
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12. Závěr 

Syndrom diabetické nohy je závažnou komplikací diabetu, jehož počty v poslední době 

výrazně narůstají. Tento stav omezuje pacientovo sociální i pracovní uplatnění a 

výraznou měrou ohrožuje jeho zdraví, potažmo i život. Jednou ze zásadních možností 

jeho ovlivnění je využití ortoticko-protetických pomůcek jak v prevenci, tak terapii 

odlehčením.    

V rámci této práce bylo provedeno dotazníkové šetření mezi lékaři, do kterého bylo na 

konec zařazeno 68 respondentů. Dle výsledků šetření si lékaři uvědomují závažnost 

syndromu diabetické nohy i důležitou úlohu ortoticko-protetických pomůcek v jeho 

terapii. Zároveň ovšem vnímají, že tento druh terapie není obecně dostatečně využíván. 

Se znalostmi této problematiky jsou na tom lékaři průměrně, přičemž lepé si vedou 

lékaři chirurgických oborů, největší mezery mají v oblasti ortotiky. Ve své péči příliš 

často odlehčovací pomůcky nevyužívají, kdyžtak spíše speciální typy obuvi. Na duhou 

stranu poměrně často spolupracují s podiatrickou, o něco méně již s protetickou 

ambulancí.  

Zároveň by lékaři rádi získaly další informace ohledně odlehčovací terapie, čehož by se 

dalo využít v dalším vzdělávání. Dosud se většina autorů orientuje spíše na pacienta 

trpícího syndromem diabetické nohy než na jeho ošetřujícího lékaře.  Ten, aby mohl 

efektivně léčit musí mít dostatek kvalitních informací. Začít se vzdělávání v této 

problematice, by se mělo již na fakultách, přičemž by se měl klást důraz především na 

praktické informace. Dalším stupněm je vzdělávání lékařů po promoci. Zde bych 

vyzvednul roli spolupracujícího protetického pracoviště, které by ideálně nabídlo 

školení ve spektru využitelných pomůcek pro konkrétní obor a konkrétní diagnózy. 

Přínosné by bylo i online rozhraní ve kterém by lékař rychle našel vhodný typ pomůcky 

pro konkrétního pacienta opět na základě konkrétní diagnózy. Vhodné by poté bylo 

doplnit další šetření zaměřené na lékaře v řetězci péče o pacienta se syndromem 

diabetické nohy k získání relevantních dat.  
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