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ÚVOD 

      Téma svojí bakalářské práce jsem si zvolila proto, ţe 16 let pracuji na 

ambulanci oční kliniky a vhledem k tomu, ţe počet pacientů s diabetickou 

retinopatií tvoří velkou část naší klientely. Léčba diabetické retinopatie se 

neustále vyvíjí s objevem nových léčebných postupů. 

      Klinickou část své bakalářské práce jsem rozdělila do několika kapitol,  

ve kterých se postupně zabývám anatomií a fyziologií slinivky břišní, 

etiopatogenezí diabetu mellitu, jeho komplikacemi a léčbou, anatomií oka, 

anatomií a fyziologií sítnice, podstatou vzniku diabetické retinopatie. 

 V šesté kapitole jsem se věnovala obávané komplikaci diabetické retinopatie, 

neovaskulárnímu glaukomu, jeho léčbě a popisu průběhu jedné z moţných 

operací. Součástí klinické části je i popis vyšetřovacích metod pouţívaných 

v oftalmologii. Poslední částí klinické části jsou údaje o pacientce, její dosavadní 

léčbě a prodělaných očních operacích.     

      V ošetřovatelské části jsem se zabývala charakteristikou ošetřovatelského 

procesu, modelem funkčního zdraví podle M. Gordonové a zhodnocení zdraví 

mnou vybrané pacientky podle tohoto modelu. V desáté kapitole se věnuji 

sestavení, realizaci a hodnocení krátkodobého a dlouhodobého ošetřovatelského 

plánu. Součástí mojí práce je vypracovaná tabulka, ve které je uvedeno mnoţství 

různých potravin odpovídající jedné sacharidové výměnné jednotce a sestavený 

rámcový jídelníček pro redukční diabetickou dietu. 
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1. Anatomie a fyziologie slinivky břišní 

1.1. Slinivka břišní – pankreas 

      Slinivka břišní je nepárový orgán 16 - 22 cm velký, na kterém rozeznáváme  

3 části, hlavu  - corpus pankreatis, tělo - corpus pankreatis a ocas - cauda 

pankreatis. Přední stěna slinivky naléhá na zadní stěnu ţaludku, zadní stěna se 

dotýká břišní aorty a naléhá na levou ledvinu a nadledvinu.  Má funkci exokrinní i 

endokrinní. Exokrinní funkce spočívá v produkci a výdeji pankreatické šťávy do 

duodena, kde se významně podílí na trávení ţivin. Slinivka denně vytváří a  

odvádí do duodena 1-2 litry pankreatické šťávy o pH 8,5. Tato šťáva je tedy 

zásaditá a je tvořena vodou, ionty a enzymy. Mezi enzymy pankreatické šťávy 

patří proteázy, které štěpí bílkoviny, amylázy, které štěpí škroby a lipázy, které 

štěpí tuky. Endokrinní funkci pankreatu plní shluky buněk tzv. Langerhansovy 

ostrůvky. Ty jsou tvořeny několika typy buněk.  B - buňky produkují inzulín, A - 

buňky produkují glukagon, PP - buňky produkující pankreatický polypeptid a D - 

buňky produkující somatostatin a gastrin. (Dylevský, 2000 str. 280) 

 

1.2. Inzulín 

       Inzulín je hormon bílkovinné povahy a je tvořen polypeptidovými řetězci. 

Sekrece inzulínu je řízena jednoduchou zpětnou vazbou. To znamená, ţe zvýšená 

hladina glukózy v krvi zvyšuje sekreci inzulínu. Inzulín má dvě funkce. Sníţit 

hladinu glukózy v krvi a zvýšit vyuţití glukózy. Mechanismus účinku spočívá ve 

zvyšování propustnosti buněčné membrány pro glukózu, která prostupuje do 

buněk, kde zvyšuje aktivitu enzymů, které zodpovídají za zpracování glukózy. 

Dále se inzulín podílí na katabolismu bílkovin a rovněţ umoţňuje vstup K+ iontů 

do buňky a tím mění elektrický potenciál buněčné membrány. 

( Rokyta, 2008 str. 213) 

 

1.3. Glukagon 

      Hormon tvořený v A buňkách slinivky. Sekrece glukagonu je řízena 

jednoduchou zpětnou vazbou. Glukagon se vyplavuje při sníţení hladiny glukózy 

v krvi a sekrece stoupá i při fyzické zátěţi. Zvyšování glykémie dosahuje 
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glukagon tak, ţe zvyšuje glykogenolýzu v játrech, zvyšuje glukoneogenez ( tvorba 

glukózy z glycerolu a aminokyselin) a zvyšuje sekreci inzulínu. 

 ( Rokyta, 2008 str. 214) 
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2. Diabetes mellitus  

      Diabetes mellitus je porucha metabolismu cukrů charakterizován zvýšenou 

hladinou glukózy v krvi – hyperglykémií a přítomností glukózy v moči - 

glykosurií. Dlouhodobý průběh onemocnění je spojen s rizikem vzniku 

chronických komplikací zejména nervových, cévních, ledvinových a očních. 

Příčinou je nedostatečná sekrece inzulínu nebo sníţená citlivost inzulínových 

receptorů na buněčných membránách. Podle příčiny vzniku dělíme diabetes 

mellitus do několika skupin. 

 

2.1. Formy diabetu mellitu 

 Diabetes mellitus 1. typu 

      Je charakterizován absolutním nedostatkem inzulínu v důsledku postupného 

zániku beta buněk Langerhansových ostrůvků zpravidla postiţených 

autoimunitním zánětem. Tento typ diabetu je vţdy závislý na léčbě inzulínem. 

Vzniká u osob do 30 – 40 let. Postiţení bývají obvykle štíhlé postavy a vzniklá 

porucha vede k dalšímu váhovému úbytku. Nemocný pociťuje slabost, únavu a 

zejména velkou ţízeň. Někdy se choroba manifestuje v souvislosti se zátěţovou 

situací.  

 

 Diabetes mellitus 2. typu 

      Je charakterizovaný relativním nedostatkem inzulínu, tzn. ţe, produkce 

inzulínu je dostatečná, ale nestačí na zvýšený přísun cukrů, nebo necitlivostí 

inzulínových receptorů na buněčných membránách tzv. inzulínovou rezistencí. 

Současně bývá v obou případech přítomná zvýšená hladina tuků v krvi, 

hyperinzulinismus a zvýšený krevní tlak - hypertenze. Pacient není přímo závislý 

na inzulínu, léčba se zahajuje dietou a cvičením, při neefektu této léčby se 

přistupuje k léčbě perorálními antidiabetiky. Vzniká u osob středního a vyššího 

věku a vzniká typicky u obézních osob. Začátek je většinou pozvolný, probíhá 

asymptomaticky a můţe být zjištěn náhodně při vyšetření moči nebo hladiny 

glykémie v krvi. Také můţe být zjištěn při zátěţové situaci.  
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 Sekundární diabetes 

      Vzniká druhotně při jiném onemocnění, například v důsledku destrukce tkáně 

pankreatu při pankreatitidě, karcinomu pankreatu nebo u endokrinních 

onemocnění, jako je zvýšená činnost štítné ţlázy (hypertyreoza), Addisonova 

choroba, freochromocytom či akromegalie. 

 

 Gestační diabetes 

      Vzniká v průběhu těhotenství, nejčastěji okolo 25. týdne, protoţe některé 

placentární hormony působí proti inzulínu. Je charakterizován inzulínovou 

rezistencí, podobá se diabetu 2. typu a po porodu vymizí. Zvýšené riziko vzniku je 

u ţen obézních a u ţen s vysokým přírůstkem na váze. U poloviny ţen 

s gestačním diabetem se vyvine diabetes 2. typu. Gestační diabetes je rizikem pro 

plod. U plodu se můţe vyskytnout nezralost při velké porodní hmotnosti, 

hypoglykémie, hypokalcémie, polyglobulie a hyperbilirubinémie plodu. Tyto  

příznaky souhrnně označujeme jako diabetickou fetopatii. 

 

Sníţená glukózová tolerance 

      Je to stav charakterizovaný hyperglykémií v rozmezí 8-11 mmol/l za 2 hodiny 

po jídle. Vyskytuje se často u hypertenze, obezity, hyperinzulinizmu, 

aterosklerózy. U třetiny pacientů dochází postupem času ke vzniku diabetu 2. 

typu. (Šafránková, 2006 str. 56 – 57, Sosna  2001 str.19 - 20 ) 

 

2.2. Komplikace diabetu mellitu 

      Podle příčin je dělíme na akutní a pozdní. Akutní vznikají rychle, je nutné je 

řešit neodkladně odstraněním vyvolávající příčiny. Pozdní komplikace se vyvíjejí 

pomalu i u kompenzovaného diabetu. Rychlost vzniku pozdních komplikací lze 

oddálit správnou léčbou a edukací pacienta o správném způsobu ţivota. 

 

2.2.1. Akutní komplikace diabetu 

Hypoglykémie, hypoglykemické koma 

      Tento stav je charakterizován poklesem hladiny glukózy v krvi  
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pod 3,5 mmol/l. Příčinou tohoto stavu je příliš rychlé odsunutí glukózy z krve do 

tkání po předávkování inzulínem nebo nenajedením se po aplikaci inzulínu. 

Příznaky se vyvíjejí rychle, řádově minuty aţ hodiny a patří mezi ně pocení, třes, 

hlad, ztráta koncentrace, poruchy chování, zmatenost, poruchy paměti, dvojité 

vidění, závrať, křeče. Stav můţe připomínat opilost. Terapie hypoglykémie 

spočívá u pacientů při vědomí v podání kostky cukru, či slazeného nápoje, u 

pacientů v hypoglykemickém komatu podáváme 40 ml 40 % glukózy 

intravenózně.  

 

Hyperglykémie, hyperglykemické koma 

      O hyperglykémii hovoříme tehdy, dosahuje - li hladina glykémie v krvi 15 

mmol/l a více. Příčinou je selhání inzulínové pumpy, nízká dávka inzulínu, stres, 

dietní chyba (sladké jídlo), akutní infekce. Příznaky se objevují v časovém 

horizontu hodin aţ několika dní a patří mezi ně ţízeň, nauzea, zvracení, slabost, 

suchá kůţe, mlhavé vidění, polyurie, pH krve se sniţuje, moč je cítit po shnilých 

jablcích, prohloubené Kussmaulovo dýchání, dech je cítit po acetonu. Terapie 

spočívá v podání rychle působícího inzulínu a kontinuálním podávání infuzí s 

inzulínem do úpravy hladiny glykémie v krvi. Důleţitá je náhrada tekutin a iontů. 

(Šafránková, 2006 str. 59 , Sosna, 2001 str. 40) 

 

2.2.2. Pozdní komplikace specifické 

 Diabetická angiopatie 

      Je to postiţení cév všech velikostí na podkladě aterosklerózy, v důsledku 

hypertenze a hyperglykémie při dlouhotrvajícím diabetu. Při postiţení malých cév 

mluvíme o mikroangiopatii, při postiţení velkých cév a makroangiopatii. 

 

Diabetická retinopatie 

       Je postiţení cév sítnice, na sítnici se objevuje edém, hemoragie,  

mikroaneuryzmata, fibróza, v místech ischemie se vytváří neovaskularizace. 

Diabetická neuropatie 

      Jedná se o postiţení kapilár glomerulu, které se zpočátku projevuje ztluštěním 

bazální membrány, dále vede k proliferaci tubulů s jejich postupným zánikem a to 
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vše vede k renální insuficienci aţ k renálnímu selhání. Pacient musí pak být 

dialyzován, případně podstupuje transplantaci ledvin. 

 

Diabetická neuropatie 

      Jedná se o postiţení periferních nervů, podstatou je ztluštění a svraštění 

myelinové pochvy axonů aţ ztráta axonů.  

 

Diabetická noha 

      Je označení pro všechny změny, které se objevují na dolní končetině pod 

kotníkem v důsledku diabetu. Těmito změnami se zabývá obor podiatrie. Mezi 

projevy diabetické nohy patří neuropatie - parestézie, hypestézie a angiopatie, 

jejímţ podkladem je rozvoj aterosklerózy a ischemické choroby dolních končetin. 

V důsledku změn obojího druhu diabetik necítí chlad a teplo, netlačí ho boty, 

snadno se poraní, aniţ by o zranění věděl, poranění se hůře hojí a vznikají časté 

infekce, které mohou vést aţ ke gangrénám či nekróze tkáně. Proto je u diabetika 

velmi nutná zvýšená hygienická péče o nohy. (Šafránková, 2006 str. 60, Sosna, 

2001 str. 41- 46) 

 

2.2.3. Pozdní  komplikace nespecifické 

      Mezi nespecifické komplikace patří ateroskleróza postihující všechny typy 

cév v různých orgánech, sklon k infekcím zejména močovým a koţním, špatné 

hojení ran, zhoršená motilita orgánů trávicího traktu v důsledku neuropatie. 

 

2.3. Diagnostika diabetu mellitu  

Anamnéza 

       V rámci anamnézy pátráme po známých symptomech nemoci, rizikových 

faktorech, dietních návycích, fyzické aktivitě, o ostatních onemocněních a jejich 

dosavadní terapii, rodinné anamnéze týkající se diabetu a jiných 

endokrinologických onemocněních, gestační anamnéze.  

 

 

Fyzikální vyšetření 
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       Mezi fyzikální vyšetření patří zjištění výšky, váhy, BMI, změření krevního 

tlaku, vyšetření srdce, kůţe, štítné ţlázy, krčních tepen a tepen dolních končetin, 

vyšetření očí. 

 

Laboratorní vyšetření 

       Provádí se pro potvrzení diabetu u osob s klinickými příznaky a patří mezi ně 

vyšetření krve, moče a zátěţové testy. 

 

2.3.1. Vyšetření krve 

Glykémie na lačno 

Hodnota vyšší neţ 7 mmol/l signalizuje, ţe by se mohlo jednat o diabetes 

mellitus. Fyziologické rozmezí 3,3 – 5,9 mmol/l. 

 

Postprandiální glykémie  

Jedná se o hodnotu glykémie, která je měřena po jídle, fyziologicky není hodnota 

vyšší neţ 10 mmol/l. 

 

Stanovení C – peptidu  

Vyšetření slouţí k odlišení diabetu 1. a 2. typu, u diabetu 1. typu je koncentrace 

nulová, u diabetu 2. typu je normální nebo zvýšená. 

 

Glykemický profil  

Je měření glykémie 10x denně v určených časech, jídlo se podává 6x denně, téţ 

v určených časech. Jestliţe glykémie nepřekročí během dne 8 mmol/l, je vše 

v pořádku, pokud jsou hodnoty rozmezí 8 -10mmol/l je potřeba omezit přísun 

sacharidů a zvýšit tělesnou aktivitu. 

 

 

Glykosylovaný hemoglobin  

Je mnoţství glukózy v erytrocytech nahromaděné během ţivota. Hladina 

odpovídá průměrné koncentraci glukózy 120 denního ţivota erytrocytu. Hodnotí 

dlouhodobé kolísání glykémie, norma je 5- 8 %, u diabetiků bývá zvýšená. 
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pH krve 

Bývá sníţené v důsledku ztráty draslíku a sodíku. Fyziologické rozmezí 7,44 – 

7,36. 

 

      V krvi ještě stanovujeme hladiny celkového cholesterolu, HDL a LDL 

cholesterolu, triacylglycerolů, iontů, močoviny, kreatininu, kyseliny močové 

ALT, AST, ALP a GMT. 

 

2.3.2. Vyšetření moče 

       Vyšetření na přítomnost cukru, ketonů, bílkoviny v moči, vyšetření 

močového sedimentu. 

 

2.3.3. Orální glukózotoleranční test 

       Provádí se u osob bez klinických příznaků nebo s hraniční hodnotou glykémie 

na lačno. Při testu se sledují hodnoty glykémie na lačno a po té vzestup a pokles 

hladiny glykémie po podání glukózy. Tři dny před vyšetřením se podává strava 

bez omezení sacharidů. V den vyšetření se odebere krev nalačno, po odběru se 

pacientovi podá 75 mg cukru v 250 ml vody a odběr se provádí za 1 a 2 hodiny po 

podání. 

(Šafránková, 2006 str. 60 – 61) 

 

2.4. Léčba diabetu mellitu   

2.4.1. Dieta 

      Je základním léčebným opatřením u diabetika. Je vypočítána na základě 

odhadu energetické potřeby diabetika podle jeho způsobu ţivota a vykonávaného 

zaměstnání. Směrodatným ukazatelem je hmotnost nemocného. Podle váhy ještě 

doporučujeme nízkoenergetickou (redukční)  9 A dietu u obézních diabetiků, 

která obsahuje 175 gramů sacharidů na den nebo 9 B dietu, která obsahuje 225 

gramů sacharidů na den. 
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      Při vypočítávání diabetické diety pouţíváme tzv. výměnnou jednotku, coţ je 

mnoţství potravin, které obsahuje 10 gramů sacharidů. Kromě energie je nutné 

sniţovat i příjem cholesterolu, jehoţ denní dávka by neměla překročit 300 

miligramů za den a příjem soli, který by měl být pod 3 gramy za den. Dále je 

nutný správný pitný reţim, který by se měl skládat z neslazených minerálek, 

neslazeného slabého čaje nebo sodové vody. Pacient by měl mít pravidelný 

pohybový reţim přiměřené intenzity. 

 

2.4.2. Perorální antidiabetika 

      Jsou indikována u diabetu 2. typu, po nekompenzaci diabetu dietou a 

cvičením. Léčba dietou a cvičením by měla trvat nejméně 8 týdnů. Výjimku tvoří 

osoby starší 75 let. PAD se podávají těsně před jídlem nebo v průběhu jídla. 

Dělíme je do několika skupin podle mechanismu účinku. 

 

Deriváty sulfonylurey 

      Mechanismus účinku spočívá ve zvýšení sekrece inzulínu, ta je docílena 

blokádou kaliového kanálu beta buněk slinivky, a citlivosti inzulínových 

receptorů na buněčné membráně.  

 

Biuguaniny 

     Mechanismem účinku léčby těmito perorálními antidiabetiky spočívá 

v poklesu tvorby glukózy v játrech, ve stimulaci intracelulární tvorby glykogenu a 

ve sníţení resorpce glukózy v tenkém střevě. 

 

Inhibitory trávení škrobu 

      Tato perorální antidiabetika zpomalují vstřebávání glukózy, mají však často 

neţádoucí účinky, mezi které patří meteorizmus, flatulence a průjem. 

 (Šafránková, 2006 str. 62-64, Sosna, 2001 str. 24-36, Martínková, 2007 str. 280 - 

281 ) 
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2.4.3. Inzulín 

      Terapie inzulínem je základní terapií diabetu 1. typu. V současné době je 

produkován geneticky upravenými bakteriemi E. coli nebo kvasinkami, do 

kterých je vnesen gen pro lidský inzulín. Tyto inzulíny se označují slovem 

humánní. Inzulíny chromatograficky čištěné nazýváme PUR inzulíny, inzulíny 

vysoce čištěné bez kontaminujících příměsí označujeme jako monokomponentní 

inzulíny. Podle délky účinku je dělíme na krátkodobě, střednědobě a dlouhodobě 

působící. Způsob podávání se snaţíme přizpůsobit tak, aby co nejvíce 

napodoboval přirozenou sekreci inzulínu. Inzulín můţeme aplikovat inzulínovou 

stříkačkou nebo perem v pravidelných intervalech nebo můţeme být inzulín 

podáván kontinuálně pomocí inzulínové pumpy. Podle rychlosti nástupu účinku a 

délce trvání účinku rozdělujeme inzulíny do třech kategorií. Krátkodobě, 

střednědobě a dlouhodobě působící. Krátkodobě působící inzulíny jsou 

chemickým sloţením komplexy krystalického inzulínu se zinkem v čirých 

roztocích o neutrálním pH. Nejvíce napodobují přirozenou sekreci a inzulínu a 

jako jediní mohou být pouţiti k i.v. aplikaci při akutních stavech. Střednědobě 

působící inzulíny jsou suspenze inzulínu v nekrystalické formě. Dlouhodobě 

působící inzulíny jsou zink – inzulínové komplexy. Střednědobě a dlouhodobě 

působící inzulíny jsou určeny pouze k s.c. aplikaci. 

 (Martínková, 2007 str. 274 – 276) 

 

       Tabulka č.1 Typy inzulínu 

     Typ inzulínu Nástup účinku Délka účinku Druh inzulínu 

Krátkodobě 

působící 

 30 minut 5 – 6 hodin Inzulín mono N 

Actrapid HM 

Humulin R 

Střednědobě 

působící 

60 - 90 minut 8 - 16 hodin Insulin – mono D 

Monotard Novo 

Humulin N. 

Dlouhodobě 

působící 

120 minut 24 -30 hodin Insulin – mono SD 

Ultratard Novo 

Humulin U. 
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Zásady aplikace inzulínu 

      Před kaţdou aplikací inzulínu je nutné zkontrolovat štítek na náplni inzulínu 

(zásobní vloţce) a ověřit, zda se jedná o typ inzulínu, který má být aplikován. 

Jestliţe inzulín nebyl správně skladován (byl zmraţen nebo vystaven 

nadměrnému teplu) nebo změnil barvu, není vhodné ho pouţívat. Nesmí se 

pouţívat prošlý inzulín (datum pouţitelnosti je vyznačeno na náplni). Při aplikaci 

inzulínu se dodrţují postupy, které doporučil diabetolog nebo edukační sestra. 

Inzulín se aplikuje pod kůţi, nesmí se aplikovat přímo do ţíly nebo do svalu.  Po 

dokončení aplikace se ponechává jehla v podkoţí několik sekund. Z příliš rychle 

vytaţené jehly můţe vytéct i několik kapek inzulínu a dávka by pak byla menší. 

Místa vpichu se střídají. Inzulín se neaplikuje do oteklého, barevně změněného, 

bolestivého, zatvrdlého nebo jinak postiţeného místa, protoţe se nemusí vstřebat. 

Je nutné pravidelně kontrolovat místa vpichu a jakékoli komplikace nebo změny 

konzultujte se svým diabetologem. Aplikace se neprovádí do míst, která jsou 

zatěţována (např. po jízdě na kole do stehen, po zvedání těţkých břemen do paţí 

nebo břicha), protoţe by se inzulín mohl vstřebávat rychleji. Inzulínové pero se 

pouţívá dle návodu k pouţití a je nutné důsledně dodrţovat pokyny výrobce. 

Aplikaci předchází kontrola jehly, která musí být správně našroubována na 

barevný uzávěr inzulínové náplně, aby nedošlo k úniku inzulínu mimo podkoţí. 

Jehla se mění podle potřeby. Při likvidaci jehel je nutné dbát na bezpečnost 

ostatních. Nikdy se jehly nevyhazují volně do odpadu. Na pouţité jehly se 

pouţívají uzavíratelné, neprůhledné nádoby.(Šafránková, 2006 str.67) 

 

2.4.4. Edukace diabetika  

      Diabetes mellitus je onemocnění na celý ţivot, které ovlivňuje ţivotní styl, 

výběr povolání, kvalitu ţivota. Cílem léčby je dobrá kompenzace onemocnění a 

snaha o oddálení vzniku pozdních komplikací. K prevenci patří kompenzace 

krevního tlaku, léčba dyslipidémie, dosaţení a udrţení optimální váhy a 

dodrţování reţimových opatření. 

      Edukaci diabetika provádí lékař nebo sestra v diabetologické ambulanci. 

Kaţdý diabetik by měl mít kontakt na edukační sestru v místě bydliště, kam by se 

mohl obrátit v případě potíţí. 
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Edukace pacientů léčených perorálními antidiabetiky 

      Edukace těchto pacientů spočívá ve vysvětlení podstaty diabetu 2. typu, v 

poučení a nácviku kontroly přítomnosti cukru v moči pomocí testovacích 

prouţků, v měření hladiny glykémie v krvi pomocí glukometru a měření krevního 

tlaku domácím tlakoměrem. Velmi důleţité je zaznamenávání výsledků měření a 

jejich předloţení diabetologovi při kaţdé kontrole. Je nutné seznámit pacienta 

s akutními a chronickými komplikacemi, jejich příznaky a první pomocí při jejich 

výskytu. Další důleţitou kapitolou je edukace o dodrţování diety, pravidelnosti 

stravy, pitném reţimu a uţívání perorálních antidiabetik. Pacient by měl být 

poučen o zvýšené a kaţdodenní péči o nohy, zvolení správné obuvi. Nedílnou 

součástí léčby diabetika je i pohybová aktivita proto by součástí kaţdé edukace 

mělo být poučení o vhodných sportovních aktivitách. Součástí edukace je i 

pohovor o případných psychických problémech a jejich zvládání. 

 

Edukace pacientů léčených inzulínem 

      Platí stejné zásady jako u předchozího typu s několika dodatky. 

Pacienta je nutné seznámit s druhy inzulínu, jejich rychlostí a dobou účinku a 

provést praktický nácvik aplikace inzulínu. Po zvládnutí aplikace je vhodné naučit 

pacienta upravovat dávky inzulínu podle aktuální glykémie nebo při zvláštních 

situacích. Součástí nácviku je i péče o inzulínové pero nebo o inzulínovou pumpu. 

Důleţité je upozornit pacienta na vhodná či nevhodná zaměstnání, na změněnou 

pracovní schopnost, na řízení motorových vozidel. Pacientky s diabetem 

informujeme o průběhu případného těhotenství, o kompenzaci diabetu před 

otěhotněním, genetických faktorech. 

. 
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3. Anatomie oka 

      Oční bulbus má přibliţně kulovitý tvar, je usazen do kostěné orbity a obalen 

v tukovém vazivu. Příčný průměr je asi 23 mm a předozadní průměr asi 24 - 26 

mm. Stěnu očního bulbu tvoří tři vrstvy. Zevní, střední a vnitřní. Zevní vrstva, 

bělima (sclera), tvoří pevný obal očního bulbu, neobsahuje ţádné cévy, je 

neprůhledná a bílá, pouze v místě, kde do oka prochází světlo, se mění 

v průhlednou rohovku, corneu.  Histologicky se skládá ze tří vrstev. Střední vrsva- 

ţivnatka (uvea) se skládá ze tří částí, cévnatky (choroidea), řasnatého tělesa 

(corpus ciliare) a duhovky (iris). Cévnatka obsahuje cévní kmeny a pleteně 

jemných vlásečnic, které vyţivují retinální pigmentový epitel a vrstvu 

světločivných buněk. Řasnaté těleso je tvořeno laločnatými výběţky a hladkým 

svalem, který se uplatňuje při akomodaci oka. Duhovka tvoří přední část ţivnatky, 

v jejím středu se nachází mobilní otvor – zornice. V zadní části duhovky jsou 

uloţeny hladké svaly (sfinkter a dilatátor zornice).   

      V očním bulbu rozlišujeme přední komoru (camerae bulbi anterior), zadní 

komoru (camerae bulbi posterior), čočku (lens) a sklivec (corpus vitreum). Přední 

komora je prostor mezi zadní plochou rohovky a předním stranou duhovky, zadní 

komora je pak prostor mezi zadní plochou duhovky a přední plochou čočky. Obě 

oční komory jsou vyplněny komorovou vodou. Čočka je uloţena za duhovkou, 

v tenkém, pevném a pruţném pouzdře a je zavěšena závěsným aparátem na 

řasnaté těleso. Průměr čočky je asi 9 - 10 mm. Dioptrická mohutnost se mění 

v závislosti na funkci musculus ciliaris. Při kontrakci tohoto svalu se čočka 

vyklenuje a její dioptrická mohutnost se zvětšuje a čočka zaostřuje do blízka. Při 

relaxaci svaku je tomu naopak. Prostor mezi zadní částí čočky a sítnicí vyplňuje 

sklivec, coţ je rosolovitá průhledná hmota o objemu asi 4 ml. Hlavní sloţkou je 

voda (98 %), dále obsahuje NaCL, kolagenní vlána a kyselinu hyaluronovou. 

Sklivec udrţuje tonus bulbu. 

(Kraus,1997 str. 109,113, 127, 133, Nováková, 2011 str.88, Petrovický 1997 

 str.12 a 22) 
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3.1. Sítnice – retina 

      Sítnice je průhledná blanka silná asi 0,25 mm a je vnitřní vrstvou stěny oka. 

Zadní část -  pars optica - obsahuje světločivné buňky, coţ jsou tyčinky a čípky. 

Přední část – pars caeca retina – pokrývá vnitřní stranu řasnatého tělesa a zadní 

plochu duhovky. Mezi oběma částmi nacházíme oddělující linii – zona serrata. 

Pevně je sítnice fixována pouze k okraji zrakového terče, jinak volně naléhá na 

cévnatku. Na sítnici rozeznáváme dvě základní části. Zevní vrstvu 

jednovrstevného pigmentového epitelu – stratum pigmentosum, a vnitřní vrstvu – 

neuroretinu. Pigmentový epitel leţí na choriokapilaris cévnatky. Pigmentový 

epitel tvoří bariéru, která zajišťuje a kontroluje látkovou výměnu mezi 

choriokapilaris a zadními vrstvami sítnice, které jsou touto cestou vyţivovány. 

Neuroretina obsahuje světločivné buňky, které jsou svými světločivnými výběţky 

zanořeny do pigmentového epitelu, vodivé výběţky jsou zanořeny dozadu a 

napojují se na bipolární buňky, které tvoří celek s názvem ganglion retina. Neurity 

bipolárních buněk se napojují na dendrity multipolárních gangliových buněk a 

spolu tvoří celek s názvem ganglion opticum. Dlouhé neurity gangliových buněk 

se sbíhají k zrakovému terči do zrakového nervu. Na očním pozadí můţeme 

pozorovat dva útvary, ţlutou skvrnu - macula lutea a slepou skvrnu – discus nervi 

optici. Ţlutá skvrna má průměr asi 3mm, v jejím středu se nachází prohlubeň – 

fovea centralis. Oblast ţluté skvrny obsahuje pouze čípky, leţí na vrcholu optické 

osy a jedná se tedy o místo nejostřejšího vidění. Při oftalmologickém vyšetření 

umělým světlem je toto místo sytě červené ve srovnání s okolní sítnicí. Slepá 

skvrna je místo na sítnici, které má tvar kruhu, jeho průměr je asi 1,5 mm a jeho 

střed je lehce prohlouben. Neobsahuje ţádné světločivné buňky a tímto místem 

odstupuje z očního bulbu zrakový nerv  n. optici      

(Kraus,1997 str.137 - 138, Kuchynka, 2007 str. 256, Nováková, 2011 str. 87, 

Petrovický 1997 str. 20) 

 

Cévní zásobení 

      Sítnice je vyţivována z retinálních a choroidálních cév. Oba systémy jsou 

větvemi a. ophtalmica, která je první větví a. karotis interna – vnitřní karotida. A. 
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ophtalmica se dále větví do pěti cév. Většina tepen má doprovodné ţíly, které 

odvádějí krev do v. ophtalmicae superior a interior. 

Nervová inervace 

      Na nervové inervaci se podílejí II. hlavový nerv – nervus opticus, III. hlavový 

nerv – nervus oculomotorius, IV. hlavový nerv – nervus trochlearis a 1. větev V. 

hlavového nervu – nervus trigeminus, nervus ophtalmicus. Nervus opticus je 

smyslový nerv, který který odvádí třetí neurony zrakové dráhy do zrakových 

center, nervus oculomotorius a nervus trochlearis inervují okohybné svaly a 

nervus ophtalmicus inervuje oční bulbus očnici a čelo. 
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4. Vyšetřovací metody v oftalmologii 

4.1. Základní vyšetření  

4.1.1. Anamnéza 

      Při sběru anamnestických dat zjišťujeme, o jaký typ diabetu se jedná, zajímá 

nás průběh diabetu od počátku do současné doby, kompenzace diabetu a ostatní 

interní onemocnění. 

 

4.1.2. Stanovení zrakové ostrosti  

      Vyšetření zrakové ostrosti provádíme před rozkapáním. Vyšetřujeme 

zrakovou ostrost do dálky i do blízka s optimální korekcí pomocí optotypů nebo 

ETDRS tabulí.  

 

4.1.3. Měření nitroočního tlaku 

       Nitrooční tlak měříme bezkontaktním nebo kontaktním způsobem. 

Bezkontaktní měření se provádí pomocí automatického tonometru, oka pacienta 

se nedotýkáme.  Kontaktní měření lze provádět dvěma způsoby. Pomocí 

aplanačního tonometru a štěrbinové lampy nebo Schiotzovým tonometrem. 

V obou případech se povrchu oka dotýkáme, proto je nutné provádět tato 

vyšetření po aplikaci anestetik. 

 

4.1.4. Nepřímá oftalmoskopie 

      Vyšetření se děje pomocí zdroje světla, který je umístěn na hlavě vyšetřujícího 

nebo se pouţívá světlo štěrbinové lampy, a čočky o různé síle. Obraz je 

vzpřímený, obrácený a zvětšení je dáno silou pouţité čočky. Pouţití silného 

zdroje světla umoţňuje proniknout i hutnějšími optickými médii. Na vyšetření 

centrální krajiny a periferie sítnice pouţíváme jinak silné čočky. 

 

4.1.5. Přímá oftalmoskopie 
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      Vyšetření provádí lékař po navození mydriázy. Vyšetření se provádí 

oftalmoskopem přímo zornicí ze vzdálenosti 5 - 7 cm před oken vyšetřovaného. 

Obraz je vzpřímený a zvětšený. Při vyšetření se postupuje systematicky od terče 

zrakového nervu přes makulární krajinu do horního temporálního kvadrantu a 

vyšetření se dokončí vyšetřením periferie ve směru hodinových ručiček. 

 

4.1.6. Vyšetření štěrbinovou lampou 

     Štěrbinová lampa se skládá ze zdroje světla a binokulárního mikroskopu. 

Štěrbinovou lampou vyšetřujeme přední segment oka. Za pomoci Goldmanovy 

třízrcátkové  čočky provádíme tzv. biomikroskopii, kterou vyšetřujeme jako 

v předchozích případech oční pozadí a vidíme i struktury předního segmentu, 

především rohovkovo - duhovkový úhel, coţ je důleţité při diagnostice glaukomu. 

 

4.2. Zobrazovací techniky 

4.2.1. Fluorescenční angiografie – FAG 

      Fluorescenční angiografie je vyšetření, která nás informuje o stavu 

hematookulárních bariér. Provádí se pomocí 5 ml 10% fluoresceinu, který je 

aplikován intravenózně. Fundus kamerou je pak sledována cirkulace fluoresceinu 

v cévách sítnice a částečně i cévách cévnatky. Je důleţitá pro stanovení prognózy 

a léčby diabetické retinopatie a je také kontrolním vyšetřením probíhající léčby. 

Fluorescein je sodná sůl o takové molekulární váze, která za normálních okolností 

neprostupuje hematookulární bariérou, tzn., ţe neprostupuje z cév do sítnice. Při 

porušení této bariéry je tato prostupnost porušena a fluorescein přestupuje z cév 

do sítnice. Fluorescein je z těla vylučován ledvinami a játry, způsobuje zbarvení 

sliznic a moče. Vyloučen z organismu je do 24 hodin. U osob s onemocněním 

ledvin můţe vylučování trvat déle. Fluorescein můţe vytvářet falešně pozitivní 

reakci cukru a ketacholaminu v moči. 

 

4.2.1.1. Příprava pacienta 

      Pacient musí být předem seznámen s vyšetřením, jeho účelem, jeho průběhem 

a případnými komplikacemi. S lékařem podepisuje informovaný souhlas s tímto 
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vyšetřením. Do horní končetiny je zavedena intravenózní periferní kanyla, kterou 

je aplikován fluorescein. Před vyšetřením lze preventivně podat 1 tabletu 

Dithiadenu. V případě, ţe má pacient pozitivní alergickou anamnézu na 

jakoukoliv kontrastní látku nebo je léčený astmatik je vhodné před vyšetřením 

podat 100 mg Hydrocortizonu intramuskulárně. Je nutné pacienta poučit o 

zabarvení sliznic a moči. Je doporučeno zvýšit příjem tekutin po vyšetření. 

Reakce na fluorescein nejsou závaţné. Jedná se většinou o nauzeu, která se 

objevuje asi 30 sekund po aplikaci. Někdy můţe následovat zvracení. Rozvoj 

alergické reakce aţ anafylaktického šoku je velmi vzácná. Z tohoto důvodu je 

pacientovi ponechána kanyla minimálně 30 minut po aplikaci. V dosahu 

vyšetřovaného jsou připraveny pomůcky pro léčbu anafylaktického šoku a 

kardiopulmonální resuscitace. 

 

4.2.1.2. Fáze fluorescenční angiografie 

      Fluorescenční angiografie se skládá z několika fází, které rozdělujeme podle 

toho, ve které části krevního řečiště se nachází barvivo. 

Fáze chorioidálního záblesku - plnění cilioretinální artérie 

Arteriální fáze – plnění artérií     

Kapilární fáze – plnění kapilár v makulární krajině  

Arteriovenozní fáze – přechod barviva z arterií do ţil 

( Sosna 2001, str. 58 – 64)                                             

                     Obrázek č. 1. Arteriální fáze fluorescenční angiografie 
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                   Obrázek č. 2. Arteriovenózní fáze fluorescenční angiografie 

              

 

 

                       Obrázek č. 3 Venózní fáze fluorescenční angiografie 
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                       (Dokumentace Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha) 

 

4.2.2. Angiografie indicyaninovou zelení - ICG 

      ICG je vyšetření podobné fluorescenční angiografii. Kontrastní látka, která se 

pouţívá, se jmenuje indocyaninová zeleň. Jde o ve vodě rozpustné barvivo, které 

je v krvi vázáno na globuliny a pomaleji uniká z krevního řečiště. Je vylučováno 

játry a na rozdíl od fluoresceinu nezpůsobuje zabarvení sliznic a kůţe. Obsahuje 

však jód, proto nesmí být uţíváno u pacientů na jód alergických. Příprava a 

průběh vyšetření je stejný jako u fluorescenční angiografie. Je moţné provádět 

vyšetření současně s FAG tak, ţe do ţíly vpravíme roztok 5 ml fluoresceinu a 1ml 

indocyaninové zeleně. 

( Kuchynka, 2007 str. 273 – 274) 

 

4.2.3. Optická koherentní tomografie - OCT  

      OCT je vyšetřovací technika, která nám na principu optické analogie 

s ultrasonografií zobrazuje struktury sítnice a dává nám moţnost měřit tloušťku 

nervových vláken. Pouţívá se především k vyšetření makuly a terče zrakového 

nervu. Přístroj nabízí velké mnoţství skenovacích vzorců, které umoţňují 
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vyšetření různých oblastí a vrstev sítnice. Podle volby linie skenu je moţno získat 

různé výsledky. Například průřez tkání, měření tloušťky sítnice a jejích 

jednotlivých vrstev, sítnicovou mapu, topografii terče zrakového nervu. 

S vyuţitím těchto programů lze diagnostikovat diabetickou retinopatii, makulární 

edém nebo glaukom.  

(Dohnalová, 2004 str. 18 – 19) 

 

4.2.4. Perimetrie 

      Perimetrii dělíme na statickou a kinetickou a vyšetřujeme pomocí ní zorné 

pole očí. Kaţdé oko se vyšetřuje samostatně. Je to vyšetření pomocí světelných 

signálů různé intenzity a velikosti, kdy pacient určuje, zda signál vidí či ne. 

Výsledky jsou zaznamenávány počítačem či vyšetřujícím a výsledkem je mapa 

zorného pole. Výsledek se porovnává vzhledem k mapě fyziologického rozsahu 

zorného pole. Kaţdý signál, který pacient nevidí je zaznamenán jako výpadek 

zorného pole. Vyšetření je psychicky náročné a vyţaduje spolupráci pacienta.  

4.2.5. Ultrasonografie  - UZ 

    Ultrasonograficky můţeme oko vyšetřovat dvěma způsoby, přes rohovku nebo 

přes zavřené víčko. Vyšetření přes rohovku provádíme po aplikaci anestetik a 

tímto vyšetřením lze změřit délku bulbu, lomnou sílu rohovky nebo refrakční 

hodnotu čočky. Vyšetřením přes zavřené oční víčko lze diagnostikovat zejména 

patologické léze, jejich velikost, uloţení a tvar. 
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5. Diabetická retinopatie   

     Diabetická retinopatie patří mezi pozdní komplikace diabetu. Jedná se o 

mikroangiopatii, tedy postiţení cév, která je i dnes příčinou slepoty. Vyvíjí se 

několik let po vzniku diabetu mellitu. Mezi známky poruchy cév patří vymizení 

kapilární sítě, kapilární dilatace, narůstání propustnosti cév, mikroaneuryzmata, 

arteriolární léze, hemoragie, formování novotvořených cév. Dalším útvarem na 

sítnici mohou být pak exsudáty.  

Vymizení kapilární sítě - podstatou tohoto jevu je uzávěr a atrofie kapilár, takţe je 

nevidíme a mluvíme o vymizení. 

Kapilární dilatace je rozšiřování kapilár sítnice. 

Mikroaneuryzmata jsou povaţována za základní projev diabetické retinopatie, ale 

mohou se objevovat i při jiných onemocněních. Při vyšetření se jeví jako okrouhlé 

tmavě červené tečky ostrých okrajů. 

Hemoragie jsou následkem ruptury aneuryzmat a dělíme je podle místa nálezu na 

sítnici. Jejich tvar je závislý na jejich uloţení a na původu krvácení. 

Exsudáty jsou uloţeniny lipidů, proteinů a fibrinu v různých částech senzorické 

části sítnice. Jsou jedním ze základních znaků makulárního edému.  
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5.1. Klasifikace diabetické retinopatie 

      Současná klasifikace je popisem jednotlivých stádií změn, četnosti kontrolních 

vyšetření, způsobu diagnostiky a léčby v jednotlivých stádiích diabetické 

retinopatie.  

 

5.1.1. Neproliferativní diabetická retinopatie  -  NDPR  

      Neproliferativní diabetickou retinopatii můţeme rozdělit do tří stádií. 

Počínající, středně pokročilou a pokročilou.  

      Počínající NDPR je charakterizována výskytem mikroaneuryzmat mimo 

centrální krajinu, výskytem intraretinálních hemoragií. Léčba spočívá 

v kompenzaci diabetu, očních kontrolách 1x ročně, pokud dojde ke zhoršení zraku 

je indikována laserová léčba. 

     Stádium středně pokročilé NDPR je charakterizováno přibýváním 

mikroaneuryzmat, intraretinálních tečkovitých, kaňkovitých a hroznovitých 

hemoragií, objevují se řetízkovatěné vény a venózní kličky. Tyto afekce se 

objevují nejméně ve dvou kvadrantech sítnice. Kontroly očním lékařem se  

provádí za 4 -6 měsíců. Podle výsledku fluorescenční angiografie se k zabránění 

vzniku makulárního edému a zhoršení nálezu zahajuje laserová léčba. 

 

      U pokročilého stádia nacházíme všechny jiţ zmíněné poruchy cév ve všech 

kvadrantech sítnice, dále se objevuje intracelulární edém, vatovité exsudáty a 

známky chronického uzávěru cév. Frekvence kontrol očním lékařem se zkracuje 

na 2 – 4 měsíce. Terapie je obdobná jako v předchozím případě. 

 

5.1.2. Proliferativní diabetická retinopatie – DPR 

      Proliferativní diabetická retinopatie je charakterizovaná výskytem 

neovaskularizací sítnicových nebo papilárních. 

      V případě neovaskularizací sítnicových se nové cévy téměř vţdy vyvíjejí z ţil 

v okolí ischemické sítnice, větví se prstovitě a šíří se plošně po sítnici. Za různě 

dlouhou dobu se začnou cévy zvedat, růst dopředu a pronikat do sklivce. Tento 

stav můţe doprovázet větší krvácení. 
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      Při neovaskularizacích papilárních vycházejí nové cévy z ţil v oblasti papily 

(terče) zrakového nervu a jejich vznik je podmíněn rozsáhlou ischemií sítnice. 

Cévy rostou dopředu, ztrácí podporu sítnice a snadno mohou prasknout. Tento 

růst cév můţe doprovázet progresivní fibróza. Později dochází ke kontrakci, která 

můţe vyústit v odchlípení sítnice. Proliferativní diabetickou retinopatii hodnotíme 

podle dynamiky změn a podle polohy proliferací. U obou forem proliferativní 

diabetické retinopatie se přistupuje k chirurgickému řešení.     

          

5.1.3. Diabetická makulopatie 

      Diabetická makulopatie je charakterizována výskytem  makulárního  edému. 

Diabetický makulární edém je charakterizován výskytem tvrdých exsudátů a 

ztluštěním sítnice v oblasti makuly. Můţeme ho dělit na fokální a difuzní. Druhou 

formou diabetické makulopatie je ischemická diabetická makulopatie, jejímţ 

podkladem jsou rozsáhlé kapilární uzávěry a prosakování dosud funkčních 

kapilár. 

(Sosna, 2001 str. 116 – 124, Kuchynka, 2007 str. 293 – 303) 

 

 Obrázek č. 4.  Oční pozadí s hemoragiemi, aneuryzmaty a neovaskularizacemi 

             

                       (Dokumentace Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha) 
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5.2. Léčba diabetické retinopatie 

5.2.1. Farmakologická 

      Kalcium dobesilat – dobezilatan vápenatý, který má protizánětlivé a 

antitrombotické účinky. Představiteli této skupiny jsou  Dobica  nebo  Danium. 

     Kyselina acetylsalycilová – má účinky protizánětlivé, antitrombotické a 

analgetické. 

     Etamsylat – podporuje homeostázu při nadměrném krvácení, usnadňuje 

přilnavost krevních destiček a tvorbu primární destičkové zátky zejména u 

kapilárního krvácení. Příkladem jsou Dicynone nebo  Pamba. 

Farmakologické léčba se pouţívá spíše jako léčba podpůrná.  

 

 

5.2.2. Laserová 

      Laserová terapie je prováděna několika druhy laserů, z nichţ nejčastěji se 

pouţívá laser argonový. Principem laserové léčby je přivedení laserového paprsku 

k místu na sítnici, které chceme ošetřit. Mezi tato místa patří prosakující 

aneuryzmata nebo nově vznikající cévy. Termickým účinkem laseru dochází 

k jejich koagulaci. Laserová léčba má své indikace, kontraindikace i komplikace. 

Mezi komplikace patří bolest při aplikaci, krvácení do sklivce, přechodné zvýšení 

nitroočního tlaku, zhoršení zorného pole a zhoršení vízu. 

 

5.2.3. Chirurgická 

      Chirurgická terapie je indikována při neúspěchu laserové terapie nebo při 

progresi nálezu. Provádí se pomocí operační techniky s názvem pars plana 

vitrektomie (PPV). Jedná se o mikrochirurgickou metodu. Při této operaci je z oka 

odstraněn sklivec, jsou ošetřeny všechny defekty sítnice a sklivec je nahrazen 

plynovou nebo silikonovou tamponádou, tak aby sítnice byla přiloţena.  

 

5.4. Komplikace diabetické retinopatie 

Neovaskulární glaukom 
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      Patří mezi obávané komplikace diabetické retinopatie, vzniká na podkladě 

neovaskularizace duhovky a komorového úhlu. 

Krvácení do sklivce – hemoftalmus 

      Vzniká rupturou ischemických cév cévnatky nebo sítnice. Pacienta můţeme 

léčit konzervativně. Pokud se ale hemoftalmus nevstřebá, je nutné provést další 

vyšetření a případně odsát krev operačně (PPV). 

Odchlípení sítnice – amoce 

      Jedná se o odloučení neurosenzorické části sítnice od retinálního 

pigmentového epitelu. Za fyziologických okolností neurosenzorická část sítnice 

lne těsně k pigmentovému epitelu. Na tomto spojení se podílí řada anatomických, 

fyzikálních a metabolických faktorů. Pokud je některý z těchto faktorů porušen 

mezi neurosenzorickou část a pigmentový epitel proniká sklivcová tekutina, která 

sítnici odchlipuje. Léčba je pouze chirurgická (PPV). 

6. Glaukom - zelený zákal 

      Glaukom je skupina očních onemocnění, které jsou charakterizovány 

poškozením nervových vláken zrakového nervu a poruchami zorného pole 

většinou v závislosti na zvýšeném nitroočním tlaku. Glaukom je onemocnění 

trvalé, nevyléčitelné, ale léčitelné. Zvýšený nitrooční tlak způsobuje zvýšené 

mnoţství nitrooční tekutiny v oku. Rizikovými faktory vzniku sekundárního 

glaukomu jsou poranění oka, diabetes mellitus, hypertenze, dlouhodobé uţívání 

steroidů. 

 

6.1. Tvorba a cirkulace komorové vody 

      Komorová voda je čirá tekutina, která vyplňuje prostor mezi oběma 

komorami. Vzniká sekrecí krevní plazmy v řasnatém tělísku. Z prostoru zadní 

komory protéká zornicí do přední komory a vstřebává se drenáţními strukturami 

komorového úhlu do episklerálních vén. Tlaku v tomto systému říkáme nitrooční 

tlak a je vlastně bilancí mezi tvorbou nitrooční tekutiny a jejím vstřebáváním. 

Porušením této bilance, která většinou spočívá ve sníţené drenáţi nitrooční 

tekutiny, je zvýšení nitroočního tlaku a vznik glaukomu. Ke sníţení drenáţe můţe 

dojít na úrovni funkční nebo morfologické. 
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6.2. Klasifikace glaukomu 

      Podle etiopatogeneze dělíme glaukomy do třech skupin. Glaukom primární, 

sekundární a dětského věku. Primární a sekundární pak ještě dělíme na glaukom 

otevřeného nebo uzavřeného úhlu. Komorový úhel je úhel, který svírá duhovka a 

rohovka a je vyplněn komorovou trámčinou. U primárního glaukomu není znám 

přesný mechanismus vzniku, vychází se z několika teorií. Mechanismus vznik je 

spojen s poruchami hemodynamiky a hydrostatiky oka. Sekundární glaukom je 

způsobem druhotně postiţením oka úrazem, zánětem nebo jiným systémovým 

onemocněním. Mezi sekundární glaukomy patří i neovaskulární glaukom 

vznikající na podkladě cévní ischemie například při diabetu mellitu. 

 

 

6.3. Neovaskulární glaukom 

      Z ischemické sítnice proniká do přední komory oka endotelový růstový faktor, 

který podporuje novotvorbu cév řasnatého tělesa a duhovky zejména v oblasti 

komorového úhlu. Dochází tak k uzavírání komorového úhlu a tím 

k nedostatečnému odtoku komorové vody. Hromaděním nitrooční tekutiny se 

zvyšuje nitrooční tlak. Ischémie sítnice spolu s mechanickým utlačováním 

nahromaděnou nitrooční tekutinou vede k útlaku aţ odumření axonů nervových 

vláken zrakového nervu a tím k poškození aţ ztrátě zrakových funkcí oka. 

      Mezi projevy neovaskulárního glaukomu patří kruté bolesti oka a hlavy pokles 

zrakové ostrosti. Při vyšetření lékař diagnostikuje otok rohovkového epitelu, 

rigidní zornici, překrvení spojivkových cév, novotvořené cévy na duhovce a 

v komorovém úhlu. 

 

6.3.1. Léčba neovaskulárního glaukomu 

      Při léčbě glaukomu sledujeme 3 cíle. Snaţíme se zabránit poškození 

zrakového nervu, sniţujeme nitrooční tlak a snaţíme se minimalizovat vedlejší 

účinky a komplikace léčby. Tyto cíle se snaţíme dosáhnout tak, ţe zlepšíme 
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drenáţní poměry oka a usnadníme odtok komorové vody nebo sniţujeme 

produkci komorové vody. 

 

Medikamentózní léčba 

      Lokální léčba spočívá v aplikaci kapek do spojivkového vaku. K této léčbě se 

pouţívají selektivní a neselektivní sympatomimetika, selektivní a neselektivní 

betablokátory, inhibitory karboanhydrázy, prostaglandiny a kombinované 

preparáty. 

      Neselektivní sympatomimetika  sniţují nitrooční tlak tím, ţe sniţují tvorbu 

nitrooční tekutiny působením na alfa adrenergní receptory a zvyšují odtok 

nitrooční tekutiny. Mají však řadu vedlejších účinků, mezi které patří hypertenze, 

tachykardie, arytmie, bolesti hlavy, překrvení spojivek, mydriáza a makulární 

edém. 

      Selektivní sympatomimetika sniţují nitrooční tlak sníţením produkce 

nitrooční tekutiny, zlepšují odtok nitrooční tekutiny nekonveční cestou. Nemají 

vliv na krevní tlak, srdeční akci a respirační funkce. Jsou určeny ke krátkodobému 

podávání, kdy je vyţadován výrazný pokles nitroočního tlaku. 

 

      Neselektivní betablokátory sniţují produkci nitrooční tekutiny, mají 

vazokonstrikční účinek a sniţují průtok krve terčem zrakového nervu.    

     

      Selektivní betablokátory mají hypotenzní účinek, zlepšují průtok krve terčem 

zrakového nervu, zrychlují průtok krve sítnicí a mají neuroprotektvní vlastnosti. 

Mezi neţádoucí účinky patří překrvení spojivek, pocit suchého oka, bradykardie, 

bronchospasmus, hypotenze, respirační poruchy, hypoglykémie, únava, slabost. 

 

      Prostaglandiny zvyšují odtok nitrooční tekutiny mimo trámčinu komorového 

úhlu, cestou uveosklerální. Prostaglandiny stimulují tvorbu melaninu 

v melanocytech, proto neţádoucím účinkem kapek s prostaglandiny je zvýšená 

pigmentace duhovky. 
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     Inhibitory karboanhydrázy  sniţují mnoţství hydrogenuhličitanu v nitrooční 

tekutině, tím vedou k sníţení její tvorby a  následně pak i nitroočního tlaku. 

 

      Celková medikamentózní léčba spočívá v podávání inhibitorů 

karboanhydrázy. Sniţují tvorbu nitrooční tekutiny inhibicí enzymu 

karboanhydrázy. Jsou doporučeny krátkodobému podávání neboť mají  výrazné 

celkové neţádoucí účinky, mezi které patří bolesti hlavy, nauzea, parestezie, 

anemie, depresivní stavy a mohou vyvolat i metabolickou acidozu. 

 

Laserová léčba 

      Laserová léčba má méně komplikací neţ léčba chirurgická, provádí se 

ambulantně v anestezii topické či retrobulbární. Existuje několik typů laserových 

operací, mezi které patří gonioplastika, trabekuloplastika, cyklofotokoagulace. 

Dále můţeme pouţít i cyklokryokoagulaci. Principem cyklokryokoagualce je 

zmraţení části ciliárního tělesa a tím sníţení produkce nitrooční tekutiny. 

Principem laserové léčby je rozšíření odtokových cest nebo koagulace části 

řasnatého tělesa, které pak sníţí produkci nitrooční tekutiny. 

 

Chirurgická léčba 

      Chirurgické výkony můţeme rozdělit na perforující a neperforující. Cílem je 

vytvořit odtokovou neboli filtrační cestu pro nitrooční tekutinu. Principem 

nepenetrující operace je rekanalizace stávajících odtokových cest. Principem 

penetrující operace je vytvoření nové odtokové cesty, která se vytváří  přes přední 

komoru oka do podspojivkového prostoru. Mezi druhy antiglaukomových operací 

patří i zavádění drenáţních implantátů. 

(Kuchynka, 2007 str. 76 – 77, 555 – 596, Růţičková, 2006 str. 69 – 8 
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7. Ex PRESS – glaukomový mini implantát 

      Ex PRESS je drenáţní implantát, který se pouţívá u pacientů  

s dekompenzovaným glaukomem (jak primárního tak sekundárního) otevřeného 

úhlu nereagujícím na terapii, a dále u pacientů po opakovaných antiglaukomových 

výkonech bez efektu. Implantát odvádí tekutinu do podspojivkového prostoru 

odkud se tekutina filtruje přes implantátem vytvořený filtrační polštářek. Výhody 

implantátu spočívají v jednoduchosti aplikace, minimální invazivitě, čímţ se 

značně sniţuje čas rekonvalescence, a v minimální zánětlivé reakci. Mezi 

komplikace patří časná hypotonie bulbu a ablace choriodey.  Operace má vysoké 

procento úspěšnosti. Mezi nevýhody implantátu patří cena, která je 17 600 Kč, a 

nutnost podání ţádosti o zvýšení úhrady na zdravotní pojišťovnu. 

    Ex PRESS je vyráběn z nerez oceli má průměr 400 mikronů a je 3mm široký. 

V USA se Ex PRESS začal pouţívat v roce 2002, na naší klinice byla první 

implantace provedena v lednu roku 2009. 

 

Obrázek č. 5  

 Velikost implantátu v porovnání k velikosti lidského prstu                                                   

 

                                              

 

Obrázek č. 6 
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7.1. Průběh operace 

      Operatér nejdříve preparuje spojivku, vytvoří sklerální flep a nechá v tomto 

místě působit po dobu jedné minuty 0,01% Mytomycin C. Poté následuje 

vytvoření pomocné incize 27 Gy jehlou a implantace Ex PRESSu do přední 

komory injektorem. Po implantaci pak přišívá operatér flep ke skléře a následuje 

sutura spojivky. Pooperačně se aplikuje Maxitrol mast a oko se kryje obvazem. 

Operace provádíme především v celkové anestezii, ale moţná je i anestezie 

retrobulbární. 

 

Obrázek č.7                                                 Obrázek č. 8 

Uloţení implantátu animace                       Odtok nitrooční tekutiny schéma 

 

                                       

 

Obrázek č.9                                                   Obrázek č. 10 

Zavedený implantát 

 

         

 

(přednášky MUDr. Kláry Samkové) 
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8. Údaje o pacientce  

    Veškeré informace o pacientce byly pouţity s jejím souhlasem. 

8.1. Anamnéza 

      Pacientka D.K., rok narození 1949. Pacientka byla přijata k operaci 

sekundárního glaukomu levého oka. Při příjmu byla provedena základní oční 

vyšetření (stanovení zrakové ostrosti pomocí projekčních optotypů, změřen 

nitrooční tlak, byla provedena oftalmoskopie a biomikroskopie). 

Výsledky vyšetření : 

Zraková ostrost: Oko pravé  0 

                           Oko levé 0,33 bez korekce 

Nitrooční tlak:    Oko pravé 16 torr 

                           Oko levé    32 torr 

Oko levé: rohovka čirá, s mírným edémem a zašednutím, přední komora čirá, 

přiměřené hloubky, duhovka relativně klidná, dále  neovaskularizace v oblasti 

úhlu hlavně v dolní části i s v oblasti sfinkterové, pigmentace hlavně dolní 

poloviny,  IOL  v centru, fenestrum ZK po laserové discizi, prostoru bez 

recidivujícího hemoftalmu, sítnice leţí, bez čerstvých změn, patrný i bledší terč 

zrakového nervu při diabetické neuropatii, patrny stopy po laserovém ošetření.  

Osobní anamnéza 

 Diabetes mellitus II. typu na inzulinu  

 Diabetická polyneuropatie, mikroangiopatie, neuropatie 

 Hypertenze 

 Ischemická choroba srdeční, NYHA II-III 

 Ischemická choroba dolních končetin 

 Chronická obstrukční plicní nemoc 

 Chronická insuficience močových cest 

 Hypotyreosa 

 Hyperlipoproteinemie 

 Oční anamnéza 

 V dětství viděla dobře, brýle nenosila.        

1/2002 proběhla operace katarakty pravého oka  
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2/2003 fotokoagulace, laserová trabekuloplastika a gonioplastika OP  

Od roku 2003 opakované laserkoagulace obou očí pro diabetickou retinopatii.      

4/2005, 5/2005, 6/2005 , 5/2006, 9/ 2006 prováděna laserová cytofotokoagulace  

pro sekundární glaukom  

7/2004 provedena PPV ( pars plana vitrektomie) pro trakční amoci  a  preretinální 

membránu. 

Během sledování na naší ambulanci několikrát ošetřena pro recidivující 

hemoftalmus levého oka.     

Rodinná anamnéza         

Nevzpomíná si na ţádné závaţné nemoci svých rodičů, sestra zdráva, jedna dcera 

zdráva 

Alergická anamnéza  

Negativní   

Pracovní anamnéza 

V invalidním důchodu, předtím pracovala jako kuchařka ve školní jídelně. 

Sociální anamnéza  

Je rozvedená, bydlí s rodinou dcery v rodinném domku, kde obývá jedno patro. 

Farmakologická anamnéza 

Humulin R  8 - 8 - 8  jj s.c. 

Anatidiabetikum, biosyntetický  krátkodobě působící lidský inzulín, chemicky se 

jedná o komplexy krystalického inzulínu se zinkem v čirých roztocích o 

neutrálním pH, jediný lze podat i.v. při urgentních stavech, jinak se podává s.c.      

Lantus  0 - 0 - 0 - 23 jj s.c. 

Antidiabetikum, inzulinonový analog s dlouhodobým a rovnoměrným účinkem. 

Lozap 50 mg tbl.  0 - 0 - ½ 

Antihypertenzivum, antagonista angiotenzinu II, diuretikum,  sartan, pouţívaný  

při léčbě hypertenze u diabetiků, nahrazuje ACEI (látky inhibující konvertující  

enzym angiotenzinu) u nemocných, kteří na léčbu odpovídají neţádoucím  

způsobem.     

Hipres 10 mg tbl. 0- 0-1 

Antihypertentivum, blokátor kalciových kanálů, přímo působící vazodilatancium, 

pomalá rychlost eliminace, plazmatická koncentrace je bez významných výkyvů. 
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Tritace  10 mg 1- 0 - 0 

Antihypertenzivum, ACE inhibitor, nepřímo působící vazodilatancium, je   

doporučován u nemocných s renální dysfunkcí pro diabetickou neuropatii. 

Carvedilol 6,25 mg  tbl. ½ - 0- ½ 

Atihypertenzivum, sympatolytikum, blokátor alfa a beta adrenergních receptorů,  

indikován při léčbě hypertenze u pacientů s chronickým srdečním selháváním  ve 

funkční třídě podle klasifikace NYHA II – IV.                   

Helicid 20 mg tbl. 1- 0 - 0 

Antiulcerozum, blokátor protonové pumpy, sniţuje sekreci HCL. 

Tulip 10 mg tbl. 0 - 0 - 1  

Hypolipidemikum, statin, blokátor3-HMG-CoA-reduktázy. 

Hypotylin  ½  tbl. obden 

Antihypertenzivum, thiazidové diuretikum. 

Citalec 10 mg tbl. 1- 0 - 0 

Antidepresivum, selektivní inhibitor vychytávání serotoninu, indikovanán 

u úzkostných stavů. 

Diluran  tbl.  ½ - 0 -1- ½ 

Antiglaukomatikum, diuretikum, působící v proximálním tubulu, inhibitor   

karboanhydrázy. 

Ascorutin tbl. 1 -1- 1 

Venotonikum, flavonoid, ovlivňuje lámavost a propustnost krevních kapilár. 

Cilkanol tbl. 1-1-1 

Venotonikum,  biflavonoid, ovlivňuje lámavost s propustností krevních kapilár. 

Azopt gtt 1-1-1 do OL 

Antiglaukomatikum, inhibitor karboanhydrázy. 

Combigan gtt 1-1-1 do OO 

Antiglaukomatikum, obsahuje dvě účinné látky, inhibitor karboanhydrázy a    

betablokátory. 

( Martínková, 2007 str. 125, 203, 212, 229, 272 – 276) 

Gynekologická anamnéza 

1x spontánní porod v termínu bez komplikací 
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8.2. Pobyt nemocné v nemocnici 

      Pacientka přichází v doprovodu dcery k plánované antiglaukomové operaci s 

vyšetřením od praktického lékaře a vyšetřením z anesteziologické ambulance. 

       

8.2.1. Vstupní ošetřovatelské vyšetření 

      Bylo provedeno vstupní vyšetření sestrou, které bylo zaznamenáno do 

formuláře ošetřovatelská dokumentace, a pacientka byla odvedena na pokoj.  

 

Výsledky ošetřovatelského vyšetření: 

Fyziologické funkce: TK 109/65, P 76, TT 36,5, D 23 

Výška 170 cm, váha 92 kg, BMI 32 - obezita 

      Pacientka byla při vědomí, spolupracovala, byla orientována místem, časem i 

osobou. Dýchání spontánní s obtíţemi, dušnost se objevuje i v klidu.  Bolest oka 

na škále od 1 do 10 zhodnotila pacientka známkou 4. Významným hendikepem je 

vidění pouze jednoho oka, které má sníţenou zrakovou ostrost a zúţené zorné 

pole, proto byla úroveň závislosti na ostatních vyhodnocena jako závislost 

středního stupně. Dle informací od pacientky s močením ani stolicí nemá 

problémy, změny na kůţi nejsou. 

      Dále bylo provedeno vyšetření na riziko vzniku dekubitů dle Nortonové, 

riziko nebylo zjištěno. Byl proveden Barthel test základních všedních činností - 

kromě kontinence moči a stolice potřebuje pacientka dopomoc ve všech oblastech 

všední činnosti. Také byl zhodnocen nutriční stav - pacientka má diabetickou 

dietu, není nutné kontaktovat nutričního terapeuta, ale je nutné edukovat 

pacientku i rodinu o dodrţování diabetické diety. Vzhledem k zrakovému 

postiţení a uţívání rizikových léků (antihypertenziva, diuretika) bylo u pacientky 

stanoveno riziko pádu. 

    

8.2.2. Průběh hospitalizace 

      Po vstupním vyšetření a ubytování na lůţku byla pacientka připravována na 

odpolední vizitu, kde byl pacientce znovu vysvětlen zákrok operatérem a byla 

zahájena medikační příprava dle ordinace ošetřujícího lékaře a dle pokynů 

anesteziologa. V podvečer byla podána 1 tableta Hypnogenu. Ráno byla pacientce 
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odebrána krev a provedeno kontrolní vyšetření glykémie a změření 

fyziologických funkcí. Hodnota glykémie byla 6,2 mmol/l. Všechny naměřené 

hodnoty byly zaznamenány do dokumentace a sestra pokračovala v předoperační 

přípravě. Zavedla periferní ţilní katétr, datum a čas zavedení zaznamenala do 

dokumentace. Podala infuzi 250 ml fyziologického roztoku s 16 j. Actrapidu a 

500 ml 10 % glukózy s 15 ml 7,5 % KCL podle ordinace anesteziologa. 

Operované oko rozkapávala mydriatiky do poţadované mydriázy. Byla provedena 

bandáţ dolních končetin. Na výzvu operačního sálu bylo  pacientce jako 

premedikace podáno Dormikum 5mg i.m. Po operaci byla pacientka přivezena na 

dospávací pokoj, kde byla 2 hodiny monitorována a sledována sestrou. Pomocí 

přístroje byl monitorován krevní tlak, puls a saturace kyslíkem po 15 minutách a 

byla kontrolována glykémie. Po dvou hodinách byla pacientka převezena na 

standardní pokoj a v podvečerních hodinách ji bylo po proměření glykémie 

podáno jídlo. Se základní hygienou, jídlem a pohybem po oddělení pomáhala 

vţdy sestra, neboť pacientka po překrytí operovaného oka nebyla sama schopna 

tyto činnosti vykonávat. Operované oko kryto obvazem do druhého dne, ráno pak 

proběhla kontrola oka lékařem a sestrou byl proveden převaz oka. Třetí den po 

operaci byla pacientka propuštěna do domácího ošetření. Pooperační ambulantní 

kontrola byla stanovena za týden a pacientka se k ní měla dostavit na naši 

ambulanci. Pacientka byla poučena o pooperační péči, pooperačním reţimu a 

správné ţivotosprávě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

44 

9. Ošetřovatelský proces 

      Ošetřovatelský proces je soubor činností a postupů vedoucí k poskytování 

ošetřovatelské péče nemocným. Ošetřovatelské intervence naplánované 

v ošetřovatelském procesu by měly vést k navrácení zdraví a rozvoji soběstačnosti 

nebo zmírnění utrpení nevyléčitelně nemocných a zajištění klidného umírání a 

smrti. Je to proces, který se dá aplikovat v různých zdravotnických zařízeních.  

Ošetřovatelský proces můţeme rozdělit do 5 fází  

1. fáze - zhodnocení zdravotního stavu pacienta na základě vyšetření sestrou a 

získání informací od pacienta, jejich vyhodnocení. Dá se říci, ţe se jedná o sběr 

dat o nemocném. Mezi metody získávání informací patří rozhovor s pacientem 

nebo rodinou, pozorování nemocného, fyzikální vyšetření sestrou. Všechna tato 

vyšetření jsou zaznamenávána do dokumentace. 

2. fáze - stanovení ošetřovatelských diagnóz. Jedná se tedy o formulaci aktuálního 

nebo potencionálního problému pacienta, který vznikl nebo můţe vzniknout 

v důsledku současného zdravotního stavu. 

3. fáze -  plánování, cílem je naplánování ošetřovatelských intervencí a 

ošetřovatelské cílů, pomocí kterých chceme dosáhnout zlepšení zdravotního stavu 

4. fáze - realizace plánu, jsou veškeré ošetřovatelské činnosti a intervence, které 

byly u pacienta provedeny. 

5. fáze - hodnocení péče je vlastně analýza jednotlivých fází ošetřovatelského 

procesu, hodnocení úspěchů a neúspěchů. Při zjištění, ţe byli všechny cíle splněny 

je ošetřovatelský proces ukončen, v opačném případě přichází přehodnocení plánu 

a jeho nová realizace. 

 

9.1. Ošetřovatelské modely 

      Model je představa, obraz nebo popis jevu či předmětu. Model 

v ošetřovatelství je popis ošetřovatelské péče podle stanovených kritérií. Zaměření 

ošetřovatelských modelů je dáno vědomostmi, praktickými zkušenostmi a 

různými filozofickými názory autorů těchto modelů 
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9.2. Model funkčních vzorců zdraví podle Marjory        

       Gordonové 

       Marjory Gordonová získala základní ošetřovatelské vzdělání na Mount Sinai 

Hospital School of Nursing v New Yorku, v současné době je profesorkou a 

koordinátorkou ošetřovatelství na Boston College, do roku 2004 byla 

prezidentkou NANDA. Věnuje se výzkumu v oblasti ošetřovatelských diagnóz a 

plánování ošetřovatelské péče. V roce 1987 publikovala model funkčních vzorců 

zdraví, který byl výsledkem grantu, který probíhal v 80. letech minulého století 

v USA.        

      Model je odvozený z interakcí osoba - prostředí a opírá se o 12 vzorců, z nichţ 

kaţdý představuje určitou část zdraví, která můţe být funkční nebo dysfunkční. 

Role sestry v tomto modelu spočívá  

v systematickém získávání informací v jednotlivých vzorcích zdraví pomocí 

rozhovoru, pozorování, fyzikálního vyšetření, v analýze získaných informací a 

určením zda je vzorec funkční nebo dysfunkční. Dysfunkční vzorec můţe být 

projevem aktuálního onemocnění nebo znakem určitého problému. Podle toho 

můţe sestra naplánovat ošetřovatelské intervence tak, aby byl vzorec zdraví znovu 

funkční. 

 

Vzorce zdraví podle Majory Gordonové 

1. Vnímání - udržování zdraví - zaměřuje se na to, jakým způsobem pacient vnímá 

své zdraví, jak udrţuje svoje zdraví, jak pacient zvládá a uvědomuje si rizika 

vyplývající z jeho zdravotního stavu, jak dodrţuje lékařská a ošetřovatelská 

doporučení.  

2. Výživa - metabolismus - informuje o přijímání tekutin a stravy, dodrţování diet, 

stravovacích návycích, o časovém rozvrhu stravování, kvalitě a kvantitě jídla a 

tekutin, hodnotí stav kůţe, vlasů, nehtů, sliznic, chrupu a hmotnosti. 

3. Vylučování - zahrnuje informace o vylučování, vylučovacích návycích, způsobu 

vylučování, pravidelnosti, pouţívání projímadel.  
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4. Aktivita - cvičení - informuje o denních aktivitách pacienta, udrţování fyzické 

kondice, zahrnuje základní denní činnosti, obsahuje všechny typy cviků, jejich 

kvalitu, kvantitu, faktory bránící aktivitě, způsob trávení volného času.  

5. Spánek -  odpočinek - informuje o kvalitě spánku, způsobech odpočinku během 

dne, trvání doby spánku během 24 hodin, způsob navození spánku, usínání, 

přerušování, uţívání medikamentů. 

6. Citlivost (vnímání) – poznávání – informuje o způsobu smyslového vnímání a 

poznávání, přiměřenost sluchu, zraku, čichu, doteku a pouţívání kompenzačních 

pomůcek, úrovni vědomí a mentálních funkcí, o vnímání bolesti a jejího tlumení. 

Zahrnuje hodnocení poznávacích schopností (učení, myšlení rozhodování, paměť)     

7. Sebepojetí - sebeúcta - je zaměřena na sama sebe, na emocionální stav. 

8. Role - vztahy - zahrnuje přijetí společenských ţivotních rolí v jednotlivých 

fázích ţivota, soulad nebo narušení vztahů v rodině, zaměstnání, ve vztahu ke 

společnosti, plnění povinností ve vztahu k rolím.  

9. Reprodukce -  sexualita - zabývá se uspokojením nebo neuspokojením   

sexuálních potřeb. 

10. Zvládání stresu - zaměřuje se na zvládání ţivotních překáţek a nečekaných 

událostí, podporu rodiny v těchto situacích. 

11. Víra -  životní hodnoty - informuje o ţebříčku hodnot jednotlivého pacienta, 

zahrnuje vše, co je vnímáno jako důleţité pro jeho vlastní ţivot 

12. Jiné - zde řadíme, všechny důleţité informace, které ovlivňují zdraví a nelze je 

zařadit do předešlých kategorií.  

(Pavlíková, Ošetřovatelské modely v kostce str. 99 – 102) 

 

9.3. Zhodnocení funkčního stavu zdraví pacientky dle modelu  

       Marjory  Gordonové 

Zdraví - snaha o udrţení zdraví 

      Paní D. K. je 61 let, od roku 1980 se léčí s diabetem mellitem I. typu, 4x 

denně si aplikuje inzulínovým perem inzulín, aplikaci zvládá bez komplikací. I 

přes pravidelné kontroly u lékaře se objevily komplikace diabetu ve formě 

diabetické neuropatie a angiopatie. Dále se přidruţila i hypertenzní choroba III. 
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stupně. Pacientka je obézní, ne vţdy dodrţuje dietu, ale uvědomuje si to. Před 10 

lety přestala kouřit. Od roku 2002 se začal zhoršovat zrak. Prodělala několik 

očních zákroků. Poslední dobou se s postupnou ztrátou zraku, v důsledku špatně 

kompenzovaného diabetu, vyrovnávala velmi těţce psychicky, měla úzkostné a 

depresivní stavy, proto po poradě s dcerou navštívila psychiatra, který jí 

naordinoval léky. Na kontroly chodí pouze v doprovodu dcery, sama se kvůli 

zhoršenému zraku bojí. Pokud opouští domov na více neţ 2 hodiny, bere si sebou 

svačinu, inzulínové pero a kapesní glukometr. 

 

Výţiva - metabolismus 

      Při příjmu váţila pacientka 92 kg, měřila 170 cm, BMI 32. Nadváhu měla po 

celý ţivot, v poslední době sníţenou tělesnou aktivitou přibrala 10 kg. Snaţí se 

drţet diabetickou dietu, neumí si ale dobře sestavit jídelníček. Někdy zásady diety 

porušuje tím, ţe si dá sladké jídlo nebo si jídlo přisoluje. Upřednostňuje bílé 

pečivo před tmavým či celozrnným. Vzhledem ke zhoršenému zraku je odkázána 

na to co jí uvaří dcera, proto si v poledne jídlo pouze ohřívá. Snaţí se jíst 

pravidelně 4x denně, jen porce jsou větší neţ by měly být. Jídlo si neodvaţuje. Má 

ráda domácí omáčky a zahušťované polévky, ale jejich konzumaci se snaţí 

omezovat. Teplé jídlo má 2x denně oběd a večeři. Ke svačině většinou sní jogurt 

nebo pečivo se sýrem či šunkou. Ovoce nebo zeleninu jí 1x denně, nebere ho však 

jako jednu denní porci jídla. Pije většinou minerálku nebo čaj, asi 2 litry denně. 

K snídani a po obědě si vaří černou nesladkou kávu. Při rodinných oslavách si dá 

2 dcl červeného vína, jinak alkohol nepije. Před jídlem si aplikuje inzulín.  

   

Vylučování 

      Vylučování střev: stolice pravidelná, 1x za dva dny, bez příměsí. Vylučování 

moče: pacientka trpí chronickým zánětem močových cest, při akutní exacerbaci 

pak pociťuje pálení a řezání při močení. Uţívá diuretika, takţe močení je častější. 

Před delší cestou z domova nepije, aby nemusela vyhledat toaletu. 
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Aktivita - cvičení 

      Pacientka má velmi poškozeny zrakové funkce, které jí v mnohých aktivitách 

omezují. Po domě se pohybuje bez pomoci, protoţe ví, kde co má uloţené. Při 

opuštění domova potřebuje vţdy doprovod, proto dům nerada opouští a přestala 

díky tomu chodit i na pravidelné setkání s bývalými kolegyněmi ze zaměstnání 

Snaţí se zastat domácí práce, které zvládá bez pomoci, jako je praní a ţehlení, 

uvaření snídaně, úklid.  Ráda pletla, to jí však současný zdravotní stav nedovoluje. 

Poslouchá rádio a televizi, ráda pracuje na zahrádce. Nesportuje ani se nikdy 

aktivně sportu nevěnovala. 

 

Spánek - odpočinek 

      Chodí spát pravidelně, asi dvakrát za noc se budí díky močení. Po vymočení 

má občas problémy znovu usnout. Někdy se probudí zpocená vlivem 

hypoglykémie, kterou si změří na glukometru a případně si vezme něco malého 

k jídlu. Vstává kolem sedmé hodiny. Mezi denními aktivitami často odpočívá, 

protoţe je při větší námaze dušná, spát přes den nechodí. Má strach, ţe noc před 

operací neusne  obavou z operace a z cizího prostředí, ve kterém si není jistá a 

bojí se, ţe sama nenajde v noci toaletu a bude muset obtěţovat sestru.    

 

Vnímání - poznávání 

      Je orientována místem i časem. Prostorová orientace v nemocnici je obtíţná, 

protoţe pacientka ne jedno oko nevidí vůbec a na druhé jen částečně. Po oddělení 

se pohybuje jen v doprovodu. Má strach, ţe něco porazí nebo upadne. Úlevu ji 

přináší fakt, ţe některé lékaře a sestry poznává po hlase, vzhledem k tomu, ţe je 

na tomto oddělení hospitalizována  po několikáté.  

 

Sebepojetí - sebeúcta 

      Vzhledem k tomu, ţe ţila velmi aktivním ţivotem, byla zvyklá udělat si 

všechny domácí práce sama, cítí se dnes psychicky špatně a trápí, jí ţe je z velké 

části závislá na druhých. Někdy se cítí úplně k ničemu a propadá depresím. 
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Nerada se něčemu podřizuje, proto občas nedodrţuje dietu, ale vzápětí si to vyčítá 

a obviňuje se, ţe si svoje zdraví ještě zhoršuje.  

 

Role – mezilidské vztahy 

      Bydlí s  rodinou dcery v rodinném domě. S dcerou a jejím manţelem má 

hezký vztah. Dcera jí kaţdý den pomáhá s vedením domácnosti, zejména 

s vařením. Na všechna vyšetření jí doprovází dcera, pokud nemůţe tak dospělá 

vnučka. K hospitalizaci ji přivezla dcera, která byla přítomna i vstupnímu 

vyšetření sestrou a lékařem. Společenský ţivot moc neexistuje, protoţe se 

pacientka sama nikam nedopraví, ale asi dvakrát do měsíce přijde na návštěvu 

někdo z bývalých kolegyň ze zaměstnání. Odpoledne a večery tráví s rodinou 

dcery.  

 

Sexualita – reprodukční schopnost 

      Měla jeden porod bez komplikací, menopauza od 55 let, na gynekologické 

preventivní vyšetření chodí pravidelně, ţije bez přítele, na pohlavní ţivot díky 

nemoci rezignovala. 

 

Stres – zátěţové situace 

      Za zátěţovou situaci povaţuje veškeré přesuny mimo domov, takţe se vţdy 

cítí nesvá a má strach, aby se jí neudělalo špatně. Velmi těţce snáší svoji 

invaliditu, předčasný odchod do invalidního důchodu, ztrátu přátel a omezení 

společenského ţivota. Trpí depresemi, které jsou léčeny farmakologicky. 

 

Víra - přesvědčení - ţivotní hodnoty 

      Aţ s příchodem určitých omezení diabetem si uvědomila, ţe zdraví je to 

nejvíce, co si můţe člověk přát. V současné době vkládá naděje do operace a 

slibuje si od ní zlepšení zraku tak, ţe bude ve většině věcí soběstačná. Velkou 

radost má z vnučky, která studuje střední školu a všemoţně ji podporuje. 
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10. Ošetřovatelský plán 

10.1. Krátkodobý ošetřovatelský plán 

      Krátkodobý ošetřovatelský plán jsem stanovila ke dni příjmu, po vstupním 

vyšetření sestrou a podaných informací od pacientky a její dcery. Pacientka měla 

obavy z operace v celkové anestézii, z orientace v neznámém prostředí, ze 

závislosti na ošetřovatelském personálu. Na základě těchto informací jsem 

stanovila tyto ošetřovatelské diagnózy. 

 

1. Strach z cizího prostředí a operace 

2. Bolest oka 

3. Riziko nestabilní glykémie 

4. Porucha soběstačnosti a riziko pádu vzhledem k zhoršenému vízu 

5. Prevence infekce v souvislosti se zavedením periferního ţilního    

   katétru  

 

1. Strach z cizího prostředí a operace 

   Cíl:       

      Zmírnění strachu  

   Plán:    

 Seznámení pacientky s prostředím 

 Seznámit pacientku s chodem oddělení 

 Úprava prostředí 

 Podat podrobné informace o následujících výkonech, léčebném plánu 

 Zajistit edukaci sálovou sestrou o provozu na sále 

 Umoţnit dostatečný kontakt s rodinou 

 

  Realizace: 

      Pacientku jsem  po vstupním vyšetření odvedla na její pokoj. Představila jsem 

ji spolupacientkám a vybrala jí lůţko, které bylo nejblíţe koupelně a toaletě. 

Pacientku jsem informovala o umístění nočního stolku a do jejího dosahu jsem 
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umístila signalizační zařízení a vysvětlila jeho ovládání. Vše si mohla také osahat. 

Nejprve v doprovodu, poté jen pod mou kontrolou si došla sama do koupelny a na 

WC. Po té jsem pacientku informovala o chodu oddělení, podávání stravy a všech 

nadcházejících vyšetřeních a o tom, ţe ji v odpoledních hodinách navštíví sálová 

sestra, která jí objasní vše, co se s ní bude dít na operačním sále. Součástí 

informací bylo poučení o předoperační přípravě, tzn. o zavedení periferního 

ţilního katétru, podání infuze s inzulínem, o nutnosti lačnění, o podání 

uklidňujícího léku na spaní a o bandáţi dolních končetin před operací. Odpoledne 

absolvovala pacientka předoperační vizitu, kde jí bylo sděleno, v kolik hodin asi 

půjde na operaci a jméno operatéra.  Dále jsem ji ujistila, ţe za ní, v průběhu 

pobytu v nemocnici, můţe kdykoliv přijít na návštěvu její rodina. Pacientce jsem 

na pravé zápěstí připevnila identifikační štítek červené barvy, která značí pacienty 

s rizikem pádu. Dále bylo na štítku v náramku uvedeno jméno a datum narození 

pacientky. 

 

  Hodnocení: 

      Pacientka se seznámila s prostředím a s ošetřujícím personálem. Byl ji 

vysvětlen průběh operační přípravy a průběh operačního dne. Tyto konkrétní 

údaje vedly ke zmírnění strachu z cizího prostředí. Ke zmírnění strachu vedla i 

skutečnost, ţe všechna předoperační vyšetření byla prováděna v přítomnosti 

dcery. Přetrvával strach z výsledku operace, vzhledem k tomu, ţe byla prováděna 

na jediném vidoucím oku. Tento strach ustoupil aţ druhý den po operaci, kdy byl 

sejmut obvaz z operovaného oka, a pacientka zjistila, ţe vidění oka se zlepšilo a 

bolest ustoupila. 

 

2. Bolest oka 

  Cíl:   

     1. Zmírnění bolesti oka tak, aby ho pacientka hodnotila stupněm 2 

     2. Bolest udrţovat na stupni 2 do provedení antiglaukomové operace 

  Plán: 

 Mírnit stávající bolesti pravidelnou aplikací očních kapek a podáváním 

celkové antiglaukomové  medikace.  
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  Realizace: 

      Pacientka měla bolesti levého oka, které se občas projevily  i bolestí hlavy. Při 

vstupním vyšetření, kdy jsme pouţily bodovací škálu 1-10, zhodnotila svou bolest 

stupněm 4. Příčinou bolesti byl zvýšený nitrooční tlak. Pacientce byly pravidelně 

3 x denně aplikovány antiglaukomové oční kapky a podávána celková 

antiglaukomová  medikace ke sníţení nitroočního tlaku a tím také docházelo 

k zmírnění bolesti oka a hlavy.  Ujistila jsem pacientku, ţe v případě zhoršení 

bolesti můţe signalizačním zařízením přivolat sestru. Poučila jsem pacientku, aby 

v ţádném případě neuţívala sama léky proti bolesti. 

 

Hodnocení: 

      Sestra vyzvala pacientku, aby jí předvedla aplikaci kapek. Bylo zjištěno, ţe 

pacientka tuto aplikaci provádí špatně. Tato nesprávná aplikace mohla mít vliv na 

intenzitu bolesti, a proto sestra provedla nácvik správné aplikace očních kapek. 

Nejprve pacientce předvedla aplikaci na sobě a po té vyzvala pacientku, aby 

aplikaci předvedla sama. V nácviku aplikace bylo pokračováno i po operaci. Po 

pravidelné aplikaci antiglaukomové terapie došlo u pacientky k zmírnění bolesti. 

Pacientka hodnotila bolest stupněm 2. 

 

3. Riziko nestabilní glykémie  

Cíl: 

   1. Udrţovat hodnoty glykémie rozmezí 6,0 -  12 mmol/ l 

   2. Včasné rozpoznání příznaků hypoglykémie a hyperglykémie 

Plán. 

 Podávat léky dle ordinace ošetřujícího lékaře 

 Dbát na správné podávání stravy 

 Poučit pacientku o příznacích hypoglykémie a hyperglykémie 

 Sledovat hodnoty glykémie v krvi 

 Provést přípravu pacientky na operaci dle ordinace anesteziologa 
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Realizace: 

     Všechny léky, které pacientka uţívá, jí byly podávány sestrou po identifikaci 

dotazem na její jméno a kontrolou identifikačního náramku. Inzulín jí byl podáván 

setrou v určeném čase před podáním stravy. Pacientce byla podávána diabetická 

strava dle dietního systému naší nemocnice. Před aplikací inzulínu byla pacientce 

měřena hladina glykémie v krvi pomocí glukometru. Pacientka byla sestrou 

poučena o příznacích hypoglykémie a hyperglykémie. 

 

 Hodnocení: 

      Po celou dobu hospitalizace se podařilo udrţovat hladinu glykémie ve 

stanoveném rozmezí. V době, kdy pacientka nepřijímala stravu, a byly aplikovány 

infuze, téţ nedošlo k výraznému výkyvu glykémie. Jakmile byla pacientka 

schopna přijímat stravu orálně, byla ji podávána v šesti menších porcích za den, 

na coţ si pacientka musela zvyknout, neboť doma většinou jí maximálně 4 x 

denně.  

 

4. Porucha soběstačnosti a riziko pádu vzhledem k zhoršenému vízu 

Cíl:   

   1. Pacientka se bude pohybovat po pokoji samostatně, po oddělení    

       s dopomocí ošetřovatelského personálu. 

   2. Nedojde k pádu a následnému úrazu 

   3. Pacientka bude provádět hygienickou péči s dopomocí ošetřovatelského  

       personálu 

Plán: 

 Zajistit všechny pomůcky k lůţku, upravit okolí lůţka a signalizaci       

 Zajistit doprovod při pohybu mimo pokoj 

 Seznámit s rozestavěným nábytkem na pokoji 

 Ukázat WC a koupelnu  

 Dopomoc při stravování a hygieně 
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Realizace: 

      U pacientky bylo při vstupním vyšetření zjištěno, ţe má díky postiţení zraku 

závislost středního stupně na ostatních. Při většině základních všedních činností 

dle Barthel testu potřebuje dopomoc. Dopomoc spočívala v přípravě pomůcek 

k denní hygieně, doprovodu mimo pokoj. Proto byla pacientka umístěna na 

vícelůţkovém pokoji a bylo jí vybráno lůţko co nejblíţe toaletě a koupelně. 

Pacientka byla informována o rozestavění nábytku v pokoji a byla jí vysvětleno 

jak zacházet se signalizačním zařízením. Při pohybu mimo pokoj byla pacientka 

vţdy doprovázena ošetřovatelským personálem. Po pokoji se pohybovala sama, 

vyuţívala hmatu. Po operaci bylo jediné vidoucí oko překryto obvazem a 

pacientka tak potřebovala úplnou pomoc ve všech oblastech všedních činností. 

Lůţko opouštěla jen v doprovodu ošetřovatelského personálu, bylo jí pomáháno 

při osobní hygieně, při odchodu a příchodu na WC, byla krmena personálem.  

 

Hodnocení: 

      Před operací a po operaci v době, kdy oko pacientky nechránil obvaz,  se 

pacientka po pokoji pohybovala bez pomoci ošetřovatelského personálu. Naučila 

se pracovat se signalizačním zařízením, takţe v případě potřeby byla schopna si 

přivolat pomoc. Hygienickou péči zvládala s malou dopomocí, která spočívala v 

přípravě pomůcek k hygienické péči. V době těsně po operaci, kdy bylo oko kryto 

obvazem, se pacientka i po pokoji pohybovala jen s doprovodem, byla 

doprovázena na WC i do koupelny. Strava jí byla podávána na pokoji u jídelního 

stolu a pacientka byla krmena. Po podání nápoje byla schopna napít se sama. Tato 

situace pacientku velmi zneklidnila, snášela ji špatně. Zkusila sice jíst sama, ale 

znečistila si oblečení a stůl a tak rezignovala a nechala se krmit. Pacientku se 

nedařilo uklidnit. K úpravě psychického stavu došlo aţ po sejmutí obvazu z oka a 

kdy se pacientka mohla najíst sama.  Během hospitalizace nedošlo k pádu 

pacientky a ani si nezpůsobila ţádné jiné poranění.  

 

 

 

 



   

 

 

55 

5. Riziko infekce v souvislosti se zavedením periferního ţilního        

    katétru  

  Cíl:  

     Nedojde k infekci v místě zavedení periferního ţilního katétru. 

  Plán:  

 Kontrola místa zavedení periferního ţilního katétru. 

 Pravidelné převazy místa zavedení periferního katétru 

 Dodrţování zásad asepse při převazu. 

 Sledování příznaků zánětu. 

 

Realizace: 

      Pacientce byl den před operací sestrou aseptickým postupem zaveden periferní 

ţilní katétr do levé horní končetiny a překryt transparentním průhledným krytím. 

Před zavedením katétru provedla sestra kontrolu neporušenosti periferní kanyly. 

Sestra při zavedení postupovala podle daného pracovního postupu. Datum a čas 

zavedení katétru byl zaznamenán přímo na krytí a do ošetřovatelské dokumentace. 

Pacientka byla poučena o smyslu zavedení katétru a byla seznámena s případnými 

známkami komplikací, mezi které patří zarudnuti, bolest a otok končetiny. Katétr 

byl uzavřen sterilní zátkou. V den operace byl asepticky proveden proplach 

katétru fyziologickým roztokem a byla napojena a aplikována infuze dle medikace 

anesteziologa.  Sestrou bylo v pravidelných intervalech kontrolováno místo 

vpichu a celkový vzhled končetiny, do které byl katétr zaveden. Kontroly byly 

zaznamenávány do ošetřovatelské dokumentace. Katétr byl zaveden 48 hodin. 

Převaz krytí nebyl prováděn vzhledem tomu, ţe místo bylo kryto průhledným 

krytím, které nebránilo kontrole místa vpichu a umoţňovalo ho ponechat 48 

hodin. Katétr byl zaveden 36 hodin. Poté lékař ordinoval vyjmutí katétru. Sestrou 

byl katétr aseptickým postupem odstraněn a místo vpichu bylo kryto tamponem. 

Místo vpichu bylo kontrolováno 2x denně i po vyjmutí katétru. 
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Hodnocení: 

      U pacientky nedošlo k infekci v souvislosti ze zavedeným periferním ţilním 

katétrem. Pacientka snášela zavedení bez problému. Zavedený periferní katétr ji 

neomezoval v činnosti levé ruky. 
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10.2. Dlouhodobý ošetřovatelský plán 

      Při vytváření dlouhodobého ošetřovatelského plánu jsem se zaměřila na péči, 

kterou pacientka bude provádět po propuštění do domácí péče.  Jednalo se o péči 

o operované oko a o dodrţování diabetické diety. 

 

1. Porucha výţivy v souvislosti s nedodrţováním diabetické diety. 

2. Riziko pooperačních komplikací. 

 

1. Porucha výţivy v souvislosti s nedodrţováním diabetické diety. 

Cíl:  

    1. Dlouhodobě stabilizovat hladinu glykémie v krvi. 

    2. Dodrţováním diabetické diety sníţit tělesnou hmotnost o 10 kilogramů  

        za 6 měsíců. 

Plán: 

 Edukovat pacientku o zásadách diabetické diety. 

 Naučit pacientku sestavit jídelníček.  

 Edukace o zásadách správné přípravy pokrmů. 

 Zapojit rodinu do realizace uvedených cílů. 

 Zjistit moţnosti kontaktů se stejně postiţenými lidmi v okolí místa 

bydliště. 

 

Realizace: 

      Nejprve jsem pacientce vysvětlila některé pojmy související s diabetickou 

dietou. Pacientka byla poučena o časovém harmonogramu podávání stravy, o 

hlavních sloţkách potravy, o systému výměnné jednotky a dále jsem jí s pomocí 

edukačních materiálů vytvořila a předala tabulku základních potravin v mnoţství 

odpovídající jedné výměnné jednotce. U pacientky jsem k redukci hmotnosti 

doporučila diabetickou redukční dietu, při které je denní příjem sacharidů 175 

gramů. Do úvahy jsem brala i sníţenou tělesnou aktivitu. Tato má doporučení, 

měla pacientka ještě konzultovat se svým diabetologem. Systém výměnné 

jednotky jsem zvolila proto, abych pacientce usnadnila přípravu pokrmů. 
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Vzhledem k zrakovému hendikepu není schopna si jídlo odvaţovat a systém 

výměnné jednotky se zdál pro pacientku jednoduchý, snadno pochopitelný i 

realizovatelný. Před a po jídle si měla pacientka měřit hodnotu glykémie. Kaţdý 

týden měla kontrolovat svou tělesnou hmotnost.   

      Ke zlepšení psychického stavu pacientky jsem ji seznámila se Svazem 

diabetiků coţ je humanitární občanské sdruţení, jehoţ posláním je pomáhat 

diabetikům v jejich plném začlenění do společenského ţivota pomocí speciálních 

zdravotních, sociálních a aktivizačních programů pořádaných na celém  území 

České republiky. Tento svaz byl zaloţen v roce 1990 a má 121 územních 

organizací. Svaz spolupracuje s Českou diabetologickou společností, sdruţením 

rodičů a přátel diabetických dětí. Spolupracuje také s diabetologickými 

ordinacemi. Spolupráce probíhá i s firmami, které vyrábějí potřeby pro diabetiky. 

Pro diabetiky pořádá edukační kurzy, společenská setkání a různé sportovní akce. 

Svaz vydává specializovaný časopis DIA ŢIVOT a vydává různé příručky. 

V rámci světového dne diabetu je spolupořadatelem pochodu proti diabetu. Tento 

svaz má i svou bezplatnou telefonickou infolinku kam se mohou diabetici 

v případě problémů obrátit.  Na dodrţování dietního reţimu a pohybové aktivity 

se měla podílet  celá rodina pacientky.  

 

Hodnocení: 

      Pacientka reagovala na mé poučení pozitivně. Projevila velký zájem zejména 

o ukázkový jídelníček a princip výměnné jednotky. Velmi si pochvalovala, ţe 

nemusí jednotlivé potraviny odvaţovat a přesto si připraví odpovídající mnoţství.  

       

 

2. Riziko pooperačních komplikací 

 Cíl:    

    1. Zabránit vzniku infekce operační rány 

    2. Zabránit vzniku krvácení do sítnice 

    3. Včasné rozpoznání příznaků komplikací 

Plán: 

 Edukace  pacientky o správném ošetřování operační rány 
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 Edukace  pacientky o správné aplikaci očních kapek 

 Edukace  pacientky o pooperační reţimu 

 Seznámit pacientku s příznaky infekce operační rány, krvácením do 

sítnice a jejich včasném rozpoznání. 

 

Realizace:  

      Edukace o pooperační péči probíhala v několika stupních. Při propuštění 

z nemocnice byla pacientka poučena o pooperační péči, kterou bude provádět 

týden po operaci do doby neţ přijde na kontrolu na ambulanci. Při kontrole na 

ambulanci byla pacientka poučena o další pooperační péči, která se provádí 

s několikadenním odstupem po operaci. Pacientka byla poučena o příznacích 

infekce pooperační rány a o příznacích krvácení do sklivce. 

 

Hodnocení: 

      Aplikaci oční medikace prováděla pacientka i rodina bez problémů. Pacientka 

ovšem nedodrţela zákaz práce v předklonu a umývala si hlavu 3 .den po 

propuštění. Došlo k zhoršení vidění a pacientka podle upozornění přijela k 

akutnímu ošetření. Lékařem bylo zjištěno krvácení do sklivce, které bylo léčeno 

konzervativně. Nitrooční tlak byl nízký. Prodlouţila se však doba hojení operační 

rány a byla odloţena druhá část pooperační péče. Pacientka byla znovu poučena o 

pooperačním reţimu. Po dobu dvou týdnů docházela pacientka kaţdý druhý den 

na kontrolu. Došlo k návratu vidění na původní úroveň a tři týdny po operaci bylo 

započato s další částí pooperační péče. Hodnoty nitroočního tlaku se ustálily ve 

fyziologickém rozmezí. Při poslední kontrole se drţely hodnoty nitroočního tlaku 

ve fyziologickém rozmezí, zraková ostrost byla na stejné úrovni. Zavedený 

implantát plnil svou funkci. 
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11. Edukace 

11.1. Edukace o pooperační péči  

  Zásady ošetřování pooperační rány a dodržování pooperačního režimu 

                                   v prvním týdnu po operaci 

 Před kaţdým ošetřením operační rány si umyjte ruce. 

 Při pobytu venku kryjte oko obvazem, doma oko být kryto nemusí. 

 Aplikujte pravidelně oční medikaci dle návodu. 

 Oko nemyjte proudem vody, oko a okolí oka pouze otírejte. 

 K mytí okolí oka nepouţívejte mýdlo. 

 Nechoďte do prašného a zakouřeného prostoru. 

 Nezvedejte těţké věci, tzn. břemena těţší neţ 2 kilogramy. 

 Neprovádějte ţádné úkony v předklonu a záklonu. 

 Zachovejte klidový reţim bez větší fyzické zátěţe. 

 V případě zčervenání, bolesti oka nebo hlavy, při náhle zhoršeném vidění 

okamţitě přijeďte na vyšetření. 

 

      Zásady ošetřování pooperační rány a dodržování pooperačního režimu  

                                         týden po operaci 

 Pokračujte v aplikaci oční medikace. 

 Dále zachovejte klidový reţim bez větší fyzické zátěţe. 

 Začněte provádět masáţe oční bulbu ke zlepšení filtrace nitrooční tekutiny. 

 

                        Jak provádět správnou masáž očního bulbu 

 Podívejte se směrem vzhůru. 

 Dvěma prsty zatlačte na oční bulbus. 

 Masáţ opakujte několikrát denně. 

 

      Edukace pacientky o aplikaci očních kapek probíhala jiţ během hospitalizace. 

Při propuštění do domácího léčení byla nácviku přítomna i dcera, která 

vyzkoušela pacientce kapky aplikovat. Návod k aplikaci kapek dostala pacientka i 
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v písemné podobě. Dále se pacientce dostalo poučení o provádění masáţe očního 

bulbu.  

 

                           Návod k aplikaci očních kapek 

 Umyjte si ruce.                 

 Otevřete lahvičku s kapkami. 

 Mírně zakloňte hlavu.                               

 Drţte kapací lahvičku přímo nad okem, tak aby se oka nedotýkala. 

 Prstem druhé ruky odtáhněte dolní víčko a vytvořte malý vak . 

 Stočte zrak směrem na čelo, jemně stlačte lahvičku a kápněte jednu kapku 

do Vámi připraveného vaku.                     

 Pusťte dolní víčko a dejte hlavu do normální polohy. 

 Pokud kapete více druhů kapek nechte mezi nimi odstup 5 – 10 minut a 

proces opakujte. 

 Uzavřete lahvičku a uloţte dle příbalového letáku. 

( Edukační materiály Oční kliniky 1. LK UK) 

 

11.2. Edukace o diabetické dietě 

                                       Glykemický index GI 

      Glykemický index je údaj, který vyjadřuje, s jakou rychlostí po poţití 

konkrétní potraviny vzrůstá hladina glykémie v krvi. Potraviny s niţším GI 

zvyšují hladinu glykémie pomaleji a následně dochází k pomalejšímu sníţení 

glykémie krvi. Proto jsou tyto potraviny vhodné pro diabetiky, neboť klesá riziko 

hypoglykémie. Hodnoty GI se odvozují od hodnoty glukózy, která má GI 100. 

Mezi potraviny s nízkým GI pod 50 patří zelenina, houby, luštěniny, nesladké 

mléčné výrobky a většina ovoce. Střední hodnotu 50 – 70 má celozrnné pečivo, 

těstoviny, rýţe, ovesné vločky, sladké ovoce. GI vyšší neţ 70 nacházíme u 

pečených brambor, bílého pečiva, sladkých sušenek, oplatků a bonbónů. U 

potravin ţivočišného původu je GI velmi nízký. Je to způsobeno minimálním 

obsahem sacharidů v těchto potravinách. Mezi tyto potraviny patří maso, drůbeţ, 

vejce, sýry a tvarohy. 
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                                          Energetická potřeba 

      Energetická potřeba je mnoţství energie, které organismus potřebuje 

k zachování bazálního metabolismu těla a k pokrytí energetického výdeje při 

denní fyzické aktivitě. Je nutné při jeho stanovení přihlíţet k celkovému 

zdravotnímu stavu, druhu a délce denní tělesné námahy, věku a pohlaví. 

 

                                   Výměnná sacharidová jednotka 

      Výměnná sacharidová jednotka je takové mnoţství potravy, které ovlivní 

hladinu glykémie v krvi přibliţně stejně, ať se dostane do organismu v podobě 

jakékoliv potravy. To znamená, ţe jídla se stejným obsahem sacharidů můţeme 

v jídelníčku navzájem vyměňovat. Jedna výměnná jednotka představuje mnoţství 

potraviny obsahující 10 gramů sacharidů. Denní příjem by měl být v rozmezí 15 – 

20 výměnných jednotek.  

 

                                           Hlavní složky potravy 

      Sacharidy neboli cukry jsou nejrozšířenější sloţkou potravy. Energetický 

obsah je 4 kcal v 1 gramu. Ovlivňují hladinu glykémie a rozděluji se na cukry 

jednoduché a sloţené. 

      Jednoduché cukry zvyšují hladinu glykémie rychle, proto jsou pro diabetika 

nevhodné. Uţívají se zejména při hypoglykémii. Mezi potraviny obsahující 

jednoduché cukry patří například cukr, med, dţem, sirup, čokoláda, bonbóny, 

sušenky, dorty a jiné cukrářské výrobky sladké pečivo, koláče, buchty, vánočka, 

piškoty, koka kola, ovocné mošty, mléko polotučné i plnotučné, jogurt bílý i 

ovocný smetana. Ovoce obsahuje také jednoduchý cukr, ale obsahuje i vlákninu, 

proto glykémie po ovoci nestoupá příliš rychle, jen je nutné ho konzumovat 

v přiměřené dávce. Sloţené cukry zvyšují hladinu glykémie pomaleji, proto je 

jejich konzumace pro diabetika výhodnější. Nejčastějším pomalým cukrem je 

škrob, který je obsaţen zejména v rostlinných potravinách, jako jsou luštěniny, 

obiloviny a brambory. 

      Tuky mají vysoký energetický objem 9 kcal v 1 gramu. Nadměrné mnoţství 

tuků vede ke vzniku a zhoršení aterosklerózy, ischemické choroby srdeční a vede 

také k přírůstku na váze. Tuky jsou ţivočišného nebo rostlinného původu. 
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Ţivočišné tuky jsou zdrojem cholesterolu coţ opět přispívá ke vzniku 

aterosklerózy. Nacházíme je především v tučných masech, vnitřnostech, mléku, 

sýrech, vejcích a mléčných výrobcích. Vhodnější pro diabetickou stravu jsou 

rostlinné tuky, které cholesterol neobsahují. V těchto tucích je nutné sledovat 

obsah trans – mastných kyselin, které ovlivňují aterosklerózu a hladinu krevních 

tuků. Mezi vhodné rostlinné tuky patří slunečnicový, řepkový, sojový, kukuřičný 

olej a olivový olej. 

      Bílkoviny jsou poslední sloţkou, jejich energetická hodnota je 4 kcal v 1 

gramu a jsou obsaţeny v mase a mastných výrobcích, mléku a mléčných 

výrobcích a ve vejcích. Je důleţité konzumovat je v rozumné míře, vzhledem 

k tomu, ţe jejich zvýšený příjem vede k přibírání na váze a můţe zatěţovat 

ledviny a omezovat tak jejich funkci. Bílkoviny mohou být také rostlinného 

původu, vyskytují se v luštěninách, obilninách, mandlích. Tyto potraviny obsahují 

méně tuků a jsou vhodné pro redukční dietu. Velmi důleţité je pít dostatek 

tekutin, minimální mnoţství je 1,5 – 2 l za den. Vhodné jsou především neslazené 

nápoje. 

 

                                              Časový plán jídel 

      Jídlo by se mělo konzumovat ve stejných časech kaţdý den a měly by být 

stanoveny i intervaly mezi jednotlivými jídly. Tři hlavní jídla by neměla být od 

sebe vzdálena méně neţ 4 hodiny a více neţ 7 hodin, aby se působení 

jednotlivých dávek inzulínu nepřekrývalo. Svačiny by měl diabetik jíst za 2 aţ 3 

hodiny po hlavním jídle a druhou večeři aţ těsně před spaním. 

 

                                     Redukční diabetická dieta 

      Pro diabetickou dietu se 175 gramy sacharidů, to je 17,5 výměnné jednotky, 

by mělo být rozloţení asi takto. Snídaně 3,5, dopolední svačina 1,5, oběd 4 

odpolední svačina 2,5 večeře 4 a druhá večeře 2,0 výměnné sacharidové jednotky. 

Dieta by měla dále obsahovat 50 gramů tuků a 75 gramů bílkovin.  Pro potřeby 

pacientky jsem vyhledala a sepsala jaké mnoţství jednotlivých potravin 

odpovídající jedné výměnné jednotce. Pacientce jsem s pouţitím letáků Svazu 

diabetiků sloţila jídelníček na jeden den. Celková energetická hodnota této diety 
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je 1500 kcal, coţ odpovídá potřebě pacientky vzhledem k věku a pohybové 

aktivitě. 

                                           

 

                                               Fyzická aktivita 

      Fyzická aktivita je nedílnou součástí léčby diabetika. Fyzická aktivita má být 

pravidelná a musí být přiměřená zdravotnímu stavu, věku, kompenzaci diabetu a 

přidruţeným onemocněním.  Cvičení by se nemělo provádět dříve neţ hodinu po 

jídle, nemělo by se provádět večer před spaním. Před a po cvičení by si měl 

pacient měřit hladinu glykémie v krvi. Kaţdou náročnější fyzickou aktivitu by 

měl nemocný dopředu konzultovat s diabetologem. Zátěţ by se měla zvyšovat po 

malých dávkách. Vzhledem k celkovému stavu jsem pacientce doporučila chůzi, 

procházky, práci na zahrádce. 

(Keller, 1993 str. 69 - 76) 
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12. Psychologie onemocnění 

      Diabetes mellitus je chronické metabolické onemocnění, které s sebou nese 

mnohá omezení ţivotního stylu. Je charakterizováno rozvojem chronických 

komplikací. Dodrţování léčebného reţimu je velni důleţitou prevencí vzniku 

těchto chronických komplikací. Je tedy nutné, aby diabetik tato omezení pochopil 

a vznik chronických komplikací oddálil. Má pacientka se s diabetem mellitem léčí 

31 let a léčebný reţim v prvních letech velmi podceňovala. Nedodrţovala 

diabetickou dietu, byla aktivní kuřák. Teprve s rozvojem chronických komplikací, 

mezi kterými dominuje diabetická retinopatie, se začala o svou nemoc zajímat. 

Ztráta vidění jednoho oka v důsledku diabetické retinapatie vedla i ke změně 

sociální situace. Pacientka byla nucena opustit zaměstnání a odejít do invalidního 

důchodu. Celou tuto situaci zvládala velmi špatně psychicky a byla nucena 

vyhledat pomoc psychiatra pro depresivní a úzkostné stavy. Snaţila se změnit svůj 

ţivotní styl, přestala kouřit, má období, kdy diabetickou dietu dodrţuje  a naopak 

období, kdy ji porušuje. Pacientka velmi špatně psychicky snáší svou závislost na 

pomoci ostatních. 

      Obavy a deprese ze ztráty vidění jediného vidoucího oka se vyskytují i 

v současné době. V jejich zvládání pomáhá pacientce celá její rodina.  

      Podle pacientky by vysvětlený systém výměnné jednotky a ukázkový 

jídelníček mohl k její větší samostatnosti a tím i k zlepšení současného 

psychického stavu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

66 

13. Závěr a prognóza 

      Pacientka podstoupila antiglaukomovou operaci na jediném vidoucím oku. 

Antiglaukomová operace byla prováděna pro sekundární glaukom při diabetické 

retinopatii. Je velmi důleţité operované oko chránit před dalším poškozením a 

před ztrátou jeho zrakových funkcí. Pacientka by měla dodrţovat diabetickou 

dietu, udrţovat hladinu glykémie v krvi v rozmezí 6,0 – 12,00 mmol/l, zvýšit svoji 

fyzickou aktivitu. Při péči o samotné oko je důleţité správně aplikovat oční 

medikaci a docílit tak hodnot nitroočního tlaku, které se budou pohybovat ve 

fyziologickém rozmezí. Pokud bude pacientka vytyčené úkoly dodrţovat lze se 

domnívat, ţe zrakové funkce oka budou delší dobu na stávající úrovni a pacientka 

se bude cítit lépe i po celkové stránce. 
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18. obrazová dokumentace Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN 
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Seznam pouţitých zkratek: 

ALP                alkalická fosfatáza 

ALT                alaninaminotransferáza 

AST                aspartátaminotransferáza 

BMI                Body Mass Index, index tělesné hmotnosti 

D                    dechová frekvence 

DM                 Diabetes melitus 

DR                  diabetická retinopatie 

ETDRS           Early Treatment Diabetic Retinopathy Study 

FAG               fluorescenční angiografie 

GI                   glykemický index 

HDL               vysokodenzitní lipoprotein 

ICG                indocyaninová angiografie 

IOL                intraokulární čočka 

i.v.                  intravenózně 

kcal                 kilokalorie 

LDH               nízkodenzitní lipoproteid 

ml                   mililitr 

Na Cl              chlorid sodný 

NPDR             neproliferativní diabetická retinopatie 

OCT               optická koherentní tomografie 

oGTT              orální glukózotoleranční test   

OP                  oko pravé 

OL                  oko levé 

PAD                perorální antidiabetika 

PDR                proliferativní diabetická retinopatie 

s.c.                  subkutánně 

UZ                  utrasonografie 

TK                  krevní tlak 

TT                   tělesná teplota 

ZP                   zorné pole 

ZK                  zadní komora 
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Seznam příloh: 

Příloha č. 1 

Ošetřovatelská anamnéza 

Příloha č. 2  

Tabulka potravin v mnoţství odpovídající jedné sacharidové výměnné jednotce 

Příloha č. 3 

Jídelníček s obsahem 1500 kcal, 175 g sacharidů, 50 g tuků, 75 g bílkovin 
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Příloha č. 2 

          Tabulka potravin v mnoţství odpovídající 

              jedné sacharidové výměnné jednotce 

 

Mlýnské a pekárenské výrobky 

Potravina                                                    Množství 

Dalamánek                                                    ½ kusu 

Houska obyčejná                                           ½ kusu 

Chléb český                                                   ½ krajíce 1 cm silného 

Chléb celozrnný                                            1 krajíc 1 cm silný 

Knedlík bramborový                                     1  plátek 

Knedlík houskový                                          ¾ plátku 

Kroupy                                                           1 zarovnaná lţíce 

Krupice                                                          1 vrchovatá lţíce 

Mouka ječná                                                  1 vrchovatá lţíce 

Mouka pšeničná                                             1 vrchovatá lţíce 

Ovesné vločky                                               2 zarovnané lţíce 

Rohlík obyčejný                                             ½ kusu  

Rýţe syrová                                                   2 mírně navršené lţíce 

Suchar dietní                                                  ½ kusu 

Těstoviny                                                       2 zarovnané lţíce 

Veka                                                              1 plátek 1cm silný 

 

 

Mléčné výrobky  

Acidofilní mléko                                           2 dcl 

Jogurt bílý                                                     ½ kelímku  

Mléko                                                            2 dcl 

Potraviny, které není nutné odměřovat při obvyklých dávkách: 

Sýry: měkké i tvrdé sýry např. brynza, eidam, ementál, lučina, olomoucké 

tvarůţky, uzený sýr, ţervé, tvaroh měkký i tvrdý 
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Ovoce  

Druh                                                           Množství 

Banán                                                            ½ kusu 

Borůvky                                                        2dcl 

Broskve s peckou                                         1 kus 

Grapefruit                                                     ½ kusu 

Hrušky                                                          1 menší kus 

Jablka                                                            1 střední kus 

Jahody čerstvé                                               1 a ½ dcl 

Maliny                                                           1 dcl 

Mandarinky                                                   2 kusy 

Meruňky čerstvé                                           3 kusy 

Pomeranč                                                      1 kus 

Švestky čerstvé                                             3 kusy 

 

Zelenina  

Druh                                                           Množství     

Čočka                                                            3 vrchovaté lţíce 

Brambory                                                      1kus velikosti slepičino vejce 

Bramborová kaše                                          2 lţíce 

Fazole                                                           3 vrchovaté lţíce 

Hrách vařený                                                3 vrchovaté lţíce 

Hrášek čerstvý                                              6 vrchovatých lţic 

Mrkev                                                           3 kusy 10 cm dlouhé 

Potraviny, které není nutné odměřovat při obvyklých dávkách: 

Květák, okurky čerstvé, okurky sterilizované, papriky, rajčata, ředkvičky, salát 

hlávkový, špenát mrazený, zelí čerstvé, zelí kysané  
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Cukrářské výrobky 

Cukr                                                              2 kostky 

Čokoláda                                                       4 čtverečky 

Dţem                                                             1 čajová lţička 

Bábovka třená                                               1 plátek 1 cm silný 

Med                                                               1 čajová lţička 

Piškoty dětské                                               7 kusů 

Vánočka                                                        1 plátek ½ cm silný 

Zmrzlina                                                        1 malý kopeček 

 

 (HAVLOVÁ,  Edukační materiály Svazu diabetiků on – line,  

 www. abbottdiabetescare.cz) 
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Příloha č. 3 

Jídelníček s obsahem 1500 kcal, 175 g sacharidů, 50 g tuků,  

                                  75 g bílkovin 

Snídaně                                 energie 300 kcal, 35 g sacharidů 

1/4 l bílé kávy nebo čaj s mlékem 

2 a1/2 krajíce chleba, 2 dalamánky nebo 2 rohlíky 

3 plátky sýra nebo libové uzeniny, 1/5 běţného balení tvarohu 

Dopolední svačina                 energie  50 kcal, 15 g sacharidů 

ovoce 1 pomeranč, 1 a ½ kusu jablka nebo hrušky, 2 kusy mandarinky,  

3 kusy švestky nebo 1 a ½ plátku chleba, 1 dalamánek, 1 rohlík 

Oběd                                        energie 450 kcal, 40 g sacharidů 

rostlinný tuk 1 a ½ lţíce, mouka 1 zarovnaná lţíce 

zelenina  syrová    1 salátová miska 

               vařená     3 vrchovaté lţíce fazolí nebo hrachu, 4 kusy 10 cm  

                               dlouhé    mrkve 

maso   1 plátek 

příloha  2  lţíce brambor, 3 lţíce vařených těstovin, 3 lţíce vařené rýţe,  

             1 a ½  plátku bramborového knedlíku, 2 plátky houskového  

              knedlíku, 3lţíce vařených těstovin, 3 lţíce bramborové kaše 

zeleninu  lze zaměnit za ovoce v mnoţství jako u dopolední svačiny 

odpolední svačina                   energie 200 kcal , 25 gramů sacharidů 

2 dl mléka, 1 a ½ plátku chleba, 1 dalamánek nebo 1 rohlík 

večeře                                       energie 400 kcal , 40 gramů sacharidů 

sloţení je stejné jako u oběda 

2. večeře                                   energie 100 kcal , 20 gramů sacharidů 

ovoce   2 střední jablka, 2 menší hrušky, 1 a ½ kusu broskve, 1 banán,  

3 mandarinky, 2 dcl jahod 

 

 

(HAVLOVÁ,  Edukační materiály Svazu diabetiků on – line,  

 www. abbottdiabetescare.cz) 
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      Prohlašuji, ţe veškerá obrazová dokumentace byla pouţita se souhlasem 

doc. MUDr. J. Pašty CSc., přednosty  Oční kliniky 1. LF UK, tiskopis 

ošetřovatelské anamnézy byl pouţit se slovním souhlasem Mgr. L. Gutové MBA, 

náměstkyně ředitele ÚVN pro nelékařské zdravotnické profese.   
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