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Anotace
Bakalářská práce na téma ,,Kvalita života u vybraných skupin klientů
s Diabetem mellitem“ je zaměřena na kvalitu života u klientů s diagnostikovaným
diabetem mellitem 2. typu. Cílem mé bakalářské práce je zjistit, jak vnímají klienti
kvalitu svého života v souvislosti s onemocněním a zmapovat, jaké problémy jim činí
dodržování léčebného režimu.
V teoretické části práce je věnována pozornost dosavadním poznatkům o
problematice onemocnění, jeho příčinách, příznacích, diagnóze a léčbě. Zejména je
kladen důraz na kvalitu života jako takovou, je vymezen její pojem a rozsah pojetí a je
vysvětlen význam hodnocení kvality života v klinické praxi.
Empirická část obsahuje cíle, pracovní hypotézy, metodiku a organizaci šetření,
charakteristiku a popis zkoumaného vzorku. Je zde uvedena prezentace výsledků
dotazníkového šetření, které proběhlo v Diabetologické ambulanci ve Fakultní
nemocnici v Motole. V diskuzi je předložena interpretace výsledků šetření a rozbor
pracovních hypotéz.
V závěru této práce jsou výsledky vlastního šetření vyhodnoceny a uvádím
přínos své bakalářské práce pro praxi.

Annotation
The bachelor’s thesis entitled “The Quality of Life of Selected Groups of Clients
with Diabetes Mellitus” focuses on the quality of life of clients diagnosed with the 2nd
type of diabetes mellitus. The aim of the thesis is to find out how the clients perceive the
quality of their lives in relation to the disease and map which problems they are facing
while following a medical regimen.
The theoretical part deals with the existing knowledge of the disease, it´s causes,
symptoms, diagnosis, and treatment. The emphasis is mainly put on the quality of life
per se, defines it´s concept and scope, and explains the importance of the evaluation of
the quality of life in clinical praxis.

The empirical part includes the aims, working hypotheses, methods and
organization of the research, and characterization of the researched group. The results of
the survey which took place at the Emergency Department of Diabetology of the
University Hospital in Motol are presented in this part. The Discussion includes the
interpretation of the findings and analysis of the working hypotheses.
In the final part of the thesis, the results of the survey are evaluated. I also deal
with how the thesis contributes to the clinical praxis.
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SEZNAM ZKRATEK
ADS

Appraisal of Diabetes Scale

ADDQoL 19 Audit of Diabetes-Dependent Quality of Life 19
ALP

alkalická fosfatáza

apod.

a podobně

AST

aspartátaminotransferáza

BMI

Body Mass Index

Ca

Calcium (vápník)

Cl

Chlorum (chlor)

CMP

cévní mozková příhoda

CSII

Continuous Subcutaneous Insulin Infusion

č.

číslo

D-39

Diabetes-39

DCP

Diabetes Care Profile

DHP

The Diabetes Health Profile

DIMS

Diabetes Impact Management Scales

DM

diabetes mellitus

DQOL

Diabetes Quality of Life

DSC-R

Diabetes Symptom Checklist-Revised

DSQoLS

The Diabetes-Specific Quality of Life Scale

DTSQ

Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire

EKG

elektrokardiografie

et al.

et alii (a kolektiv)

EQ-5D

Europan Quality of Life Questionnaire

FN

fakultní nemocnice

g

gram

GLP-1

glukagon-like peptid 1

GMT

gama-glutamyltransferáza

HbA1c

glykovaný hemoglobin

HDL

High Density Lipoprotein

HLA

human leucocyte antigen

hod.

hodina

ID

inzulinový deficit
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ICHDK

ischemická choroba dolních končetin

ICHS

ischemická choroba srdeční

Insulin SQ

Insulin Satisfaction Questionnaire

IR

inzulinová rezistence

IU

International Unit (mezinárodní jednotka)

K

Kalium (draslík)

kg

kilogram

kJ

kilojoule

l

litr

LADA

Latent Autoimune Diabetes in the Adult

LDL

Low Density Lipoprotein

MDI

multiple dose insulin therapy (mnohočetné dávky inzulinu)

ml

mililitr

mmol/l

milimol na litr

MODY

Maturity Onset Diabetes of the Young

n

počet všech prvků množiny

Na

Natrium (sodík)

např.

například

NHP

Nottingham Health Profile

oGTT

orální glukózový toleranční test

PAD

perorální antidiabetika

PAID

Problem Areas in Diabetes Scale

PGWB

Psychological General Well-Being Index

QSD-R

Questionnaire on Stress in Patients with Diabetes-Revised

s.

stránka

s. c.

subkutánní

SEIQoL

Systém individuálního hodnocení kvality života

SF-36

Medical Outcomes Study 36 – Item Short Form

SIP

Sickness Impact Profil

WED

Well-Being Enquiry for Diabetics

WHO

World Health Organization (Světová zdravotnická organizace)
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1 ÚVOD
V současné době představuje onemocnění diabetes mellitus závažný celosvětový
problém. Vzhledem k chronickému průběhu onemocnění se stává značnou potíží nejen
zdravotní, ale i sociální, která postihuje všechny vrstvy obyvatel. Počet pacientů
s diabetem je velmi vysoký a neustále narůstá. Trvale rostoucí počet nemocných, kteří
jsou zároveň nositeli vaskulárních komplikací, se dostává do popředí zájmu odborné
veřejnosti. Pozdní komplikace jsou následkem nedostatečně nebo špatně léčeného
diabetu. Jelikož komplikace diabetu zatěžují a zkracují život nemocného, je bezesporu
cílem léčby snížit morbiditu a mortalitu spojenou s tímto onemocněním.
V posledních

letech

poznání

diabetu

pokročilo.

Vzhledem

k progresi

onemocnění by léčba diabetu měla být vedena s rozmyslem a měla by být stanovena
individuálně. Pacient s diabetem by se měl smířit s vědomím, že tato choroba je
nevyléčitelná a měl by se naučit správně kompenzovat svůj diabetes. Velkým
problémem je ale neochota jednotlivce měnit svůj životní styl. Jelikož diabetes dlouho
nebolí a nemocní nemají zpočátku žádné komplikace, je obtížné přesvědčit je ke
spolupráci dodržovat léčebná opatření. Je pro ně snadnější užívat preventivně léky, než
aby pozměnili svůj životní styl. Je velmi důležité, aby lékař a všeobecná sestra ke svým
znalostem v oboru diabetologie uměli využít i dovednost v komunikaci s nemocným a
měli citlivý psychologický přístup, aby motivovali nemocného ke spolupráci.
Výsledkem je pak úspěšná kompenzace diabetu.
Za téma své bakalářské práce jsem si zvolila ,,Kvalitu života vybraných skupin
klientů s Diabetem mellitem“. Jako studentka ve své praxi přicházím do kontaktu
s pacienty, jejichž kvalita života je do určité míry diabetem ovlivněna. Léčba diabetu
pro ně představuje změnu v životním stylu, kterou mnohdy nepřijmou a nejsou schopni
dodržovat dietní opatření. Proto bych chtěla zjistit, v jakých denních aktivitách jsou
pacienti omezováni dodržováním dietních opatření a jak ovlivňuje kvalitu jejich života
samotné onemocnění.
Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a empirickou. Na základě
konzultace s lékařem se specializací v endokrinologii a diabetologii, jsem nasměrovala
své výzkumné šetření na skupinu klientů, kteří se léčí s diabetem mellitem 2. typu.
Cílem teoretické části práce je seznámení s problematikou diabetu mellitu a popsání
kvality života. Vzhledem ke zvolenému tématu je teoretická část práce zpracována
obsáhleji, jelikož popisuji problematiku onemocnění a zabývám se kvalitou života jako
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takovou. V empirické části práce jsou stanoveny cíle a pracovní hypotézy, je pospána
metodika a organizace šetření, charakteristika, popis zkoumaného vzorku a jsou zde
prezentovány výsledky vlastního šetření. Průzkum probíhal v Diabetologické ambulanci
FN Motol formou anonymního dotazníku. V závěru práce v diskuzi vyhodnocuji
výsledky svého průzkumu.

1.1 Cíle práce
Záměrem předložené bakalářské práce je seznámení s problematikou diabetu
mellitu, zjistit jak ovlivňuje onemocnění kvalitu života pacienta a zjistit, jak ovlivňuje
pacienty dietní léčba ve vykonávání denních aktivit.
K naplnění tohoto účelu byly stanoveny následující cíle:
Cíl č. 1: Popsat problematiku daného onemocnění, jeho příčiny, příznaky, diagnostiku a
léčbu.
Cíl č. 2: U vybrané skupiny klientů provést dotazníkové šetření zaměřené na kvalitu
života s diabetem mellitem.
Cíl č. 3: Provést primární a statistickou analýzu zjištěných dat.
Cíl č. 4: Prezentovat přehled relevantních poznatků řešené problematiky.
Cíl č. 5: Provést vyhodnocení kvality života u klientů s diabetem mellitem.
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2 TEORETICKÁ ČÁST
V teoretické části bakalářské práce se zmiňuji o problematice diabetu mellitu.
V úvodu uvádím průřez historií diabetu a jeho klasifikaci. Příčiny, příznaky, diagnostika
a komplikace onemocnění se vztahují pouze k diabetu mellitu 2. typu. Dále se zabývám
možnostmi léčby a nechybí zde ani zmínka o psychosociálních problémech diabetiků.
V druhé části pojednávám o kvalitě života, vymezují její rozsah a pojem a
uvádím význam hodnocení kvality života v klinické praxi.
Na závěr teoretické části předkládám výčet dříve realizovaných studií,
zabývajících se kvalitou života pacientů s diabetem mellitem.

2.1 Stručně z historie diabetu mellitu
První písemná zmínka o diabetu mellitu pochází již ze starověku. V roce 1862
objevil německý egyptolog Georg Ebers v hrobce v Thébách papyrus. Podle objevitele
je také nazýván Ebersovým papyrem. V papyru je psáno o závažné chorobě, která se
vyznačuje trvalou žízní, nutností příjmu velkého množství tekutin, hubnutím,
nepříjemným zápachem a dokonce končí smrtí.
Termín diabetes poprvé vyslovil Aretaeus z Kappadokie ve 2. století našeho
letopočtu. Zmiňuje se o diabetu jako o strašné nemoci, při které se svaly rozpouštějí do
moči, nemocní trpí neuhasitelnou žízní a jsou provázeni hejny much a vos. Aretaeus
užíval termín diabetes, protože voda protéká nemocným. To vyjadřuje termín diabainó.
Galen z Pergamonu označoval za příčinu vzniku tohoto onemocnění ledviny.
V 5. století našeho letopočtu se indický lékař Susruta zmínil o sladké moči u
nemocných, která přitahovala mravence. O sladké chuti moči se dále psalo až v 17.
století.
Z prvního tisíciletí našeho letopočtu pocházejí záznamy o diabetu také z Číny,
Iránu a Indie. Koncem 10. století podrobně popsal známý učenec Abu Ali al-Husayn ibn
Abdallah ibn Sina (Avicenna) diabetickou gangrénu končetiny. (Škrha et al, 2009;
Svačina, 2010)

,,V roce 1674 popisuje Thomas Willis, že cukr je nejdříve v krvi a pak přechází
do moči, takže diabetes považuje za onemocnění krve. K označení diabetes přidává
adjektivum mellitus. (Škrha et al, 2009, s. 1)
V 19. století byl zaznamenán výrazný pokrok ve vědě. Roku 1815 francouzský
chemik a lékař Michel Eugen Chevreul zjistil, že diabetici mají nadbytek glukózy.
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Ve 40. letech 19. století byly zpracovány postupy na prokázání glukózy v moči (K. A.
Trommer, J. F. Heller, H. Ch. Fehling) a o pár let později, český internista Vilém Petters
dokazuje přítomnost acetonu v moči nemocného s diabetem. Adolf Kussmaul v roce
1869 popsal klinický obraz hyperpnoe při ketoacidotickém kómatu.
V roce 1889 Oskar Minkowski a Joseph von Mering provedli experiment, u
kterého navodili psům diabetes poté, co jim odstranili slinivku břišní. Tímto pokusem
byl doložen význam slinivky a čekalo se jen na objevení inzulinu. V roce 1893 nazval
Edouard Laguesse shluky buněk jako Langerhansovy ostrůvky, které již dříve objevil
berlínský lékař Paul Langerhansen. Zásadní krok provedl v roce 1908 německý lékař
Georg Ludwig Zülzer. Podal psům alkoholový extrakt z hovězího pankreatu (acomatol),
který o rok později podal i lidem. I přes pozitivní efekt se rozhodl podávání ukončit
z důvodu nežádoucích účinků.
Kanadští vědci Frederick Banting a Charles Best objevili isletin, který poprvé
podali 1. ledna 1922 umírajícímu čtrnáctiletému chlapci na diabetes mellitus 1. typu. Po
návrhu Macleoda byl isletin přejmenován na inzulin. Následně americká firma Eli Lilly
započala průmyslovou výrobu inzulinu. Klinicky používán byl inzulin od roku 1923.
Krystalický inzulin byl získán v roce 1926 a o deset let později i inzulin
s prodlouženým účinkem. Nobelovu cenu za průkaz hovězího inzulinu a jeho primární
struktury molekuly získal v roce 1958 Frederic Sanger. Od roku 1978 se začínal vyrábět
lidský inzulin. V osmdesátých letech došlo k rozvoji inzulinových pump. V roce 1963
prof. MUDr. Richard Foit, DrSc., prof. MUDr. Jiří Syllaba, DrSc., Dr. Ota Dub a další
založili Českou diabetologickou společnost. (Škrha et al, 2009; Svačina, 2010;
Pelikánová et al., 2011; Busnardo et al, 1983)
Od devadesátých let se užívají syntetické látky. Jsou to krátkodobě působící
inzulinová analoga. Kolem roku 2000 se začala využívat i dlouhodobě působící analoga,
která se nejvíce podobala potřebě bazální sekreci inzulinu.
Posledních 40 let se užívají k léčbě diabetu perorální antidiabetika.
I přes moderní a účinnou léčbu, je velkým problémem nárůst počtu lidí, kteří
onemocní diabetem. Dnes je však známo mnoho postupů a opatření, kterými lze předejít
diabetu mellitu 2. typu. (Svačina, 2010)

12

Bakalářská práce

Kvalita života vybraných skupin klientů s Diabetem mellitem

2.1.1 Saint Vincent deklarace
V roce

1989

v italském

Saint

Vincentu

zorganizovala

Mezinárodní

diabetologická federace spolu se Světovou zdravotnickou organizací konferenci o
problematice diabetu. Byly stanoveny cíle, které by měly vést při jejich naplňování ke
zlepšení péče o člověka trpícího diabetem.
Diabetes je podle Saint Vincentské deklarace formulován jako podstatný a stále
rostoucí problém a tvrdí, že ministerstva a vlády by měly tvořit předpoklady pro
zkvalitnění života diabeticky nemocných. Dále shrnuje povinnosti i práva pacienta a
léčebného týmu a definuje vztahy mezi nimi.
V České republice bylo v prosinci 1995 ustanoveno Koordinační centrum pro
realizaci deklarace. (Bělobrádková, Brázdová, 2006)

2.2 Definice a epidemiologie
,,Diabetes

mellitus

(DM)

je

skupina

metabolických

onemocnění

charakterizovaných hyperglykemií, vznikající v důsledku defektů inzulinové sekrece,
poruchy účinku inzulinu v cílových tkáních nebo kombinace obojího. Chronická
hyperglykemie může u diabetiků vést k poškození, dysfunkci až úplnému selhání řady
orgánů, zejména poškození zraku, ledvin, nervů a krevních cév.“ (Haluzík et al, 2009,
s. 1)

,,Diabetes mellitus 2. typu je nejčastější metabolickou chorobou, vyznačuje se
relativním nedostatkem inzulinu, který vede v organismu k nedostatečnému využití
krevního cukru a projevuje se zvýšenou hladinou krevního cukru.“ (Psottová, 2012, s.
15)

2.2.1 Výskyt ve světě
Světová zdravotnická organizace a Mezinárodní diabetologická federace (IDF,
International Diabetes Federation) pravidelně informuje o výskytu diabetu na
jednotlivých kontinentech.
Podle údajů z roku 2003 byl celkový počet diabetiků na světě vyčíslen na 194
milionů. Tomu přibližně odpovídá 5,1 % populace ve věku od 20 do 79 let. Podle
uvedených dat v Diabetes atlas z roku 2006 se předpokládá, že v roce 2007 počet
nemocných s diabetem naroste až na 246 milionů s 5,9 % prevalencí. V roce 2025 se
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vzhledem k současnému vývoji předpokládá nárůst populace s diabetem na 380 milionů
se zvýšením prevalence na 7,3 %.
V roce 2003 bylo v Evropě celkem 48 milionů nemocných s diabetem, což
odpovídá asi 7,6 % prevalenci, zatímco v roce 2007 bylo 53 milionů diabetiků. (Škrha
et al, 2009)

2.2.2 Výskyt v České republice
Celkový počet diabetiků a jeho přehled, jejich mikrovaskulární komplikace a
léčbu diabetu zpracovává v České republice Ústav zdravotnických informací a
statistiky. Diabetes podléhá každoročnímu hlášení, které se předkládá této instituci.
Existuje ještě Pražský registr diabetiků z roku 1992 a epidemiologická studie iniciovaná
výborem České diabetologické společnosti. (Škrha et al., 2009)
Dle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky bylo k 31. 12. 2010
nahlášeno 806 230 diabetiků. 91,8 % (739 859) bylo hodnoceno jako diabetici 2. typu.
Zbylé procento zahrnovalo pacienty s diabetem mellitem 1. typu a další méně časté typy
diabetu. Statistické údaje ukazují, že za posledních 18 – 20 let se zdvojnásobil počet
registrovaných pacientů s diabetem mellitem. Lze ale předpokládat, že stále ještě
zůstává určitá část populace s nediagnostikovaným diabetem mellitem 2. typu. (Haluzík
et al., 2011)
Podle statistiky 91,6 % pacientů trpí diabetem mellitem 2. typu, 7,0 % diabetem
1. typu a poslední 1,4 % jinými formy diabetu. (Pelikánová et al., 2011)
V roce 2012 bylo registrováno 841 227 osob, u kterých byl zjištěn diabetes
mellitus. Oproti roku 2011 stoupl počet osob postižených diabetem mellitem o 1,9%.
Prevalence onemocnění v České republice byla tedy více než 8%. K 31. 12. 2012 bylo
398 839 mužů a 442 388 žen z celkového počtu 841 227 osob léčených s tímto
onemocněním.
V průběhu roku zemřelo s diabetem mellitem 23 886 osob. Toto onemocnění
bylo příčinou úmrtí ve 2 247 případech. Tuto informaci poskytl Informační systém
Zemřelí. (Zvolský, 2013)
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2.3 Klasifikace diabetu mellitu
S přibýváním poznatků o příčinách a mechanismech vzniku onemocnění se
postoje na rozdělení diabetes mellitus vyvíjely. Nyní se klasifikace diabetu označuje
jako etiologická klasifikace, protože pojmenovává a rozlišuje jednotlivé typy diabetu
podle etiologie, manifestace a vývoje diabetu. Mimo jednoznačně určenou kategorii
diabetu mellitu se rozeznávají další poruchy glukózové homeostázy. Zařazuje se mezi
ně porušená glukózová tolerance a hraniční glykemie nalačno. (Příloha A)

Diabetes mellitus 1. typu (DM 1. typu)
Příčinou tohoto onemocnění je nedostatečná až chybějící vnitřní produkce
inzulinu v ß-buňkách ostrůvků pankreatu. K manifestaci onemocnění vedou genetické
faktory a faktory vnějšího prostředí.
Diabetes mellitus 1. typu je podmíněn autoimunitně a je zprostředkován
T-lymfocyty. Náchylnost k DM 1. typu je dána geneticky a je ovlivněna geny třídy
HLA. Tento druh genů je zodpovědný za imunitu.
Toto onemocnění může manifestovat v jakémkoli věku. LADA (latentní
autoimunitní diabetes dospělých) se vyskytuje u nemocných ve středním a pozdějším
věku.

Diabetes mellitus 2. typu
Genetické dispozice se na vznik tohoto typu diabetu podílejí ze 40-80 %.
Postihuje dospělé jedince ve věku nad 55-60 let. V dnešní době se DM 2. typu objevuje
i v mladších věkových kategoriích a to díky stoupající prevalenci obezity. (Škrha et al,
2009)
Ostatní specifické typy DM
Při endokrinopatiích a chorobách zevní části pankreatu patří diabetes mezi
nejčastější specifické typy. (Příloha B)
Diabetes MODY tvoří samostatnou skupinu. Tento typ onemocnění je
následkem geneticky podmíněného defektu ß-buněk ostrůvků pankreatu.
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Gestační diabetes mellitus
Tento typ diabetu je diagnostikován v těhotenství. Dochází k abnormální
glukózové toleranci.
Pro diagnostiku tohoto typu diabetu se provádí screeningový test ve 24. až
28. týdnu těhotenství na vyloučení či stanovení gestační poruchy glukózového
metabolismu. 1 hodinu po podání 50 g glukózy se stanovuje pozátěžová glykemie. Při
hodnotách nad 7,7 mmol/l se nadále provádí orální glukózový toleranční test (oGTT).
(Příloha C)
Hraniční poruchy glukózové homeostázy
Mezi poruchy glukózové homeostázy se řadí hraniční glykemie nalačno (5,6-6,9
mmol/l) a porušená glukózová tolerance s hodnotou glykemie 7,8-11,0 mmol/l ve
120. minutě oGTT, přičemž glykemie nalačno je pod 7,0 mmol/l.
(Škrha et al., 2009)

2.4 Patogeneze diabetu mellitu 2. typu
Diabetes mellitus 2. typu patří mezi onemocnění s genetickou predispozicí. Je
polygenní a na jeho projevu se podílejí vlivy vnějšího prostředí. Zvýšený energetický
příjem, který je podmíněn větším přijímáním sacharidů a tuků a současně snižující se
tělesná aktivita, vedou ke zvýšenému přísunu volných mastných kyselin a glukózy.
V organismu vznikají změny ve smyslu glukotoxicity (hyperglykemie) a
lipotoxicity (zvýšená koncentrace volných mastných kyselin). Dochází tedy ke snížení
účinku inzulinu, což je obranná reakce.
Ke vzniku hyperglykemie je nezbytná přítomnost inzulinového deficitu (ID)
současně s inzulinovou rezistencí (IR). Sníženou citlivost periferních tkání na působení
endogenního inzulinu vyjadřuje inzulinová rezistence. U inzulinového deficitu je
z počátku koncentrace inzulinu normální nebo jen lehce zvýšená. Tato koncentrace však
nedokáže kompenzovat rezistenci a později nastává abnormální glukózová homeostáza.
Postupem času se začne snižovat vlastní produkce inzulinu a nastane absolutní
inzulinový deficit.
V případě převahy inzulinové rezistence, je DM 2. typu klasifikován jako subtyp
1A. U dominance inzulinového deficitu je onemocnění hodnoceno jako subtyp 1B. U
většiny diabetiků 2. typu, kteří jsou obézní, představuje diabetes jeden z projevů
syndromu inzulinové rezistence (metabolického syndromu). (Škrha et al., 2009)
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Další rizikové faktory u 70-85% nemocných svědčící pro manifestaci DM
2. typu jsou uvedeny v Příloze D.

2.4.1 Průběh diabetu
Diabetes mellitus 2. typu se projevuje v kterémkoliv věku. Nejčastěji
manifestuje po dosažení 40 let. Příznaky nebývají obzvláště typické a záchyt je často
náhodný. Je to i příčina toho, že se DM 2. typu diagnostikuje až s klinickými příznaky
specifických mikroangiopatických komplikací. To znamená, že DM 2. typu probíhá
před klinickou manifestací skrytě.
Lidé trpící tímto typem onemocnění nejsou závislí na přísunu exogenního
inzulinu. V některých případech, kdy je třeba udržet uspokojivou kompenzaci diabetu,
je nutnost inzulin podávat. (Rybka, 2007)

2.5 Klinický obraz diabetu mellitu 2. typu
Onemocnění diabetes mellitus je definováno jako výskyt hyperglykemie a její
důsledky. Avšak hyperglykemie se může objevovat i z jiných důvodů, které vedou
k příznakům diabetu. Subjektivní a objektivní příznaky se objevují u každého jinak.
Někdy symptomy zřetelně nasvědčují diagnóze diabetu, někdy však zcela chybí.
Důležité je tedy zjistit hodnotu glykemie, která hraje při stanovení diagnózy důležitou
roli.
Klinické příznaky diabetu se liší závažností a trváním metabolických změn.
(Škrha et al., 2009)
Klinické příznaky diabetu
-

nykturie, únava a slabost, hubnutí, polydipsie způsobená osmotickou
diurézou, polyurie (diuréza větší než 2500 ml/24 hod.), pruritus, kožní
hnisavé infekce, perigenitální opruzení, poruchy vidění (zrakové ostrosti),
křeče a bolesti ve svalech, plísňová onemocnění (recidivující mykózy),
paradentóza s kazivostí zubů a vypadávání zubů Dalšími příznaky jsou
mikroangiopatické a makroangiopatické projevy, stenokardie, bolesti dolních
končetin v noci, poruchy ve vyprazdňování žaludku a poruchy potence.
(Rybka, 2007; Škrha et al., 2009)
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2.6 Diagnostika
Jednoznačným kritériem pro diagnostiku diabetu mellitu je koncentrace glukózy
v krvi. Na základě výsledku hodnot glykemie se definují nové kategorie porušené
glukózové homeostázy.
V roce 1997 podala American Diabetes Association návrh na nová klasifikační a
diagnostická kritéria. Byla přijata jako celosvětové doporučení WHO.
Diagnózu diabetes mellitus je třeba potvrdit standartním postupem podle
standardů České diabetologické společnosti. (Škrha et al, 2009)
O diagnóze diabetu vypovídá:
- přítomnost klinické symptomatologie, která je provázená náhodnou glykemií
nalačno v žilní plazmě vyšší než 7,0 mmol/l, dále pokud chybí klinické příznaky a nález
glykemie nalačno v žilní plazmě je vyšší než 7,0 mmol/l (po osmihodinovém lačnění) a
nález glykemie vyšší než 11,0 mmol/l za 2 hodiny při oGTT
Pro potvrzení či vyloučení diagnózy DM se provádí orální glukózový toleranční
test. Měří se glykemie v plazmě žilní krve a to nalačno a 2 hodiny po vypití 75g
glukózy. (Haluzík et al., 2009)
U každého pacienta s nově zjištěným diabetem, se lékař zaměří na sběr
anamnestických údajů, provede fyzikální vyšetření, laboratorní vyšetření a stanoví
léčebný plán. (Česká diabetologická společnost, 2012)
Anamnéza
-

rizikové

faktory

aterosklerózy

(hypertenze,

kouření,

obezita,

hyperlipoproteinémie, rodinná anamnéza), příznaky onemocnění, stav výživy
a dietní návyky, fyzická aktivita, dosavadní terapie (možnost ovlivnění
glykemie), přítomnost jiných onemocnění (ve vztahu ke komplikacím DM),
frekvence, závažnost a příčina akutních komplikací, ekonomické a
psychosociální faktory, které mohou ovlivňovat léčbu, gestační anamnéza,
onemocnění, u nichž může být diabetes jako sekundární onemocnění
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Fyzikální vyšetření
-

hmotnostní index (BMI), hmotnost, výška, obvod pasu, krevní tlak, vyšetření
srdce, kůže, štítné žlázy, vyšetření tepen dolních končetin a krčních tepen,
vyšetření očního pozadí, individuální neurologické vyšetření

Laboratorní vyšetření
-

postprandiální glykemie a glykemie nalačno, Na, K, Cl, Ca, fosfáty,
močovina, kreatinin, glomerulární filtrace, kyselina močová v séru, ALT,
AST, ALP a GMT, lipidy (celkový cholesterol, triacylglyceroly, HDL a LDL
cholesterol), glykovaný hemoglobin HbA1c (hodnoty jsou rozdílné podle
etnického původu a typu rasy), C-peptid, thyreotropin hormon při podezření
na tyreopatii, moč chemicky + močový sediment, kultivační vyšetření, EKG
(Česká diabetologická společnost, 2012; Herman, Fajans, 2010)

2.7 Screening diabetu
Vzhledem k pozdní diagnóze diabetu mellitu 2. typu u definovaných skupin
pacientů, je vhodné provádět aktivní diabetický screening. Jako je tomu u potvrzení
diagnózy diabetu, i ke screeningu se užívá měření glykemie v krvi.
Vyšetření se provádí v žilní plazmě nebo v plné kapilární krvi jednou za dva
roky (součást preventivních prohlídek – u nerizikových jedinců, ve věku nad 40 let),
jedenkrát ročně se provádí u osob se zvýšeným rizikem (kardiovaskulární onemocnění
v anamnéze, diabetes v rodinné anamnéze, věk nad 40 let, arteriální hypertenze, obezita,
dyslipidemie nebo hyperlipoproteinemie, gestační diabetes, porod plodu o hmotnosti
nad 4 kg) (Haluzík et al., 2009)

2.8 Léčba diabetu mellitu 2. typu
V této kapitole stanovuji cíle léčby a uvádím hlavní změny ve strategii léčby
diabetu mellitu 2. typu. Dále se zabývám dietním a pohybovým režimem,
farmakologickou a chirurgickou léčbou, zmiňuji se o významu selfmonitoringu a jako
součástí úspěšné léčby diabetu se zabývám edukací diabetika.
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2.8.1 Cíle a strategie léčby
,,Cílem komplexní péče o nemocného s cukrovkou je umožnit nemocnému
plnohodnotný aktivní život, který se kvalitativně a kvantitativně blíží co nejvíce
normálu. Zahrnuje nejen oblast léčebně-preventivní, ale týká se i oblasti sociálněekonomické.“ (Pelikánová et al., 2011, s. 127)
Cíle
-

snížení mortality související s dlouhodobými cévními komplikacemi diabetu
(makro- a mikrovaskulárními) a celkové mortality, prevence hypo- a
hyperglykemie, snížení výskytu nádorového onemocnění, předcházení
progresivního úbytku sekrece inzulinu, léčba a prevence dlouhodobých
cévních komplikací. (Pelikánová et al., 2011)

Hlavní změny strategie léčby DM 2. typu
Časně zahájit farmakoterapii – okamžité podávání metforminu a započetí dietní
a pohybové léčby a časně zahájit léčbu inzulinem (dříve byla inzulinová léčba
považována za poslední možnost léčby DM 2. typu, nyní je počáteční strategií u
indikovaných nemocných), využít léčebné možnosti novými antihyperglykemickými
léky – inkretinové léky, glifloziny (trojkombinační a čtyřkombinační léčba) a provést
nefarmakologická opatření – změnit stravovací a pohybové návyky. (Perušičová, 2012)

2.8.2 Dieta
Dieta je základním léčebným prostředkem v léčbě diabetu. V roce 1999 přijala
Česká diabetologická společnost standardy dietní léčby. V podstatě jsou totožné
s pravidly racionální výživy a neliší se od zásad pro prevenci a léčbu jiných
civilizačních chorob. (Pelikánová et al., 2011)
Cíle dietní léčby
Cílem dietní léčby je dosažení uspokojivé kompenzace onemocnění při dietě
sladěnou s vlastní produkcí inzulinu, fyzickou aktivitou a s léčbou perorálními
antidiabetiky nebo inzulinem, zamezení výkyvů glykemie, normalizace glykemie po
jídle, prevence hypoglykemie, zachování normálních hodnot krevního tlaku a
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uspokojivé tělesné hmotnosti, dosažení normálního složení lipidů v krvi, léčba a
prevence pozdních komplikací diabetu. (Rybka, 2007)
Skladbu potravin ve správném složení znázorňuje potravinová pyramida, která je
uvedena v Příloze E.
Diabetická dieta podle standardů České diabetologické společnosti doporučuje
zvýšit podíl sacharidů na 55-60 % a tuků na 30 %. Nasycené mastné kyseliny by neměly
překročit 10 % a bílkoviny by neměly přesahovat 15 % energetické hodnoty za jeden
den. (Škrha et al., 2009)
Diabetická dieta se dělí na čtyři stupně podle omezení množství sacharidů:
-

1) 175 g sacharidů, 1 500 kcal denně – 6 300 kJ

-

2) 225 g sacharidů, 1 800 kcal denně – 7 500 kJ

-

3) 275 g sacharidů, 2 050 kcal denně – 9 150 kJ

-

4) 325 g sacharidů, 2 400 kcal denně – 10 400 kJ
(Edelsberger, 2009)

Energetická hodnota
Nemocný s diabetem by měl sníst takové množství stravy, aby si udržel
optimální tělesnou hmotnost, která se shoduje s tělesnou hmotností okolo 20. roku
života. Při odhadu energetické potřeby nemocného se užívají výpočty, kde se využívá
závislosti energetického výdeje a základních antropometrických parametrů – hmotnost,
výška, věk a pohlaví.
Biologická hodnota
Základem diabetické diety je kvalitní racionální vyvážená dieta obsahující
veškeré živiny (lipidy, sacharidy, proteiny, vlákninu, vitamíny, minerální látky, stopové
prvky, vodu).
Sacharidy
Jsou důležité živiny, které náhle ovlivňují glykemii. Diabetik musí dodržovat
zásadu pro příjem sacharidů. Maximálně může přijmout 10-15 g mono- a disacharidů na
jednu dávku. (Škrha et al., 2009)
Potravinami obsahující sacharidy jsou luštěniny, pečivo, chléb, mrkev, těstoviny,
rýže, suché plody, cukrovinky, med, mléko a mléčné výrobky. (Edelsberger, 2010)
Tuky
Dieta by měla být nízkotučná a nízkocholesterolová – do 300 g cholesterolu za
den. Dále by měla obsahovat rozpustnou vlákninu – 25-35 g za den.
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Bílkoviny
Doporučené množství bílkovin je 0,8-1,5 g/kg/24 hod. Nejvhodnějšími
potravinami s nízkým obsahem tuku a cholesterolu jsou ryby, tvaroh, drůbež a sója.
Vitaminy a minerály
Dodržování nízkoenergetické diety je spojeno s nedostatkem vápníku, hořčíku,
zinku, draslíku a některých vitaminů. Je vhodné užívat potravinové doplňky.
Tekutiny
Doporučuje se příjem čisté vody o množství minimálně 1,5 l denně. Lze požívat
i minerální neslazené vody, které je však nutné střídat. Pití pravého silného čaje a kávy
se doporučuje omezit na 2-3 šálky za den. (Škrha et al., 2009)
Alkohol
Množství, které může diabetik zkonzumovat je 60 g 1-2x za týden, což odpovídá
0,15 l 40 % destilátu, 0,4 l vína nebo 1,2-1,5 l piva. (Rybka, 2007)
Náhradní sladidla
Energetická sladidla je možné konzumovat, ale s ohledem na energetickou
hodnotu a možné vedlejší účinky - projevují se gastrointestinálními potížemi, zejména
průjmem. Neenergetická sladidla, jako je cyklamát, aspartam, acesulfam K, sacharin a
sucralosa mohou být výhodná u obézních osob ze strany snížení energetického příjmu
v nápojích, při vaření nebo pečení. (Česká diabetologická společnost, 2012)
Výměnné jednotky
Představují takové množství jídla, které téměř stejně ovlivní hladinu glykemie.
Za 1 výměnnou jednotku je počítáno 12 g sacharidů. Rozložení a množství těchto
jednotek na jednotlivá jídla by mělo odpovídat zásadám diabetické diety. Závisí však na
energetickém výdeji a fyzické zátěži.
Glykemický index
Složení potravin, obsah a druh sacharidů, ale i technologické zpracování může
ovlivňovat glykemii. Potraviny jsou tedy děleny podle schopnosti zvyšovat glykemii.
Pro srovnání 1 chlebová jednotka obsahuje 50 g bílého pečiva. V USA a Austrálii se
užívá 50 g čisté glukózy. Číselné rozdíly jsou nazývány glykemickým indexem. Čím
větší je hodnota glykemického indexu, tím rychleji glykemie poroste. (Rybka, 2007)
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2.8.3 Pohybový režim
Fyzická aktivita má na onemocnění velmi příznivý vliv. Dochází ke snížení
glykemie, mění lipidové spektrum, zvyšuje využití glukózy v organismu, pozitivně
reguluje krevní tlak a snižuje tělesnou hmotnost. Pokud je fyzická aktivita prováděna
pravidelně, stává se nejsilnějším preventivním faktorem vzniku diabetu mellitu u osob
s obezitou a porušenou glukózovou tolerancí. Výskyt diabetu mellitu snižuje až o 60 %.
Fyzická aktivita u nemocných s DM 2. typu společně s léčbou metforminem a dietou
nezpůsobuje hypoglykemii. Hlavní nebezpečí u fyzické aktivity je riziko vzniku
syndromu diabetické nohy. (Rušavý, 2009)
Zdravotní rizika
Diabetici 2. typu jsou při provádění tělesné aktivity nejvíce ohrožení vznikem
kardiovaskulárních komplikací, jakými je infarkt myokardu, angína pectoris a arytmie.
(Szabó et al., 2009)
Relativní kontraindikace fyzické aktivity
Kontraindikací fyzické aktivity je neschopnost nebo nemožnost nemocného
upravovat léčebný režim tak, aby tělesnou aktivitou nedocházelo ke zhoršení
kompenzace.
Absolutní kontraindikace fyzické aktivity
Ischemická choroba srdeční – srdeční selhání, infarkt myokardu v posledních
šesti týdnech, nestabilní angina pectoris, proliferativní retinopatie, syndrom diabetické
nohy a dekompenzovaný vysoký krevní tlak.
Trvání a frekvence fyzické aktivity
V běžných doporučeních je uváděno trvání fyzické zátěže 30 až 50 minut 3-4x
týdně. Stejných výsledků je možné dosáhnout, pokud se cvičení provádí dvakrát či
vícekrát denně v kratších časových intervalech.

Druh
Aerobní zátěž – chůze, turistika, vytrvalostní běh, jízda na kole, plavání, tenis,
tanec, lyžování, bruslení či kondiční aerobní cvičení. (Pelikánová et al., 2011)
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2.8.4 Farmakologická léčba
Perorální antidiabetika – PAD
Jsou to látky s hypoglykemizujícím účinkem. Pro užívání těchto léků se
předpokládá zachovalá vlastní sekrece inzulinu.
Rozdělení PAD
1) biguanidy (metformin) – nezvyšují sekreci inzulinu a jejich užívání není
spojeno se vznikem hypoglykemie, mají příznivý vliv na redukci hmotnosti. Metformin
má pozitivní kardiovaskulární účinek – snižuje výskyt kardiovaskulárních příhod a
mortalitu. (Pelikánová et al., 2011; Svačina, 2010)
2) thiazolidindiony (glitazony) – jsou látky vhodné k monoterapii u pacientů
s nadváhou, mohou být užívány v kombinaci s metforminem či s deriváty sulfonylurey.
Zvyšují clearance glukózy a zlepšují jaterní senzitivitu vůči inzulinu nalačno. (Slíva,
2010)
3) gliptiny – inhibují enzym dipeptidyl peptidázu-4. Do této skupiny patří
vildagliptin, sitagliptin a saxagliptin.
4) inhibitory střevních α-glukozidáz – miglitol, guar a pseudotetrasacharid
akarbóza. Snižují vzestup postprandiální glykemie asi o 3mmol/l. Při dlouhodobém
užívání snižují HbA1c.
5) deriváty sulfonylurey – stimulují sekreci inzulinu a jeho uvolnění z ß-buněk,
zvyšují vnímavost ß-buněk vůči glukóze.
6) nesulfonylureová sekretagoga (glinidy) – repaglinid a nateglinid korigují
sekreci inzulinu při příjmu potravy, regulují prandiální glykemii
7) ostatní PAD – antiobezitika – neřadí se mezi PAD
(Pelikánová et al., 2011)
Inkretiny
Hormony

produkované

po

příjmu

potravy

endokrinními

buňkami

gastrointestinálního systému. Regulují sekreci inzulinu v závislosti na hyperglykemii.

Inzulinoterapie
Diabetici 2. typu nejsou životně závislí na podávání exogenního inzulinu, ale
jeho podávání jim pomáhá korigovat hyperglykemii. Inzulin způsobuje snížení
glykovaného hemoglobinu (HbA1c). Je indikován u pacientů, jejichž regulace hladiny
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glukózy v krvi je nedostačující po užívání PAD. (Pelikánová et al., 2011; Zhuang et al.,
2013)
Dělení inzulinů podle doby působení (Příloha F)
1) ultrakrátce působící – inzulin lispro, glulisin a aspart. Účinek se dostavuje
za 10-15 minut po podání (subkutánně - s.c.), účinkuje 2-4 hodiny a maximum účinku
dosahuje za 30-45 minut.
2) krátce působící – podání je nitrožilní, intramuskulární, subkutánní a
intraperitoneální. Tyto inzuliny je možné přidávat do infuzních roztoků. Účinek přichází
za 15-30 minut, trvá 4-6 hodin a maximum účinku dosahuje za 1-3 hodiny.
3) dlouho působící – velmi pomalé vstřebávání, pouze k subkutánní a
intramuskulární aplikaci. Účinek obvykle nastupuje do 3-4 hodin a působí 26-28 hodin
(humánní).
4) stabilizované směsi – neutrální suspenze protamin-zink inzulin v roztoku
rozpustného ultrakrátce či krátce působícího inzulinu. Maximum účinku dosahuje za
1-10 hodin. (Pelikánová et al., 2011)
Komplikace a nežádoucí účinky
Při léčbě inzulinem je nejčastější komplikací hypoglykemie, která souvisí
s chybami v léčebném režimu. Dále tvorba protilátek proti inzulinu, celkové nebo
lokální alergické reakce, atypická farmakokinetika inzulinu (může způsobovat
nepředvídatelnou

hypoglykemii),

hyperinzulinismus

v souvislosti

s podáváním

vysokých dávek inzulinu, zánětlivé komplikace a lipodystrofie (dochází k nahromadění
tuku nebo ke ztrátě tuku). Aplikace do lipodystrofického místa může způsobit
nedostatečnou absorpci inzulinu. (Pelikánová et al., 2011; Breznik et al., 2013)

Techniky aplikace
Inzulin je většinou podáván subkutánně, je aplikován do vhodných míst k
aplikaci (do paží, stehen, břicha, hýždí) s doporučeným střídáním místa vpichu.
Absorpce inzulinu je pomalejší ze stehna a rychlejší absorpce je z břicha, paží a hýždí.
Je vhodné aplikovat inzulin ve stejnou denní dobu a do stejné krajiny (ráno do paže,
v poledne do břicha a večer do stehen). Nikdy nesmí být inzulin podán do předloktí
(nepravidelná rychlost absorpce) a do oteklého, zatvrdlého nebo bolestivého místa.
Inzuliny v náplních obsahují příměs dezinfekčních prostředků. (Pelikánová et al., 2011)
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a) inzulinovým perem – snadná a pohodlná aplikace, možnost samostatné aplikace
inzulinu - snadné nastavení dávky inzulinu (hmatem, zrakem a poslechem), stlačením
pístu je aplikována dávka inzulinu (Příloha G)
b) injekční stříkačkou – koncentrace inzulinu je 100 IU/ml
c) inzulinovou pumpou – CSII – kontinuální subkutánní infuze inzulinu
inzulinovou pumpou. Pumpou jsou podávány mikrodávky inzulinu dle algoritmu,
kterým se napodobuje bazální a prandiální sekrece. Inzulin je do těla aplikován kanylou.
(Pelikánová et al., 2011)
Ke zlepšení kompenzace diabetu vede bezpečná technika aplikace inzulinu a přesné
dávkování inzulinu. (de Luis et al., 2004)

2.8.5 Chirurgická léčba
Nejobtížněji kompenzovatelnými pacienty jsou nemocní s kombinací diabetu a
vyšších stupňů obezity. Intenzifikovaná inzulinoterapie často nevede k dostatečné
kompenzaci a dlouhodobé snahy o redukci hmotnosti konzervativní léčbou, lze
dosáhnout u těžce obézních pacientů jen výjimečně. Pokud selhává konzervativní léčba,
je velkou perspektivou v řešení těchto komplikací bariatrická chirurgie.
Cílem bariatrické chirurgie je léčba a prevence život ohrožujících komplikací
obezity, zlepšení neuspokojivé kompenzace diabetu a prevence diabetických
komplikací.
Nejpoužívanějším výkonem v současnosti u těžce obézních pacientů je
restriktivní metoda (žaludeční bandáž, tubulizace žaludku) – omezení energetického
příjmu, malabsorpční metoda (biliopankreatická diverze) – navození malabsorpce a
kombinovaná metoda (Roux-Y žaludeční bypass). (Haluzík et al., 2009)

2.8.6 Samostatná kontrola stavu kompenzace diabetu
Samostatná kontrola diabetu (selfmonitoring) znamená kontrolování parametrů,
které se váží ke kompenzaci diabetu a je prováděno pacientem.
Zahrnuje kontrolu glykosurie, glykemie, ketonurie a glykovaného hemoglobinu.
Selfmonitoring je důležitým nástrojem k dosažení dlouhodobé a úspěšné kompenzace
diabetu a dále napomáhá lékaři i pacientovi upravovat terapeutický režim. (Haluzík et
al., 2009)

26

Bakalářská práce

Kvalita života vybraných skupin klientů s Diabetem mellitem

Selfmonitoring glykemie
Pomocí glukometru jsou měřeny hodnoty krevního cukru z kapilární krve.
Selfmonitoring umožňuje nalézt akutní změny glykemie (hyper- nebo hypoglykemii).
Na glykemickou kompenzaci mají vliv i dietní a režimová opatření – selfmonitoring
umožní zhodnotit efekt terapeutického režimu a pomáhá vybrat optimální léčebnou
kombinaci. Je zde i menší riziko hypoglykemie – pacient včas dokáže identifikovat
hrozící hypoglykemii a je schopen adekvátně reagovat. Díky selfmonitoringu může
pacient zjišťovat, jak organismus reaguje na léčebné intervence – jaké typy potravin
zvyšují jeho glykemii. Objevuje se i motivace k lepšímu dodržování léčebného režimu.
(Haluzík et al., 2009)

,,Základním předpokladem úspěchu selfmonitoringu je dostatečně motivovaný a
edukovaný

pacient

schopný

si

v pravidelných

intervalech

měřit

glykemii,

zprostředkovat výsledky monitoringu diabetologovi a spolu s ním upravit terapeutický
režim.“ (Haluzík et al., 2009, s. 233)
Monitorace ketonurie a glykosurie
Stanovení glukózy v moči má v současné době omezený význam. Výsledek
může být falešně negativní díky přítomnosti redukujících látek v moči (větší množství
ketolátek, kyseliny askorbové či salicylátů). Stanovení ketonurie se používá při
podezření na dekompenzaci diabetu mellitu 1. typu. (Haluzík et al., 2009)
Technické možnosti
Glykemii je možno stanovit pomocí glukometru a testovacího proužku (následné
vizuální odečtení). Nevýhodou je pouze přibližné stanovení glykemie. (Kožnarová,
2005)

2.8.7 Edukace diabetika
Edukace je velmi důležitá a nenahraditelná součást úspěšné léčby. Na
kompenzaci stavu diabetu se podílí z větší části samotný pacient. Pacient musí mít
možnost si diabetes kontrolovat z důvodu závislosti glykemie na denním režimu a tím i
možnost si léčbu a režim upravovat. Hlavním cílem edukace diabetika je kompenzace
diabetu, zlepšení pacientova zdravotního stavu a zlepšení kvality života. (Kvapil,
Jirkovská, 2012)
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Obsah edukace je uveden v Příloze H.
Proces edukace se dělí do tří fází. Počáteční fáze zahrnuje edukaci po zjištění
diabetu (psychologická intervence) a zaměřuje se na adekvátní přijetí nemoci.
V komplexní fázi jsou po několika týdnech až měsících diskutovány zkušenosti jiných
diabetiků a následně je pacient veden k aktivaci a zlepšení psychického stavu. Fáze
reedukace se zaměřuje na specifické problémy. Tato fáze plní úlohu opakované
motivace
Edukace se provádí individuálně nebo ve skupině. Měla by být vedena
v příjemném prostředí, formou diskuze se sdělováním zkušeností. Nezbytným
požadavkem je opakování a dostatek edukačních materiálů a praktických pomůcek,
názorné ukázky a provedení nácviku samotným pacientem. Po edukaci by měl pacient
obdržet stručné písemné doporučení na zlepšení kompenzace diabetu.
Do skupinové edukace se řadí například workshopy, rekondice, ambulantní
edukační programy, strukturované programy pro hospitalizované diabetiky a podobně.
(Kvapil, Jirkovská, 2012)
V Příloze Ch uvádím seznam edukačních pracovišť, kde mohou pacienti
využít poradenských služeb.
Informace v souvislosti s onemocněním DM mohou pacienti nalézt nejen
v českých časopisech a institucích, ale i v zahraničních časopisech a zahraničních
odkazech. (Příloha I)
V edukaci diabetiků by se měl lékař nejen vzdělávat, ale i důsledně edukaci
prakticky provádět. Jedině tak může lékař diabetika edukovat nejen s teoretickou
znalostí, ale i s praktickou znalostí. Velký význam je přikládán diskutování o
problémech edukace na konferencích praktických lékařů. (Svačina, 2009)

2.9 Akutní komplikace diabetu
Tuto kapitolu zmiňuji, jelikož považuji za důležité umět včas identifikovat
akutní komplikace diabetu, které v případě nerozpoznání mohou způsobit závažné
poškození orgánů.

2.9.1 Hypoglykemie
Hypoglykemie neboli snížená koncentrace glukózy, je obzvláště nebezpečná pro
mozkovou tkáň, která není schopna využít volné mastné kyseliny a glukóza je pro ni
zdrojem energie. Hypoglykemie vzniká nejčastěji v důsledku relativního či absolutního
28

Bakalářská práce

Kvalita života vybraných skupin klientů s Diabetem mellitem

nadbytku inzulinu v průběhu léčby PAD či inzulinem. U diabetiků 2. typu léčených
dietou se hypoglykemie běžně nevyskytuje.
Hranice glykemie je 3,3 mmol/l v kapilární plazmě. Hypoglykemie se dle
závažnosti dělí na symptomatickou a asymptomatickou. Lehkou symptomatickou
hypoglykemii pacient dokáže zvládnout sám. Při těžké hypoglykemii je nutná pomoc
okolí. Zvýšená fyzická zátěž, vynechání pravidelného jídla či nesprávně zvolená dávka
inzulinu je příčinou vzniku hypoglykemie u diabetiků. (Pelikánová et al., 2011)
Projevy
Dojde-li k poruše oxidačního metabolismu glukózy v mozku, projeví se mírný
pokles glykemie sníženou neuropsychickou výkonností. Později se dostaví nevolnost,
bolesti hlavy, porucha jemné motoriky, zamlžené vidění, celková slabost a křeče. Další
skupina projevů je dána aktivací sympatoadrenálního systému a zvýšenou sekrecí
adrenalinu. Projevují se třesem, pocením, nervozitou, tachykardií, hladem. U akutní
těžké hypoglykemie dochází k poruchám

vědomí, které vznikají v důsledku

neuroglykopenie. (Pelikánová et al., 2011)

2.9.2 Hyperglykemie
Diabetická ketoacidóza
Při nedostatku inzulinu a zvýšené produkci kontraregulačních hormonů u
diabetu 1. typu, dochází k akutní metabolické komplikaci (ketoacidóze). U diabetické
ketoacidózy převládá deficit vody a minerálů a je provázena významnou hyperglykemií.
Příčinou vzniku diabetické ketoacidózy je nově vzniklý DM 1. typu, chybná
terapie, infekce, operace, úrazy a vaskulární příhody.
Projevy
Objevuje se vystupňovaný pocit žízně, polydispsie, polyurie, ortostatická
hypotenze, slabost, závrať, dušnost (acidotické (Kussmaulovo) dýchání), nevolnost,
zvracení u prohlubující se ketoacidózy a poruchy vědomí až kóma.
Hyperglykemické kóma
Hyperosmolární, neketogenní kóma je akutní komplikací s velmi vážnou
prognózou.

Vyskytuje

se

u

non-inzulin-dependentního

diabetu.

Dochází

k hyperglykemii a k těžké dehydrataci, objevuje se renální insuficience a poruchy
vědomí.

29

Bakalářská práce

Kvalita života vybraných skupin klientů s Diabetem mellitem

Příčinou může být nedostatečný příjem vody při osmotické diuréze z narůstající
hyperglykemie. Dále kardiovaskulární a cerebrovaskulární příhody, psychické poruchy
a infekce.
Laktátová acidóza
Laktátová acidóza je charakterizovaná zvýšenou aniontovou mezerou, u které
dochází ke kumulaci laktátu v organismu v souvislosti s různými patologickými stavy.
V krvi se objevuje koncentrace laktátu nad 7 mmol/l (normální hodnota – do 2 mmol/l).
Dochází k příznakům podobným jako u základního onemocnění a u metabolické
acidózy. (Pelikánová et al., 2011)

2.10 Chronické komplikace diabetu
Stálá

hyperglykemie

u

nemocných

s diabetem

2.

typu

způsobuje

mikrovaskulární a makrovaskulární komplikace. Cévní komplikace, tedy diabetická
retinopatie, nefropatie a neuropatie, jsou hlavní příčinou nově vzniklých případů renální
insuficience a slepoty. Makrovaskulární komplikace zahrnují ischemickou chorobu
srdeční a cévní mozkovou příhodu a jsou hlavní příčinou morbidity a mortality.
(Berhan, Barker, 2013)

2.10.1 Mikrovaskulární komplikace diabetu
Aby u pacienta došlo k rozvoji mikrovaskulárních komplikací, je nutná
přítomnost hyperglykemie. Progrese těchto komplikací je vázána na hodnoty krevního
tlaku. Důsledná terapie s cílem normoglykemie je považována za významnou prevenci
vzniku těchto mikrovaskulárních komplikací. (Kvapil, 2012)
Diabetická retinopatie
Onemocnění postihující cévy sítnice. Vzniká na základě specifických
morfologických změn, které jsou důsledkem metabolické poruchy. Toto onemocnění je
nejčastější příčinnou slepoty u diabetiků ve věku 20-74 let v západních zemích. U
nemocného se může ve vyšším věku objevit sekundární glaukom. Diabetická retinopatie
je nejlépe přístupná objektivnímu vyšetření.
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Diabetická nefropatie
Dochází k postižení glomerulů, tubulů a mezangia. Tato komplikace je
charakterizována proteinurií, postupným poklesem renálních funkcí a hypertenzí.
Vyskytuje se u 30 % diabetiků 1. typu po 15 až 20 letech trvání diabetu. U DM
2. typu se komplikace klinicky objeví u 25 % případů po 25 letech trvání onemocnění.
Diabetická nefropatie se dělí do čtyř stádií. V latentním stádiu dochází ke
zvýšení glomerulární filtrace o 10-40 % a ke zvětšení ledvin. Incipientní diabetická
nefropatie je charakterizována trvalou mikroalbuminurií a hypertenzí. Pro manifestní
diabetickou nefropatii je charakteristický rozvoj proteinurie a nefrotický syndrom.
Chronická renální insuficience je terminálním stádiem diabetické nefropatie.
Diabetická neuropatie
Diabetická neuropatie se objevuje v 5-10 % již při zjištění diabetu. Po deseti
letech trvání onemocnění se projevuje u 40-90 % diabetiků. Klinicky se projevuje jako
difúzní nebo fokální poškození periferních somatických nebo autonomních nervových
vláken. Objevují se silné bolesti, svalová slabost až parézy nervů. Diabetická neuropatie
se podílí na vzniku diabetické nohy. (Rybka, 2007)

2.10.2 Makrovaskulární komplikace diabetu
Makrovaskulární komplikace jsou v podstatě definovány jako urychlená,
rozvinutá ateroskleróza a příčinnou smrti jsou až u 75-80 % diabetiků 1. a 2. typu.
Významnou prevencí těchto komplikací je léčba hypertenze a léčba statiny. (Kvapil,
2012)
Ischemická choroba srdeční (ICHS)
Diabetes způsobuje progresivní postižení cévní stěny a postupně dochází ke
zhoršování funkce orgánu a jeho terminální selhání.
U mužů diabetiků je ICHS dvakrát častější než u nediabetiků a u žen diabetiček
je až čtyřikrát častější než u nediabetiček.
Postižení různých struktur vyvolává poruchy kontraktility nebo srdečního rytmu.
Ateroskleróza a autonomní neuropatie se podílejí na projevech tohoto onemocnění.
V pokročilém stádiu onemocnění manifestuje pravostranné a levostranné srdeční
selhání.
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Cévní mozková příhoda (CMP)
Rozvoj CMP u diabetiků je oproti nediabetické populaci dvakrát až šestkrát
častější. Vyskytuje se ve většině případů náhle a projevuje se motorickou poruchou,
expresivní afázií nebo tranzitorní ischemickou atakou. Vždy dochází ke zhoršení
subjektivního cítění.
Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK)
ICHDK je obliterující onemocnění tepen, kde dochází ke změnám na
končetinových tepnách. Důsledkem je svalová a kožní ischémie.
Změny na tepnách dolních končetin jsou způsobené arteriosklerózou a
aterosklerózou. V tepnách se vyskytuje kalcifikace a mediokalcinóza, u které se tepny
stávají rigidními. (Škrha et al., 2009)

2.10.3 Syndrom diabetické nohy
U syndromu diabetické nohy dochází k postižení tkání nohy distálně od kotníku
včetně kotníku. Vznikají ulcerace na prstech, plosce nohy, dále gangréna prstů a paty
nebo vzniká postižení kostí osteomyelitidou či Charcotovou osteoartropatií. Syndrom
diabetické nohy doprovází diabetická neuropatie, velmi časté infekce a různý stupeň
ischémie dolních končetin.
Tímto syndromem trpí 5-10 % pacientů s diabetem mellitem.
Hlavní příčinou vzniku syndromu diabetické nohy je infekce, ICHDK a
diabetická neuropatie – motorická, senzorická a autonomní. Dalšími faktory vedoucími
ke vzniku ulcerací jsou hyperkeratózy, poruchy pohyblivosti kloubů, deformity, edémy
otlaky z nevhodně zvolené obuvi, úrazy, spáleniny, plísňová infekce a ragády.
Klinickou závažnost ulcerace popisuje Wagnerova klasifikace syndromu
diabetické nohy.
Léčba je komplexní, její opomenutí vede ke zpomalení hojení, zhoršení ulcerace
a k amputaci. Léčba se zaměřuje na odlehčení ulcerací a na dostatečně dlouhou
antibiotickou terapii. Při cévní etiologii je indikována angiografie a při ischémii je
prováděna revaskularizace. (Škrha et al., 2009)
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2.10.4 Jiné chronické komplikace diabetu
Jsou to onemocnění, která nejsou pro diabetes specifická. U diabetiků se ale
vyskytují častěji. Pokud je diabetes špatně kompenzován, mohou vznikat infekce kůže,
zejména stafylokokové infekce a kandidové infekce na kůži a sliznici. Dále se objevuje
postižení gastrointestinálního traktu. Dochází k chronické periodontitidě, k rektálním a
ischiorektálním abcesům, objevují se močové infekce a postižení plic (stafylokoková a
pneumokoková pneumonie, tuberkulóza a greamnegativní bakteriální pneumonie).
(Svačina, 2010)

2.11 Prevence diabetu mellitu 2. typu
Prevence onemocnění se efektivně provádí, když je známo, kdo je nemocí
ohrožen. Pokud je to onemocnění ekonomicky a společensky významné, rozumí se
jejich patogenezi, je zde prevence vhodná. Postupy v prevenci musí mít dostatečnou
ekonomičnost.
Faktory předpovídající vznik DM 2. typu jsou dietní vlivy, zvyšující se hmotnost
a obvod pasu, závažnost obezity, rozložení tuku, rodinná anamnéza, stoupající
inzulinemie a glykemie, snížená fyzická aktivita, gestační diabetes hypertenze, podávání
antihypertenziv, psychofarmak, imunosupresiv, hypogonadismus, jaterní steatóza,
velikost prsou u žen v rané dospělosti, kouření a nízká porodní hmotnost. (Svačina,
2008)
Výskyt diabetu mellitu je dnes možné významně snížit. Poměrná většina opatření
ale vyžaduje spolupráci pacienta. Proto se v praxi prevence moc nedaří. ,,Někteří autoři

se však domnívají, že prevence DM 2. typu není prevencí, ale pouze odsouvání diabetu
do vyšších věkových skupin.“ (Škrha et al., 2009, s. 22)
Na prevenci diabetu mellitu 2. typu má zásadní vliv změna životního stylu.
Změna životního stylu spočívá v redukci tělesné hmotnosti, ve změně stravovacích
návyků a četnosti provádění fyzické aktivity. V některých případech je indikován
chirurgický výkon. (Škrha et al., 2009)

2.12 Psychosociální problémy u diabetiků
Diabetes mellitus je chronické, nevyléčitelné, často invalidizující a progresivní
onemocnění. Nemocného omezuje v různých aktivitách, jelikož toto onemocnění
vyžaduje dodržování pravidel a zásad.
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Vinu na zhoršení kompenzace diabetu mají psychosociální problémy. Je tedy
třeba myslet při léčbě na psychosociální faktory.
V současnosti se k léčbě diabetu přistupuje z hlediska biopsychosociálních
potřeb. Kooperace s psychiatrem či klinickým psychologem zlepšuje u pacientů kvalitu
jejich života a metabolickou kompenzaci.
Průběh
Reakce nemocného na onemocnění probíhá ve třech rovinách (v rovině
psychické, behaviorální a sociální). Psychická rovina vyjadřuje, jak pacient prožívá
nemoc a léčbu. V sociální rovině pacient přijímá svou roli a modifikuje jí s ohledem na
očekávání své rodiny a zdravotnického personálu. U diabetu se z psychosociálního
hlediska rozlišují tři fáze období - sdělení diagnózy, období bez komplikací a období
pozdních komplikací. (Pelikánová et al., 2011)
V klinické praxi se v diabetologii objevují příznaky deprese a úzkosti. Jsou jimi
změny psychomotorického tempa a nálady (smutná, plačtivá), neschopnost se na něco
těšit a prožívat radost, objevuje se slabost, únava, pasivita, nedostatek energie, napětí
úzkost, neklid, podrážděnost, poruchy spánku, labilita, dokonce i myšlenky na smrt a
sebevražedné úmysly. U nemocného dochází ke zhoršení paměti, koncentrace a stěžuje
si na tělesné obtíže – bušení srdce, bolesti zad a hlavy. (Krausová, 2007)
Sociální aspekty léčby
Při posouzení pracovního zařazení se postupuje individuálně, zohledňuje se přání
nemocného a klinický stav. Zvažuje se riziko hypoglykemie v souvislosti s ohrožením
života pacienta či jiných osob. Dále jsou předmětem posouzení dlouhodobé komplikace,
které mohou omezovat pracovní schopnost nemocného.
Pracovní zařazení
Nevhodnou charakteristikou zaměstnání je práce ve vlhku, špíně a zimě (riziko
vzniku infekce a diabetické nohy), práce s nadměrným psychickým vypětím, sedavé
zaměstnání a práce s nepravidelným stravovacím a denním režimem (provoz na směny obtížné dávkování inzulinu a dietní režim). Dále potravinářské provozy typu kuchař,
cukrář, řezník (zejména u obézních pacientů). (Pelikánová et al., 2011)
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2.13 Kvalita života - vymezení pojmu
Studium kvality života v současné době znamená identifikaci a hledání faktorů,
které přispívají k smysluplnému a dobrému životu a k pocitu lidského štěstí.
Cílem studia kvality života je rozvíjet a podporovat takové životní prostředí a
podmínky, které by umožnovaly lidem žít způsobem, který je pro ně nejlepší a ve
kterém nacházejí smysl.
V odborné literatuře lze nalézt mnoho definic kvality života. Žádná definice však
není všeobecně akceptována. Často se objevují pojmy jako sociální blahobyt, sociální
pohoda a lidský rozvoj, které jsou používány jako analogické či ekvivalentní termíny.
(Payne, 2005)

,,Lze shrnout, že na nejobecnější úrovni je kvalita života chápána jako důsledek
interakce mnoha různých faktorů. Jsou to sociální, zdravotní, ekonomické a
environmentální podmínky, které kumulativně a velmi často neznámým (či
neprobádaným) způsobem interagují, a tak ovlivňují lidský rozvoj na úrovni jednotlivců
i celých společností. S jistým zjednodušením lze konstatovat, že v rámci všech přístupů
má koncept v zásadě dvě dimenze, a to objektivní a subjektivní.“ (Payne, 2005, s. 207)
Subjektivní kvalita života je spojena s lidskou emocionalitou a všeobecnou
spokojeností se životem a objektivní kvalita znamená splnění požadavků, které se týkají
materiálních a sociálních podmínek života, fyzického zdraví a sociálního statusu.
(Payne, 2005)

2.14 Rozsah pojetí kvality života
G. L. Engel a J. Bergsma mapují celou problematiku kvality života ve třech
hierarchicky odlišných sférách: v makro-rovině, mezo-rovině a personální rovině.
V makro-rovině se objevují otázky kvality života velkých společenských celků –
kontinentu, dané země. Jde o nejhlubší zamyšlení nad problematikou kvality života.
Život je chápán jako absolutní morální hodnota a ve své definici musí kvalita života
tento závěr respektovat. Problematika kvality života tak začíná být součástí politických
úvah (problematika boje s chudobou, hladomorem, epidemiemi, terorismem apod.)
Podle Bergsmy a Engela jde v mezo-rovině o otázky kvality života v malých
sociálních skupinách – např. v nemocnici, škole, pečovatelském domově, domově
důchodců. Jsou zde důležité otázky vzájemných vztahů mezi lidmi, respekt k morální
hodnotě života člověka – např. v týmech lékařů, pečovatelek, dále otázky
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neuspokojování a uspokojování (satiace a frustrace) základních potřeb každého člena
společenské skupiny.
Kvalita života jednotlivce, ať je jím lékař, pacient nebo kdokoliv jiný, je
v osobní rovině stanovena podle osobního subjektivního hodnocení zdravotního stavu,
bolesti a spokojenosti. (Křivohlavý, 2002)
Bergsma a Engel definovali pojem kvalita života jednotlivce takto: ,,Kvalita je

soud (chápáno v logickém smyslu slova) – jde o subjektivní soud (úsudek). Ten je
výsledkem porovnávání a zvažování hodnot. Kvalita sama je hodnotou, je zážitkovým
(experienciálním) vztahem, reflexí (výsledkem zamyšlení) nad vlastní existencí. Je
nesourodým srovnáním a motivací (hybnou silou) žití.“ (Křivohlavý, 2002, s. 164)

2.15 Význam hodnocení kvality života v klinické praxi
Hodnocení kvality života v klinické praxi hraje důležitou roli u pacientů
s chronickými, nevyléčitelnými chorobami, jako jsou psychiatrická, onkologická,
metabolická či kardiovaskulární onemocnění. Chronické onemocnění vyžaduje
celoživotní dodržování režimových zásad, které pacienta omezují v běžných,
každodenních aktivitách. Pacient vlivem chronického onemocnění nemůže prožívat
kvalitu života tak, jako ostatní, automaticky bez nutnosti stálé sebekontroly, starostí a
trápení, ale prožívá permanentní omezování a napětí. Faktory významně ovlivňující
kvalitu života jsou nároky selfmanagementu onemocnění, celoživotní charakter léčby,
nejasnost prognózy a vědomí závažných chronických komplikací.
U pacientů s chronickým

onemocněním

je

kvalita života podmíněná

multifaktoriálně. Je závislá na trvání a intenzitě symptomů, jeho formách, rozsahu a
lokalizaci. Dále je ovlivněna sociálními a psychickými faktory.
Dosavadní výzkum kvality života pacientů s chronickým onemocněním se
zaměřuje na subjektivní vnímání dopadu onemocnění, hodnocení efektivnosti konkrétní
terapeutické intervence v rámci klinických studií a na externí a interní determinanty
kvality života.
Výsledky výzkumů mohou být všeobecné sestře nápomocny pro lepší
pochopení, jak se nemoc a léčba nemoci promítá do každodenního života pacienta. Dále
pomáhají porozumět pacientovým preferencím a požadavkům, které jsou spojené
s onemocněním. V klinické praxi mohou být tato zjištění aplikována na zajištění
adekvátní podpůrné a zdravotní péče a sebepéče pacienta.
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V klinické praxi mohou být údaje z výzkumů o kvalitě života pacienta
využitelné při výběru efektivní intervence, v podpoře adherence pacienta v léčbě, při
rozhodování o dalším postupu léčby, při posuzování kvality života u jednotlivce či
skupin, v rámci řešení problémů v psychosociální adaptaci pacienta na onemocnění,
s cílem zlepšení komunikace s pacientem. (Gurková, 2011)

2.16 Nástroje k hodnocení kvality života
V této kapitole uvádím přehled nejčastěji využívaných generických nástrojů
kvality života a zdravotního stavu, které mohou být aplikovány v ošetřovatelském
výzkumu a praxi. (Gurková, 2011)

2.16.1 Generické nástroje
Jako první byly v celosvětovém měřítku využívány nástroje Sickness Impact
Profile (SIP) a Nottingham Health Profile (NHP).
Sickness Impact Profil (SIP) - s jeho použitím se hodnotí efektivnost terapie a
farmakoekonomické analýzy. Položky prezentující denní aktivity jsou dále děleny na
subškály – spánek, oddech, péče o tělo, emocionální život, pohybová aktivita, péče o
domácnost, komunikace, mobilita, sociální interakce, práce, stravování a rekreační
aktivity.
Nottingham Health Profile (NHP) – byl vytvořen za účelem měření tělesného,
sociálního a psychického distresu. Oproti SIP se více soustřeďuje na změny v prožívání
než na denní aktivity. Položky jsou rozděleny na spánek, bolest, emocionální reakci,
sociální izolaci, tělesnou mobilitu a úroveň energie.
Medical Outcomes Study 36 – Item Short Form (SF-36) – poskytuje
hodnocení, které zahrnuje všeobecné koncepty související se zdravím. Nástroj není
specifický pro žádné onemocnění, typ léčby nebo věk. Je využíván v klinické praxi, pro
účely farmakoekonomických analýz, v oblasti výzkumu a při zjišťování statistických
údajů o zdravotním stavu obyvatelstva.
Europan Quality of Life Questionnaire – Version EQ-5D – standardizovaný
nástroj, který hodnotí zdravotní stav. (Gurková, 2011)
WHOQOL-BREF – je zkrácená verze dotazníku WHOQOL-100. 26 položek je
sdruženo do čtyř domén – fyzické zdraví, psychická oblast, sociální vztahy, prostředí.
(Dragomirecká, Bartoňová, 2006)
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Psychological General Well-Being Index (PGWB) – položky zastupují
afektivní nebo emocionální stavy, které reflektují aktuální stav distresu nebo subjektivní
pohody. (Gurková, 2011)

2.16.2 Specifické nástroje
Specifické dotazníky jsou určené pro nemocné s konkrétním onemocněním.
Zaměřují se na oblast symptomatologie onemocnění.
V porovnání s generickými nástroji dosahují specifické nástroje větší citlivost
měření. (Gurková, 2011)

2.16.3 Specifické nástroje měření kvality života pacientů s diabetem
mellitem
U nemocných s diabetem mellitem jsou nejčastěji využívány generické nástroje,
jakými jsou například SF-36, Škála psychosociální adaptace na onemocnění, WHO
Well Being Questionnaire a další.
Watkins (2004, s. 1110) ve svém přehledu, který obsahuje specifické nástroje,
doporučuje nástroje Diabetes-39 (D-39), Diabetes Care Profile (DCP), Diabetes Impact
Management Scales (DIMS), Diabetes Quality of Life (DQOL) a The Diabetes-Specific
Quality of Life Scale (DSQoLS).
Pro hodnocení jednoho nebo některých specifických determinant kvality života
se využívají nástroje Appraisal of Diabetes Scale (ADS), Audit of Diabetes-Dependent
Quality of Life 19 (ADDQoL 19), Problem Areas in Diabetes Scale (PAID), The
Diabetes Health Profile (DHP), Questionnaire on Stress in Patients with DiabetesRevised (QSD-R), Well-Being Enquiry for Diabetics (WED).
V českém jazyce je dostupný nástroj Insulin Saticfaction Questionnaire (Insulin
SQ) a v českém a slovenském jazyce jsou ještě dostupné nástroje Diabetes Treatment
Satisfaction Questionnaire (DTSQ) a Diabetes Symptom Checklist-Revised (DSC-R).
(Gurková, 2011)
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2.17 Studie zabývající se kvalitou života pacientů s diabetem mellitem

Na danou problematiku jsou v této kapitole uvedeny dříve realizované studie,
které jsou obsahem nejbližší mému tématu bakalářské práce.

DIVILOVÁ, Soňa. Kvalita života osob s diagnózou Diabetes mellitus.
Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická
fakulta, Katedra antropologie a zdravovědy, 2012. 98 s. Vedoucí práce: MUDr.
Milada Bezděková, Ph.D.
Autorka se ve své bakalářské práci zabývala tím, zda má diabetes mellitus vliv
na hodnocení kvality života nemocného a jestli nemocné omezuje onemocnění
v různých oblastech života. Kvantitativní výzkum probíhal pomocí dotazníků,
které byly rozdány v diabetologické ambulanci v Olomouci. Část dotazníků byla
rozeslána prostřednictvím e-mailové komunikace. Autorka použila svou vlastní
konstrukci otázek. Vzhledem k tomu, že autorka zahrnuje do svého šetření
nemocné s diabetem mellitem 1. i 2. typu, nelze výsledky vlastní práce
porovnávat s prací Bc. Soni Divilové.
PRČÍKOVÁ, Veronika. Kvalita života u pacientů s diabetes mellitus. Bakalářská
práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2011. 73
s.Vedoucí práce: Mgr. Lenka Beránková, Ph. D.
Tato bakalářská práce měla za cíl zjistit, jak diabetici a jejich okolí vnímají svou
nemoc. Dotazníkové šetření probíhalo v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve
Zlíně. Autorka také použila otázky vlastní konstrukce. Vzhledem k tomu, že
autorka zahrnuje do svého šetření nemocné s diabetem mellitem 1. i 2. typu,
nelze výsledky vlastní práce porovnávat s prací Bc.Veroniky Prčíkové.
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LAŠTŮVKOVÁ, Monika. Kvalita života u pacientů s diabetes mellitus 2. typu.
Bakalářská práce. Hradec Králové: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta
v Hradci Králové. 2009. 116 s. Vedoucí práce: Mgr. Michaela Schneiderová
V této bakalářské práci se autorka ve výzkumu zaměřuje na dvě skupiny
pacientů – pacienti léčeni PAD a pacienti na inzulinoterapii. Výzkum prováděla
formou rozhovoru, metodu SEIQoL (Systém individuálního hodnocení kvality
života) u 60 ti pacientů na interním oddělení v Novém Bydžově. Vzhledem
k použité metodě, nelze výsledky vlastní práce porovnávat s prací Bc. Moniky
Laštůvkové.
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3 EMPIRICKÁ ČÁST PRÁCE
V empirické části bakalářské práce jsou stanoveny cíle a pracovní hypotézy.
Dále je popsána metodika, organizace šetření, charakteristika a popis zkoumaného
vzorku. Výsledky vlastního šetření jsou pro názornost prezentovány v grafických
znázorněních a v tabelárních přehledech. Tabelární přehledy jsou uvedeny v příloze této
bakalářské práce. Empirická část je zakončena diskuzí.

3.1 Cíle a pracovní hypotézy
V úvodní části této kapitoly jsou uvedeny cíle:
Cíl č. 1:

Zmapovat, jak ovlivňuje pacienty dietní léčba ve vykonávání denních aktivit.

Cíl č. 1.1 Zjistit, zda pacienti dodržují zásady dietních opatření.
Cíl č. 1.2 Zjistit, v jakých běžných denních aktivitách jsou omezováni.
Cíl č. 2: Zmapovat, jak ovlivňuje diabetes mellitus pacienty v oblasti prožívání a
sociálních vztahů.
K cílům se vztahují níže uvedené hypotézy, které byly stanoveny pro potřeby
výzkumného šetření:
H1: Lze předpokládat, že ženy dodržují zásady dietních omezení zodpovědněji, než
muži.
H2: Lze předpokládat, že dietní opatření více omezuje v běžných aktivitách respondenty
v důchodovém věku, než respondenty ekonomicky aktivní.
H3: Lze předpokládat, že ženy mají častěji pocity úzkosti, beznaděje, vzteku a deprese,
než muži.
H4: Lze předpokládat, že pacienti, kteří se léčí s diabetem do 20ti let, budou častěji
uvádět zhoršenou kvalitu života, než pacienti léčící se do 10ti let.
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3.2 Metodika šetření a zpracování dat
Vzhledem ke zvolenému tématu mé bakalářské práce, bylo průzkumné šetření
prováděno u pacientů léčících se s diabetem mellitem 2. typu. Pro získání potřebných
informací byl použit anonymní dotazník. Dotazníky byly distribuovány pacientům do
Diabetologické ambulance FN Motol.
Dotazník byl vypracován na základě hypotéz a předem stanovených cílů. Mimo
jiné jsem před rozdáním obsah dotazníků konzultovala se svou lektorkou ošetřovatelské
péče, s odborným lékařem se specializací v diabetologii a endokrinologii a s nutriční
terapeutkou.
Písemná žádost o povolení dotazníkového šetření byla podána náměstkyni pro
ošetřovatelskou péči před zahájením vlastního šetření.
V úvodu dotazníku jsem seznámila respondenty s účelem získávání informací a
sdělila dotazovaným respondentům, že získané informace budou využity pouze pro
účely mé bakalářské práce a ujistila je o anonymitě dotazníku.
První tři otázky byly zaměřeny na charakteristiku zkoumaného vzorku.
Následující otázky, jichž bylo 27, se vztahovaly k řešené problematice. Dotazník
obsahoval 18 uzavřených otázek, 5 otázek otevřených a 7 otázek polouzavřených,
z nichž u jedné otázky mohli respondenti zvolit několik nabízených alternativ.
Ke zpracování výsledků z dotazníkového šetření byl využit tabulkový procesor
Microsoft Excel 2010. V tabulkách, které jsou součástí přílohy, jsou výsledky uvedeny
prostřednictvím relativní četnosti (%) a absolutní četnosti (n). V kapitole 3.5 Výsledky
vlastního šetření, jsou výsledky u každé položky prezentovány v grafickém znázornění
(výsečový diagram) a doplněné slovním popisem.

3.3 Organizace šetření
Vlastní šetření probíhalo v prosinci 2013 a v lednu 2014. Na distribuci se
podílely i sestry z Diabetologické ambulance FN Motol.
Distribuci dotazníků předcházel předvýzkum, který ověřoval srozumitelnost
otázek. Na základě provedení předvýzkumu, kterého se zúčastnilo 10 respondentů, byly
vyřazeny méně vhodné otázky a upravila jsem velikost písma, aby byly otázky
srozumitelné a čitelné. Informace z předvýzkumu nebyly použity v konečném
hodnocení výsledků.
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3.4 Charakteristika souboru respondentů
Zkoumaný

soubor

představovali

pacienti,

kteří

jsou

registrováni

v

Diabetologické ambulanci FN Motol. Podmínkou pro vyplnění dotazníku byl
diagnostikovaný 2. typ diabetu mellitu.
Bylo rozdáno celkem 100 dotazníků. Navráceno bylo 41 dotazníků, což mě
nemile překvapilo, jelikož jsem očekávala, že ochota pacientů ke spolupráci bude
mnohem větší. V tomto případě návratnost dotazníku činí 41 %.

3.5 Výsledky vlastního šetření
V této kapitole jsou vyhodnocené otázky z šetření podle jejich pořadí
v dotazníku a znázorněné pomocí výsečových diagramů. U každé otázky je uvedený
komentář.

Otázka č. 1: Pohlaví

17;41,46%
24;58,54%

Muž
Žena

Obr. č. 1: Pohlaví respondentů
Z uvedeného obrázku vyplývá, že ze 41 respondentů dochází do Diabetologické
ambulance 17 žen (41,46 %) a 24 mužů (58,54 %).
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Otázka č. 2: Věk

19 - 30

33;80,49%

31 - 50
51 - 75
76 let a více
5;12,20%

3;7,32%

Obr. č. 2: Věkové rozmezí respondentů

Z obrázku č. 2 vyplývá, že z celkového počtu 41 respondentů je 5 respondentů
(12,20 %) ve věku 31-50 let, 33 respondentů (80,49 %) ve věku 51-75 let a 3
respondenti (7,32 %) ve věku 76 let a více.
Otázka č. 3: Pracovní zařazení

22;53,66%
9;21,95%

1;2,44%

9;21,95%

Zaměstnaná/ý

Nezaměstnaná/ý

Starobní důchodkyně/důchodce

Invalidní důchodkyně/důchodce

Mateřská dovolená

Pracovní neschopnost

Jiné

Obr. č. 3: Pracovní zařazení respondentů
Z uvedeného obrázku je patrné, že ze 41 respondentů je 9 respondentů (21,95 %)
zaměstnáno, 1 respondent (2,44 %) nezaměstnán, 22 (53,66 %) respondentů je ve
starobním důchodu a 9 (21,95 %) respondentů v invalidním důchodu.
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Otázka č. 4: Jak dlouho se léčíte s onemocněním diabetes mellitus 2. typu?

14;34,15%

do 10ti let

7;17,07%

20;48,78%

do 20ti let
do 30ti let

Obr. č. 4: Délka léčby s diabetem mellitem 2. typu
Na obrázku č. 4 je vidět, že z celkového počtu 41 respondentů uvádí délku léčby
do 10ti let 20 respondentů (48,78 %), 14 respondentů (34,15 %) do 20ti let a 7
respondentů (17,07 %) do 30ti let.
Otázka č. 5: Kdo Vám poskytl informace o příčinách vzniku onemocnění, jeho
průběhu, léčbě a možných komplikacích?

Lékař

27;65,85%

13;31,71%

Všeobecná sestra
Lékař i všeobecná
sestra

1;2,44%

Jiné osoby (uveďte
prosím jaké)…

Obr. č. 5: Podání informací o onemocnění
Z obrázku č. 5 vyplývá, že ze 41 respondentů poskytl 27 respondentům
(65,85 %) informace o onemocnění lékař. Všeobecná sestra a lékař informovali o
onemocnění 13 respondentů (31,71 %) a 1 respondent (2,44 %) si sám vyhledal
potřebné informace v literatuře.
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Otázka č. 6: Byl/a jste spokojen/a s poskytnutými informacemi týkající se léčby?

Ano

35;85,37%

Spíše ano
Spíše ne
5;12,20%

Ne

1;2,44%

Obr. č. 6: Spokojenost s poskytnutými informacemi

Z uvedeného obrázku vyplývá, že ze 41 respondentů 35 respondentů (85,37 %)
odpovědělo ano, 5 respondentů (12,20 %) uvedlo spíše ano a 1 respondent (2,44 %)
odpověděl spíše ne.
Otázka č. 7: Byla Vám stanovena individuální dieta vzhledem k onemocnění?

32;78,05%
9;21,95%

Ano
Ne

Obr. č. 7: Stanovení individuální diety
Očekávala jsem, že v této položce odpoví kladně všech 41 dotazovaných
respondentů. Z obrázku č. 7 je patrné, že 32 respondentů (78,05 %) bylo stanoveno
dietní omezení, ale 9 respondentům (21,95 %) dietní omezení stanoveno nebylo.
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Otázka č. 8: Dodržujete zásady dietních omezení?

Ano

24;58,54%

Spíše ano
12;29,27%

Spíše ne
3;7,32%

Ne

2;4,88%

Obr. č. 8: Dodržování zásad dietních omezení
Z uvedeného obrázku vyplývá, že ze 41 respondentů 12 respondentů (29,27 %)
uvedlo odpověď ano. 24 respondentů (58,54 %) odpovědělo spíše ano, 3 respondenti
(7,32 %) spíše nedodržují zásady dietních omezení a 2 respondenti (4,88 %) tyto zásady
nedodržují vůbec.
Otázka č. 9: Změnil/a jste po stanovení diagnózy diabetu mellitu své stravovací
návyky?

Ano

22;53,66%

Spíše ano

14;34,15%

Spíše ne
3;7,32%

Ne

2;4,88%

Obr. č. 9: Změna stravovacích návyků
Na obrázku č. 9 je vidět, že ze 41 respondentů odpovědělo 14 respondentů
(34,15 %) ano a 22 respondentů (53,66 %) spíše ano. U 3 respondentů (7,32 %) spíše
nedošlo ke změně stravovacích návyků a u 2 respondentů (4,88 %) nedošlo ke změně
vůbec.
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Otázka č. 10: Stravujete se pravidelně?

Ano

35;85,37%

6;14,63%

Ne (uveďte prosím
proč)…

Obr. č. 10: Stravování
Z obrázku č. 10 je patrné, že ze 41 respondentů odpovědělo 35 respondentů
(85,37 %) ano a 6 respondentů (14,63 %) odpovědělo ne. Ti, co odpověděli ne, měli
uvést z jakého důvodu se nestravují pravidelně. Ze 6 respondentů (14,63 %) uvedli 3
respondenti (7,32 %) jako nejčastější důvod nepravidelného stravování pracovní cesty,
2 respondenti (4,88 %) uvedli nepravidelné stravování v souvislostí s účastí na
společenských akcích s rodinou či přáteli a 1 respondent (2,44 %) uvedl absenci pocitu
hladu. Jednotlivé odpovědi jsou zpracovány v tabulce č.1 v kapitole Přílohy.
Otázka č. 11: Kolikrát denně jíte?

2x denně
16;39,02%

12;29,27%

3x denně
4x denně

8;19,51%

5x denně
1;2,44%

4;9,76%

Obr. č. 11: Frekvence stravování

48

6x denně

Bakalářská práce

Kvalita života vybraných skupin klientů s Diabetem mellitem

Z obrázku č. 11 vyplývá, že ze 41 respondentů 1 respondent (2,44 %) uvedl, že
se stravuje 2x denně, 8 respondentů (19,51 %) se stravuje 3x denně,

12

respondentů (29,27 %) odpovědělo 4x denně, 16 respondentů (39,02 %) uvedlo 5x
denně. 6x denně se stravují 4 respondenti (9,76 %).
Otázka č. 12: Dokážete si podle výživových doporučení sestavit jídelníček?

20;48,78%

Ano
Spíše ano

6;14,63%

14;34,15%

Spíše ne
Ne
1;2,44%

Obr. č. 12: Sestavování jídelníčku
Důvodem zařazení této položky bylo zjistit, jestli si respondenti dokáží sestavit
svůj jídelníček podle výživových doporučení. Z obrázku č. 12 vyplývá, že z celkového
počtu 41 respondentů odpovědělo ano 14 respondentů (34,15 %),

20 respondentů

(48,78 %) odpovědělo spíše ano, spíše ne uvedlo 6 respondentů (14,63 %) a 1
respondent (2,44 %) si neumí sestavit jídelníček vůbec.
Otázka č. 13: Omezuje Vás dodržování zásad dietních opatření v běžných
činnostech, které jste dříve vykonával/a?

Ano
23;56,10%
18;43,90%

Ne (v tomto případě
pokračujet na otázku č.
15)

Obr. č. 13: Ovlivnění aktivit dodržováním dietních opatření
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Na obrázku č. 13 je vidět, že ze 41 respondentů omezuje v činnostech
dodržování dietních opatření 18 respondentů (43,90 %) a 23 respondentů (56,10 %)
nijak neomezuje.
Otázka č. 14a): V jakých běžných denních aktivitách, které jste dříve vykonával/a
Vás omezuje dodržování dietních opatření? (můžete označit více odpovědí)
Sport
Cestování
5;19,23%
2;7,69%
Společenské a kulturní
akce
Zaměstnání

6;23,08%
1;3,85%

4;15,38%

3;11,54% Vaření

5;19,23%

Nakupování
Jiné

Obr. č. 14a): Omezení v určité aktivitě
V této položce odpovídalo vzhledem k otázce předešlé pouze 18 respondentů
(43,90 %), kteří uvedli 26 odpovědí. V této položce tedy vycházím z celkového počtu
26 odpovědí (100,00 %), u které zvolilo 5 respondentů (19,23 %) sport, 2 respondenty
(7,69 %) omezuje dodržování dietních opatření v cestování, 3 respondenty (11,54 %)
ovlivňuje dodržování při společenských a kulturních akcí. 5 respondentů (19,23 %)
zvolilo zaměstnání, 4 respondenti (15,38 %) vaření, 1 respondent (3,85 %) nakupování a
6 respondentů (23,08 %) uvedlo, že je dodržování omezuje v jiných aktivitách. V jiných
aktivitách bylo nejčastější odpovědí, že dodržování dietních opatření je omezuje
v údržbě rodinného domu, v rodinných akcích a jako důvody nedodržování dietních
opatření uvádějí finanční tíseň.
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Otázka 14b): K výše uvedené aktivitě prosím napište, v čem konkrétně pro Vás
spočívá omezení.
Diabetická neuropatie
nohou
Nepravidelné stravování

2; 11,11%
1; 5,56%
2; 11,11%

8; 44,44%
Stravování mimo
domov

5; 27,78%

Nepravidelné směny v
zaměstnání
Nevyplněno

Obr. č. 14b): Omezení v určité aktivitě
Položkou jsem zjišťovala, jaká činnost konkrétně respondenty omezuje
v předešlých uvedených aktivitách (otázka č. 14a). Vzhledem k tomu, že na otázku č. 13
odpovědělo kladně 18 respondentů (43,90 %) z počtu 41 respondentů, je v této položce
počítáno jako celkový počet 18 respondentů (100,00 %). Z 18 respondentů (100,00 %)
uvedlo 5 respondentů (27,78 %) omezení v určité aktivitě se souvislostí s diabetickou
neuropatií nohou. 2 respondenti (11,11 %) se stravují nepravidelně a 1 respondentovi
(5,56 %) dělá potíže se pravidelně stravovat mimo domov při cestování. 2 respondenti
(11,11 %) uvedli jako příčinu nedodržování dietních opatření v zaměstnání nepravidelné
směny. 8 respondentů (44,44 %) na tuto otázku neodpovědělo.
Otázka č. 15: Jaké jsou podle Vás správné zásady výživových doporučení
diabetické diety?
A) Pouze omezit celkový příjem
tuků a bílkovin
B) Omezit celkový příjem tuků
a jednoduchých sacharidů

27;65,85%
10;24,39%

C) Pouze omezit příjem
sacharidů, především ve formě
bohatých na vlákninu

4;9,76%

D) Regulovat příjem energie
určitým podílem tuků, bílkovin
a sacharidů na celkový
energetický příjem

Obr. č. 15: Zásady výživových doporučení
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Tuto položku jsem zařadila, abych zjistila, jaké mají respondenti znalosti
v oblasti výživových doporučení diabetické diety v rámci správného sestavování
vlastního jídelníčku. Z obrázku č. 15 vyplývá, že z celkového počtu 41 respondentů
uvedli 4 respondenti (9,76 %) variantu A, variantu B zvolilo 10 respondentů (24,39 %)
a variantu D si vybralo 27 respondentů (65,85 %).
Otázka č. 16: Vážíte se pravidelně a měříte si pravidelně hodnotu glykemie dle
doporučení lékaře?

Ano

38;92,68%

3;7,32%

Ne (uveďte prosím
proč)…

Obr. č. 16: Selfmonitoring
Z uvedeného obrázku je patrné, že ze 41 respondentů odpovědělo ano 38
respondentů (92,68 %). 3 respondenti (7,32 %) odpověděli ne, ale důvod proč
doporučení lékaře nedodržují, již nikdo neuvedl.
Otázka č. 17a): Myslíte si, že existuje spojitost mezi hodnotou glykemie a
výměnnými jednotkami? (množstvím sacharidů v potravinách)

16;39,02%
25;60,98%

Ano
Ne

Obr. č. 17a): Spojitost mezi hodnotou glykemie a výměnnými jednotkami
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Důvodem zařazení této položky bylo, abych zjistila, zda respondenti znají
souvislost výměnných jednotek a hodnotou glykemie vzhledem ke správnému
dodržování dietních zásad a následnému vytvoření jídelního plánu. Z celkového počtu
41 respondentů zná spojitost mezi hodnotou glykemie a výměnnými jednotkami 25
respondentů (60,98 %) a 16 respondentů (39,02 %) spojitost nezná.
Otázka č. 17b): Pokud ano, jaká?
Kontrolovaným
příjmem sacharidů lze
ovlivnit glykémii

6; 24,00%

14; 56,00%

5; 20,00%

Potrava s vysokým
glykemickým indexem
zvyšuje množství
glukózy v krvi
Nevyplněno

Obr. č. 17b): Spojitost mezi hodnotou glykemie a výměnnými jednotkami
V této položce měli respondenti napsat, jak chápou spojitost mezi hodnotou
glykemie a výměnnými jednotkami. Vzhledem k předešlé otázce č. 17a), na kterou
kladně odpovědělo 25 respondentů (60,98 %), je v této otázce počítán jako celek 25
respondentů (100,00 %), z nichž 5 respondentů (20,00 %) uvedlo jako nejčastější
odpověď, že kontrolovaným příjmem sacharidů lze ovlivnit hladinu glykemie v krvi a 6
respondentů (24,00 %) uvedlo, že potraviny s vysokým glykemickým indexem zvyšují
množství glukózy v krvi. 14 respondentů (56,00 %) neodpovědělo na tuto otázku vůbec.
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Otázka č. 18: Představují pro Vás potíže při sestavování jídelníčku výpočet
výměnných jednotek?

25;60,98%
16;39,02%

Ano
Ne (pokračujte na
otázku č. 20)

Obr. č. 18: Potíže při výpočtu výměnných jednotek
V položce jsem chtěla zjistit, jestli při sestavování jídelníčku představuje pro
respondenty výpočet výměnných jednotek nějaké potíže. Ze 41 respondentů odpovědělo
16 respondentů (39,02 %) ano a 25 respondentů (60,98 %) odpovědělo ne.
Otázka č. 19: V čem Vám dělá největší potíž výpočet výměnných jednotek?
Nevím, jak se počítají

U potravin si
nepamatuji glykemický
index
Nemám čas

12; 75,00%

1; 6,25%

1; 6,25% 2; 12,50%
Nevyplněno

Obr. č. 19: Výpočet výměnných jednotek
Vzhledem k předešlé otázce (č. 18), na kterou odpovědělo kladně 16
respondentů (39,02 %), je v této otázce počítán jako celek 16 respondentů (100,00 %).
Z 16 respondentů 2 respondenti (12,50 %) neví, jak se výměnné jednotky počítají, 1
respondent (6,25 %) si nepamatuje u potravin glykemický index a 1 respondent
(6,25 %) na výpočty nemá čas. 12 respondentů (75,00 %) na tuto otázku neodpovědělo.
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Otázka č. 20: Spolupracujete s dietní edukační sestrou? (nutriční terapeutkou)

Ano
36;87,80%
Ne (přejděte na otázku
č. 22)

5;12,20%

Obr. č. 20: Spolupráce s nutriční terapeutkou
Z celkového počtu 41 respondentů 5 respondentů (12,20 %) uvedlo, že
spolupracuje s nutriční terapeutkou a 36 respondentů (87,80 %) uvedlo, že s nutriční
terapeutkou nespolupracuje.
Otázka č. 21: Pokud ano, byla pro Vás spolupráce přínosem? (v čem?)

Pomoc při sestavování
jídelníčku, cenné rady

4; 80,00%
1;
20,00%

Nevyplněno

Obr. č. 21: Přínos spolupráce s nutriční terapeutkou
Zdali byla pro respondenty spolupráce s nutriční terapeutkou přínosem a v čem,
měli uvést v této položce. Vzhledem k předešlé otázce (č. 20), na kterou odpovědělo
kladně 5 respondentů (12,20 %), je v této otázce počítán jako celek 5 respondentů
(100,00 %). 4 respondenti (80,00 %) uvedli jako nejčastější odpověď, že spolupráce
s nutriční asistentkou jim byla nápomocna při sestavování jídelníčku a poskytla jim
cenné rady a pomoc. 1 respondent (20,00 %) na otázku neodpověděl.
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Otázka č. 22: Máte v současné době pocit, že jste dobře informován/a o zásadách
dietního režimu?

16;39,02%

Ano
Spíše ano

23;56,10%

Spíše ne
Ne
2;4,88%

Obr. č. 22: Informovanost o zásadách dietního režimu
Z obrázku č. 22 vyplývá, že z celkového počtu 41 respondentů odpovědělo 23
respondentů (56,10 %) ano, spíše ano označilo 16 respondentů (39,02 %) a 2
respondenti (4,88 %) odpověděli spíše ne.
Otázka č. 23: Účastníte se vzdělávacích a společenských akcí pořádané
Diabetologickou asociací ČR?
Nemám čas
Nejsem účastník
Nedostatek financí
4;9,76%

3;7,32%
2;4,88%

21;51,22%

4;9,76%
3;7,32%
1;2,44% 2;4,88%
1;2,44%

Špatná dostupnost
Nevím kde se konají
Nezajímám se
Mám dostatek
informací
Zdravotní důvody
Nevyplněno

Obr. č. 23: Účast na vzdělávacích společenských akcích
Na tuto otázku odpovědělo 41 respondentů (100 %) , že se těchto akcí neúčastní.
V odpovědi měli ještě uvést, z jakého důvodu se jich neúčastní. Důvody jsou
následující: 4 respondenti (9,76 %) nemají čas, 3 respondenti (7,32%) si myslí, že
nejsou pro tyto akce vhodnými účastníky a domnívají se, že jsou zaměřené spíše na
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odbornou veřejnost, 2 respondenti (4,88 %) nemají dostatek financí, které by pokryly
náklady na dojíždění, 4 respondenti (9,76 %) uvádějí špatnou dostupnost z místa
bydliště, 3 respondenti (7,32 %) nemají dostatek informací, kde se tyto akce konají, 2
respondenti (4,88 %) se o tyto akce nezajímají a zbylí dva respondenti (4,88 %) mají
dostatek informací o onemocnění od lékaře a uvádějí za důvod nepřítomnosti na akcích
zdravotní problémy. 21 respondentů (51,22 %) neuvedlo, proč se těchto akcí neúčastní.
Otázka č. 24: Zajímáte se o časopisy, internetové portály, kampaně a společenské
akce s edukační tématikou a odbornými články? (např.: DIA život a styl,
DiaZpravodaj.cz, DiaStobDen, Pochod proti diabetu…)

28;68,29%
Ano
13;31,71%

Ne

Obr. č. 24: Zájem o informace související s onemocněním
V této položce jsem chtěla zjistit, jestli se u respondentů objevuje zájem rozšířit
si vědomosti o svém onemocnění nebo jestli mají snahu se o této problematice dozvědět
více v důsledku úspěšné kompenzace diabetu. Ze 41 respondetů odpovědělo 28
respondentů (68,29 %) ne. 13 respondentů (31,71 %) se o problematiku diabetu mellitu
zajímá.
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Otázka č. 25: Představuje pro Vás změna stravovacího režimu výraznou změnu ve
Vašem životě?

32;78,05%
Ano (v čem?)...
9;21,95%

Ne

Obr. č. 25: Změna v životě respondenta v souvislosti se změnou stravovacího režimu
Z obrázku č. 25 vyplývá, že ze 41 respondentů 32 respondentů (78,05 %)
nezaznamenalo výraznou změnu v jejich životě. Naopak 9 respondentů (21,95 %)
změnu zaznamenalo. Pokud odpověděli ano, měli možnost napsat v čem pro ně změna
spočívala. Z 9 respondentů 1 respondent (2,44 %) udával jako důvod, že není schopen
jíst 5x denně, 1 respondent (2,44 %) se cítí mnohem lépe, 2 respondenti (4,88 %)
výraznou změnu v životním stylu, 1 respondentovi (2,44 %) se podařilo snížit hmotnost
a pro 1 respondenta (2,44 %) bylo velkou změnou omezení některých potravin, které
měl rád. 3 respondenti (7,32 %) dále odpověď nerozváděli. Jednotlivé odpovědi jsou
zpracovány v tabulce č. 4 v kapitole Přílohy.
Otázka č. 26: Jak jste spokojen/a se svým zdravím?

15;36,59%

11;26,83%

11;26,83%

1;2,44%
Velmi spokojen/a

Spokojen/a

Ani spokojen/a ani nespokojen/a

Nespokojen/a

3;7,32%

Velmi nespokojen/a

Obr. č. 26: Spokojenost se zdravím
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Na obrázku č. 26 je vidět, že z celkového počtu 41 respondentů odpověděl 1
respondent (2,44 %), který je se svým zdravím velmi spokojen. 11 respondentů
(26,83 %) je se svým zdravím spokojeno, 15 respondentů (36,59 %) není ani spokojeno
a ani nespokojeno, 11 respondentů (26,83 %) uvádí pocit nespokojenosti a 3 respondenti
(7,32 %) jsou se svým zdravotním stavem velmi nespokojeni.
Otázka č. 27: Jak často pociťujete a prožíváte pocity úzkosti, beznaděje, vzteku či
deprese?

Neustále
18;43,90%
8;19,51%

Celkem často
9;21,95%

Středně
Někdy

5;12,20%

Nikdy

1;2,44%

Obr. č. 27: Pocity úzkosti, beznaděje, vzteku či deprese
Z obrázku č. 27 vyplývá, že ze 41 respondentů 1 respondent (2,44 %) uvádí
neustálé prožívání těchto pocitů a 8 respondentů (19,51 %) pociťuje úzkost, beznaděj,
vztek či depresi celkem často. Středně časté prožívání uvedených pocitů označilo 5
respondentů (12,20 %). Někdy se tyto pocity vyskytují u 18 respondentů (43,90 %) a 9
respondentů (21,95 %) je nepociťuje nikdy.
Otázka č. 28a): Můžete se obrátit v případě potřeby podpory a pomoci na svou
rodinu či přátelé?

Ano

38;92,68%

Ne (pokračujte na
otázku č. 29)
3;7,32%

Obr. č. 28a): Podpora a pomoc rodiny či přátel
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Z uvedeného obrázku vyplývá, že ze 41 respondentů se 38 respondentů
(92,68 %) může obrátit na svou rodinu či přátele. 3 dotazovaní respondenti (7,32 %)
tuto možnost nemají.
Otázka č. 28b): Pokud ano, jak jste spokojen/a s podporou, kterou Vám poskytuje
rodina či přátelé?

24; 63,16%
10; 26,32%

1; 2,63%
Velmi spokojen/a

Spokojen/a

Ani spokojen/a ani nespokojen/a

Nespokojen/a

3; 7,89%

Velmi nespokojen/a

Obr. č. 28b): Spokojenost s podporou rodiny či přátel
Vzhledem k předešlé otázce (č. 28a), na kterou odpovědělo kladně 38
respondentů (92,68 %), je v této otázce počítán jako celek 38 respondentů (100,00 %).
Z 38 respondentů je 10 respondentů (26,32 %) velmi spokojeno s poskytnutou pomocí
od rodiny, 24 respondentů (63,16 %) je spokojeno, 3 respondenti (7,89 %) nejsou ani
nespokojeni a ani spokojeni a 1 respondent (2,63 %) uvedl nespokojenost s pomocí od
rodiny či přátel.
Otázka č. 29: Jak byste hodnotil/a vzhledem k onemocnění kvalitu svého života?

Velmi špatná
Špatná

23;56,10%
13;31,71%

Ani špatná ani dobrá
Dobrá

2;4,88%

2;4,88%

1;2,44%

Velmi dobrá

Obr. č. 29: Hodnocení kvality života
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V této položce se měli respondenti vyjádřit, vzhledem k onemocnění, ke kvalitě
svého života. Ze 41 respondentů 2 respondenti (4,88 %) hodnotí kvalitu svého života
jako velmi špatnou a další 2 respondenti (4,88 %) jako špatnou. 13 respondentů
(31,71 %) uvádí, že jejich kvalita života není ani špatná a ani dobrá. 23 respondentů
(56,10 %) uvádí dobrou kvalitu svého života a 1 respondent (2,44 %) svou kvalitu
života označuje za velmi dobrou.
Otázka č. 30: Myslíte si, že jste přispěl/a svou předešlou životosprávou ke vzniku
diabetu mellitu 2. typu?

Ano

17;41,46%
8;19,51%
14;34,15%

Spíše ano
Spíše ne
Ne

2;4,88%

Obr. č. 30: Vliv životosprávy na vznik diabetu mellitu 2. Typu
V této položce jsem chtěla zjistit, jestli mají respondenti pocit, že přispěli svou
předešlou životosprávou ke vzniku diabetu mellitu 2. typu. Z celkového počtu 41
respondentů odpovědělo 14 respondentů (34,15 %) ano a 17 respondentů (41,46 %)
spíše ano. 8 respondentů (19,51 %) si myslí, že spíše nepřispěli svou životosprávou ke
vzniku onemocnění. 2 respondenti (4,88 %) uvedli odpověď ne.
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3.6 Diskuze
V této kapitole interpretuji výsledky svého šetření u pacientů s diabetem
mellitem 2. typu jen u vybraných otázek, které považuji za zajímavé a přínosné
vzhledem k cílům mé bakalářské práce. Dále se zabývám rozborem jednotlivých
hypotéz.
Stanovené pracovní hypotézy byly testovány pomocí neparametrické statistické
metody Testu chí-kvadrát nezávislosti pro kontingenční tabulku a čtyřpolní tabulku.
Tuto metodu jsem použila, jelikož chci zjistit, zda je mezi pozorovanými jevy statisticky
významný rozdíl.
Vytvořila jsem si čtyřpolní a kontingenční tabulku a pomocí tabulkového
procesoru Microsoft Excell 2010 jsem vypočítala očekávané četnosti. Signifikantní
chí-kvadrát (χ2), neboli dosaženou hladinu statistické významnosti, jsem vypočítala
pomocí vzorce:

Pro hladinu významnosti (α) jsem zvolila hodnotu 0,05. Tato hodnota vyjadřuje,
že s 95 % jistotou pravděpodobně je nebo není mezi sledovanými jevy statistická
významnost. U hypotézy č. 1, 2 a 4 platí 1. stupeň volnosti a pro hypotézu č. 3 platí
3. stupeň volnosti.
Hypotéza č. 1
H0: Lze předpokládat, že mezi muži a ženami není v dodržování zásad dietních opatření
statisticky významný rozdíl.
HA: Lze předpokládat, že ženy dodržují zásady dietních omezení zodpovědněji, než
muži.
Σ - součet obou skupin, součet obou znaků
Skup. 1 – muži
Skup. 2 – ženy
Znak 1 – ano
Znak 2 – spíše ano
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Tab. H1a): Pozorované a očekávané četnosti
Pozorované četnosti - P
Skup. 1 Skup. 2 Σ
Znak 1
6
6
Znak 2
15
9
Σ
21
15

Očekávané četnosti - O
Skup. 1 Skup. 2 Σ
7
5
12
12
14
10
24
24
36
21
15
36

Tab. H1b): Výsledky statistického testování
χ2
α
kritická hodnota
0,514
0,05
3,841
K hypotéze č. 1 se vztahuje otázka č. 8, která zjišťovala, zda respondenti
dodržují zásady dietních omezení.
Z této otázky jsem do testování zařadila pouze možnosti odpovědi ,,ano“ a
,,spíše ano“, ačkoliv tato otázka měla čtyři alternativy odpovědí. Důvodem mého
rozhodnutí bylo, že v možnostech odpovědi ,,spíše ne“

a ,,ne“ byl malý počet

respondentů, který by nepřinesl žádné relevantní výsledky.
Statistickým výpočtem u této hypotézy zjišťuji rozdíl v zodpovědnosti dodržovat
dietní omezení mezi muži a ženami.
Dle výsledků statistického testování (viz tab. H1b) nelze alternativní hypotézu
přijmout. Na zodpovědnost dodržovat dietní opatření nemá pohlaví respondenta
v tomto případě žádný vliv.
Hypotéza č. 2
H0: Lze předpokládat, že rozdíl v omezení dodržováním zásad dietních opatření
v běžných činnostech mezi respondenty ve starobním důchodu a ekonomicky aktivními
respondenty, není statisticky významný.
HA: Lze předpokládat, že dietní opatření více omezuje v běžných aktivitách
respondenty v důchodovém věku, než respondenty ekonomicky aktivní.
Σ - součet obou skupin, součet obou znaků
Skup. 1 – ano
Skup. 2 – ne
Znak 1 – ekonomicky aktivní respondenti
Znak 2 – respondenti v důchodovém věku
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Tab. H2a): Pozorované a očekávané četnosti
Pozorované četnosti - P
Skup. 1 Skup. 2 Σ
Znak 1
0
9
Znak 2
12
10
Σ
12
19

Očekávané četnosti - O
Skup. 1 Skup. 2 Σ
3,48
5,52
9
9
8,52
13,48
22
22
31
12
19
31

Tab. H2b): Výsledky statistického testování
χ2
α
kritická hodnota
7,994
0,05
3,841
K hypotéze č. 2 se vztahuje otázka č. 13, pomocí které jsem chtěla zjistit, jestli
respondenty omezuje dodržování dietních opatření v běžných činnostech, které před
onemocněním vykonávali.
Na základě statistického testování (viz tab. H2b) lze přijmout alternativní
hypotézu, která říká, že respondenty ve starobním důchodu více omezuje dietní
opatření v běžných činnostech než ekonomicky aktivní respondenty. Z výsledku
usuzuji, že ekonomicky aktivní respondenti i přes vliv směn v zaměstnání a pracovní
vytíženost, nejsou omezováni dodržováním dietních opatření v běžných činnostech.
Oproti tomu jsou respondenti ve starobním důchodu přes předpokládaný dostatek času a
klidu omezováni dodržováním dietních zásad v běžných aktivitách. Vzhledem k
nulovému počtu ekonomicky aktivních respondentů, kteří by mohli být omezováni, se
domnívám, že toto tvrzení však nelze považovat za relevantní.
Hypotéza č. 3
H0: Lze předpokládat, že není mezi muži a ženami statisticky významný rozdíl v
prožívání pocitů úzkosti, beznaděje, vzteku a deprese.
HA: Lze předpokládat, že ženy mají častěji pocity úzkosti, beznaděje, vzteku a deprese,
než muži.
Σ - součet obou skupin, součet obou znaků
Skup. 1 – muži
Skup. 2 – ženy
Znak 1 – prožívání pocitů - celkem často
Znak 2 – prožívání pocitů - středně
Znak 3 – prožívání pocitů - někdy
Znak 4 – prožívání pocitů - nikdy
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Tab. H3a): Pozorované a očekávané četnosti
Pozorované četnosti - P
Skup. 1 Skup. 2 Σ
Znak 1
4
4
Znak 2
3
2
Znak 3
8
10
Znak 4
8
1
Σ
23
17

8
5
18
9
40

Očekávané četnosti - O
Skup. 1 Skup. 2
Σ
4,6
3,4
2,88
2,13
10,35
7,65
5,18
3,83
23
17

8
5
18
9
40

Tab. H3b): Výsledky statistického testování
χ2
α
kritická hodnota
5,079
0,05
7,815
K hypotéze č. 3 se vztahuje otázka č. 27. Touto otázkou jsem zjišťovala, jak
často prožívají respondenti vzhledem ke svému onemocnění pocity úzkosti, beznaděje,
vzteku či deprese.
Z této otázky jsem do testování nezařadila možnost odpovědi ,,neustále“.
Důvodem mého rozhodnutí bylo, že na tuto možnost odpověděl pouze 1 respondent,
který by nepřinesl žádný relevantní výsledek.
Dle výsledků statistického testování (viz tab. Hb3) nelze alternativní hypotézu
přijmout. Lze tedy konstatovat, že pohlaví respondenta nemá vliv na prožívání
negativních emočních pocitů. Obě skupiny, tedy muži a ženy prožívají negativní emoce
podobně. Obecně vzato, ženy jsou v prožívání negativních pocitů emočně náchylnější a
dalo by se předpokládat, že alternativní hypotézu budu moci přijmout. Není tomu tak,
testování toto tvrzení nepřijímá.

Hypotéza č. 4
H0: Lze předpokládat, že není statisticky významný rozdíl v kvalitě života u
respondentů, kteří se léčí s diabetem do 10ti let a 20ti let.
HA: H4: Lze předpokládat, že pacienti, kteří se léčí s diabetem po dobu 20ti let, budou
častěji uvádět zhoršenou kvalitu života, než pacienti léčící se po dobu 10ti let.
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Σ - součet obou skupin, součet obou znaků
Skup. 1 – délka léčby – ani špatná ani dobrá
Skup. 2 – délka léčby – dobrá
Znak 1 – kvalita života – do 10ti let
Znak 2 – kvalita života – do 20ti let
Tab. H4a): Pozorované a očekávané četnosti
Pozorované četnosti – P
Skup. 1 Skup. 2 Σ
Znak 1
6
11
Znak 2
3
10
Σ
9
21

Očekávané četnosti - O
Skup. 1 Skup. 2 Σ
5,1
11,9
17
17
3,9
9,1
13
13
30
9
21
30

Tab. H4b): Výsledky statistického testování
χ2
α
kritická hodnota
0,524
0,05
3,841
K této hypotéze se vztahuje otázka č. 29, ve které měli respondenti ohodnotit
vzhledem k onemocnění kvalitu svého života. Do testování jsem do testování zařadila
pouze možnosti odpovědi ,,ani dobrá ani špatná“ a ,,dobrá“, ačkoliv tato otázka měla pět
alternativ odpovědí. Důvodem mého rozhodnutí bylo, že v možnostech odpovědi ,,velmi
špatná, špatná a velmi dobrá“ byl nízký počet respondentů, který by nepřinesl žádné
relevantní výsledky.
Na základě statistického testování (viz tab. H4b) nelze alternativní hypotézu
přijmout. Nelze tedy tvrdit, že respondenti, kteří se léčí s diabetem do 20ti let, mají
zhoršenou kvalitu života než respondenti, léčící se s onemocněním zatím pouze do 10ti
let. Na základě výsledku usuzuji, že dotazovaní respondenti s rozdílnou délkou léčby
vnímají svou kvalitu života podobně.
První tři otázky v dotazníku zjišťovaly pohlaví, věk a pracovní zařazení
respondentů. Podle uvedených výsledků v kapitole 3.5 Výsledky vlastního šetření, je
více dotazovaných respondentů mužů než žen. Nejpočetnější skupinu představují
respondenti ve věku 51 – 75 let (80,49 %) a respondenti ve starobním důchodu
(53,66 %). V otázce č. 5 jsem zjišťovala, kdo se podílel na poskytnutí informací ohledně
onemocnění, jeho příčinách, léčbě a možných komplikací. Překvapilo mě, že více jak
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polovině pacientům (65,85 %) poskytl informace o onemocnění pouze lékař. Myslím si,
že by se na poskytování informací měl podílet lékař společně se všeobecnou sestrou
v rámci úspěšnější kompenzace diabetu mellitu. Dalším důvodem poskytování
informací ze strany všeobecné sestry je prohloubení důvěry s pacientem. U otázky č. 7
jsem chtěla zjistit, zda byla respondentům naordinována individuální dieta vzhledem
k onemocnění. Ze 41 respondentů 9 respondentům (21,95 %) nebylo stanoveno dietní
omezení, což mě překvapilo, jelikož vzhledem k odbornosti lékařů ve Fakultní
nemocnici Motol si nemyslím, že by lékař opomenul pacientovi sdělit dietní omezení.
Z toho lze usoudit, že respondenti buď tuto otázku ne zcela správně pochopili nebo
nemají dostatek vědomostí o léčebném režimu. V otázce č. 8 jsem se ptala, zda
dotazovaní respondenti dodržují zásady dietních opatření. 3 respondenti (7,32 %) tyto
zásady spíše nedodržují a 2 respondenti (4,88 %) je nedodržují vůbec. Domnívám se, že
pacienti zásady nedodržují na základě nedostatečné informovanosti a tím pádem ani
nemusí být obeznámeni s riziky, které nedodržování zásad dietních opatření s sebou
přináší nebo že se pacientům nedaří pozměnit své stravovací návyky v zájmu vysoké
obliby jídel bohatých na jednoduché sacharidy a tuky. Otázka č. 9 zjišťovala, zda
změnili respondenti své stravovací návyky, když jim lékař diagnostikoval diabetes
mellitus 2. typu. 3 respondenti (7,32 %) uvedli, že své stravovací návyky spíše
nepozměnili a u 2 respondentů (4,88 %) nedošlo ke změně vůbec. Důvodem jejich
počínání může být fakt, že ze své pohodlnosti raději užívají předepsané léky a myslí si,
že postačí pro kompenzaci diabetu, jelikož je prozatím nic netrápí a nebolí. Nadále tedy
již dietní omezení nerespektují. V otázce č. 10 jsem zjišťovala pravidelnost stravování
dotazovaných respondentů. 6 respondentů (14,63 %) se nestravuje pravidelně a uvádí
jako příčinu svého nepravidelného stravování pracovní cesty, na kterých nedokáží
dodržovat pravidelný přísun stravy. Dále uvedli, že pokud se účastní společenských
akcí, porušují zásady dietních opatření a konzumují kalorické potraviny. Překvapil mě 1
respondent (2,44 %), který uvedl jako příčinu svého nepravidelného stravování absenci
pocitu hladu. Jako diabetik by si měl být vědom následků vyplývajících
z hypoglykemie. V otázce č. 12 jsem zjišťovala, zda si dokáží respondenti sestavit
jídelníček podle výživových doporučení. 6 respondentů (14,63 %) uvedlo, že si spíše
nedokáže jídelníček sestavit a 1 respondent (2,44 %) si neumí sestavit jídelníček vůbec.
Lze tedy usuzovat, že pacienti nebyli dostatečně informováni o vhodnosti výběru
potravin nebo nechtějí podstoupit změnu ve stravovacích návycích. Otázka č. 13
zjišťovala, zda omezuje respondenty dodržování zásad dietních opatření v běžných
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činnostech, které před onemocněním vykonávali. 18 respondentů (43,90 %) uvedlo, že
je dodržování zásad omezuje. Na tuto otázku navazuje otázka č. 14a), kde právě těchto
18 respondentů mělo uvést v jakých denních aktivitách, které dříve vykonávali, je
omezuje dodržování dietních opatření. Ve všech uvedených aktivitách (sport, cestování,
společenské akce a kulturní akce, zaměstnání, vaření, nakupování, vykonávání
zaměstnání a jiné) představuje pro respondenty dodržování dietních opatření nějaké
omezení. V otázce č. 14b) měli uvést ke zvolené aktivitě, v čem konkrétně omezení
spočívá. Nejčetnější odpovědí bylo, že je v denních aktivitách omezuje diabetická
neuropatie nohou, dělá jim potíže stravovat se mimo domov při cestování a nedodržují
dietní opatření v zaměstnání vlivem nepravidelných pracovních směn. V otázce č. 15
bylo cílem ověřit znalosti respondentů v oblasti zásad výživových doporučení
diabetické diety. Každý diabetik by si měl být schopen sestavit vhodný jídelníček.
Očekávala jsem, že alespoň 90 % dotazovaných respondentů zvolí variantu odpovědi D,
která vychází ze zásad doporučení diabetické diety. Překvapilo mě, že 4 respondenti
(9,76 %) považují za správné omezit pouze tuky a bílkoviny, 10 respondentů (24,39 %)
omezuje ve svém jídelníčku pouze jednoduché sacharidy a tuky. Tyto odpovědi
poukazují na nedostatečnou informovanost v oblasti doporučení diabetické diety pro
úspěšnou kompenzaci onemocnění. V otázce č. 17a) jsem zjišťovala, zda respondenti
znají spojitost mezi hodnotou glykemie a výměnnými jednotkami. Na konkrétní
spojitost se ptám v otázce č. 17b). Vhodnost a srozumitelnost těchto otázek jsem
konzultovala s nutriční terapeutkou Fakultní nemocnice Motol, která edukuje pacienty
docházející do Diabetologické ambulance FN Motol. Ujistila mě, že o spojitosti
glykemie s výměnnými jednotkami jsou informováni všichni registrovaní pacienti z této
ambulance. Tudíž mě velice překvapilo, že spojitost nezná až 16 respondentů (39,02 %).
Pokud pacienti tuto skutečnost neznají, není zde ani předpoklad pro úspěšnou spolupráci
v léčbě diabetu. 25 respondentů (60,98 %) tuto spojitost chápe a uvedlo, že
kontrolovaným příjmem sacharidů lze ovlivnit hladinu glykemie v krvi. Také se
zmiňují, že potraviny s vysokým glykemickým indexem zvyšují v krvi hladinu glukózy.
Pro tyto respondenty nepředstavuje výpočet výměnných jednotek při sestavování
jídelníčku žádné potíže, na které se dotazuji v otázce č. 18. Zbylých 16 respondentů
(39,02 %) si nedokáže výměnné jednotky vypočítat, protože nemají vědomosti o
spojitosti výměnných jednotek. Otázka č. 19 se vztahuje k otázce předešlé. 16
respondentů (39,02 %) zde mělo uvést, v čem konkrétně jim výpočet výměnných
jednotek dělá největší potíž. Nejčastěji respondenti uváděli, že neví, jak se výměnné
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jednotky počítají a nepamatují si glykemický index potravin. O neúčasti na
vzdělávacích a společenských akcích pořádaných diabetologickou asociací jsem se
přesvědčila v otázce č. 23. Všech 41 dotazovaných respondentů uvedlo, že se těchto
akcí neúčastní. Důvodem bylo, že nejsou pro tyto akce vhodnými účastníky a domnívají
se, že jsou zaměřené spíše na odbornou veřejnost. Dále uvádějí špatnou dostupnost
z místa bydliště, nemají dostatek času a financí, které by pokryly náklady na dojíždění a
chybí jim informace, kde se tyto akce konají. Někteří pacienti mají dostatek informací
od lékaře a uvádějí za důvod nepřítomnosti na akcích zdravotní problémy. Pokud bych
mohla reagovat na uvedené důvody, především bych se zaměřila na širší propagaci již
zmíněných akcí. Vzhledem ke stále narůstajícímu počtu diabeticky nemocných a
k současnému nevhodnému životnímu stylu, mohou mít akce i preventivní charakter.
Domnívám se, že je pro respondenty příjemnější informovat se o onemocnění
anonymním způsobem, než se účastnit společenských a vzdělávacích akcí. V otázce
č. 24, která zjišťovala, zdali se respondenti zajímají o časopisy, kampaně, internetové
portály, mě překvapuje, že se i v dnešní době snadno dostupných informací 28
respondentů (68,29 %) o problematiku diabetu nezajímá. Změna stravovacího režimu
v souvislosti se změnou v životě je tématem otázky č. 25. Dalo by se předpokládat, že
změna ve stravování bude pro pacienty v jejich životě představovat výraznou změnu. 32
respondentů (78,05 %) však nepovažuje změnu stravovacího režimu za zásadní změnu v
životě, ale 9 respondentů (21,95 %) to tak cítí. Podle uvedených odpovědí z kapitoly
3.5 Výsledky vlastního šetření je zřejmé, že změny stravovacího režimu se mohou do
života pacienta zapsat i pozitivním způsobem. Ku příkladu 2 respondenti (4,88 %)
uvádějí, že se jim podařila snížit tělesná hmotnost a cítí se celkově mnohem lépe.
Otázka č. 26 zjišťovala spokojenost respondentů s jejich zdravím. 1 respondent
(2,44 %), je se svým zdravím velmi spokojen a 11 respondentů (26,83 %) je se svým
zdravím spokojeno. 15 respondentů (36,59 %) není ani spokojeno a ani nespokojeno, 11
respondentů (26,83 %) uvádí pocit nespokojenosti a 3 respondenti (7,32 %) jsou se
svým zdravotním stavem velmi nespokojeni. Dle výsledků se domnívám, že se na
celkové spokojenosti s jejich zdravotním stavem podílejí i jiné faktory než samotné
onemocnění dibetes mellitus. Na tuto otázku nepřímo navazuje otázka č. 29, kde jsem
zjišťovala, jak respondenti hodnotí kvalitu svého života vzhledem k onemocnění.
Vlivem diabetu zhodnotili 2 respondenti (4,88 %) kvalitu svého života jako velmi
špatnou a další 2 respondenti (4,88 %) jako špatnou. 13 respondentů (31,71 %) uvádí, že
jejich kvalita života není ani špatná a ani dobrá. 23 respondentů (56,10 %) uvádí dobrou
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kvalitu svého života a 1 respondent (2,44 %) svou kvalitu života označuje za velmi
dobrou. S porovnáním s výsledky u otázky č. 26, ve které jsem zjišťovala celkovou
spokojenost se zdravím, se tedy domnívám, že diabetes mellitus neovlivňuje zdraví
respondentů tak výrazným způsobem jako jiné faktory. Toto trvzení však nelze
zobecňovat, jelikož na hodnocení kvality života respondentů v souvislosti s diabetem
mellitem 2. typu bych potřebovala větší počet respondentů. V otázce č. 27 bylo cílem
zjistit, jak často respondenti prožívají pocity úzkosti, beznaděje, vzteku či deprese. U 18
respondentů (43,90 %) se tyto pocity vyskytují někdy. 9 respondentů (21,95 %) je
nepociťuje nikdy. 8 respondentů (19,51 %) pociťuje úzkost, beznaděj, vztek či depresi
celkem často. Středně časté prožívání uvedených pocitů označilo 5 respondentů
(12,20 %). Vzhledem k uvedeným odpovědím, dle mého názoru tyto pocity prožívají i
lidé, na které jsou kladeny nároky v běžném životě bez ohledu na to, zda jsou postiženi
diabetem či nikoliv. Domnívám se, že tento závěr však nelze pro malý počet
respondentů považovat za relevantní, jelikož pacienti s diabetem, kteří mají téžké
komplikace vycházející z onemocnění, nebudou svou kvalitu života hodnotit příznivě.
V otázce č. 28a) a 28b) jsem chtěla zjistit, zdali se v případě potřeby pomoci mohou
respondenti obrátit na svou rodinu či přátele a měli ohodnotit, jak jsou s pomocí rodiny
a přátel spokojeni. 38 respondentů (92,68 %) se může obrátit na svou rodinu či přátele.
Jelikož je diabetes mellitus 2. typu chronické onemocnění a přináší s sebou i nepříjemné
komplikace, myslím si, že je velmi důležité, aby si nemocný mohl se svým blízkým
popovídat a požádat ho o pomocnou ruku. Pro ty, kteří tuto možnost nemají, jako je
tomu v tomto případě u 3 respondentů (7,32 %), se mohou obrátit na specialisty, ať už
jsou jimi lékaři, psychologové, nutriční terapeuti či všeobecné sestry z diabetologické
poradny. Otázka č. 30 zjišťovala, zda si respondenti myslí, že svou předešlou
životosprávou přispěli ke vzniku diabetu mellitu 2. typu. Více než polovina respondentů
(75,61 %) si je vědoma své nevyhovující předešlé životosprávy, která by mohla vést ke
vzniku diabetu mellitu 2. typu. Jelikož se na vzniku diabetu mellitu 2. typu podílí celá
řada faktorů a nejen nevhodná životospráva, nelze tento výsledek paušalizovat, ale
zároveň lze poukazovat na to, že jsou si vědomi svého nesprávného životního stylu,
který mnohdy změní až po diagnóze onemocnění.
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Na závěr diskuze bych chtěla kriticky zhodnotit zpracování své bakalářské
práce. Pokud budu mít možnost se výzkumu v ošetřovatelství nadále věnovat, snažila
bych se získat ke svému průzkumnému šetření více respondentů, jelikož u 41
respondentů nelze některé výsledky z otázek zobecňovat a vyvozovat z nich relevantní
závěry. Otázky ve svém dotazníku bych příště konstruovala jiným způsobem. Zaměřila
bych se na lepší srozumitelnost, jelikož si myslím, že některé otázky respondenti ne
zcela správně pochopili.
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ZÁVĚR
V předložené bakalářské práci na téma ,,Kvalita života u vybraných skupin
klientů s Diabetem mellitem“ se domnívám, že jsem stanovené cíle splnila.
V teoretické části byla popsána problematika diabetu mellitu a zpracován
základní přehled o kvalitě života. V úvodu teoretické části se stručně zmiňuji o historii
diabetu a předkládám klasifikaci onemocnění. Vzhledem k vybrané skupině klientů
jsem příčiny, příznaky, diagnostiku a léčbu onemocnění směřovala k diabetu mellitu
2. typu. Ve druhé části vymezuji pojem kvality života, její rozsah a uvádím význam
hodnocení kvality života v klinické praxi. V závěru teoretické části uvádím seznam
dříve realizovaných studií, zabývající se kvalitou života pacientů s diabetem mellitem.
Cílem empirické části bylo zjistit, jak pacienti vnímají kvalitu svého života
v souvislosti s onemocněním a zmapovat, jak ovlivňuje pacienty dietní léčba ve
vykonávání denních aktivit. Zaměřila jsem se blíže na denní aktivity, jelikož jsem chtěla
poznat, v jaké aktivitě pro pacienty spočívá omezení. Dotazníky jsem pro své
průzkumné šetření konstruovala na základě poznatků z odborné literatury. Vhodnost
položených otázek, jejich srozumitelnost a věcnost vzhledem ke stanoveným cílům,
byla konzultována s lékařem se specializací v diabetologii a endokrinologii a nutriční
terapeutkou. Dotazníky byly distribuovány do Diabetologické ambulance Fakultní
nemocnice v Motole. Realizace šetření probíhala v měsíci prosinci 2013 a lednu 2014.
Výsledky z dotazníkového šetření byly zpracovány od 41 respondentů a jsou
prezentovány v grafickém znázornění a doplněné slovním popisem. V diskuzi se věnuji
rozboru vybraných otázek a ověřuji stanovené hypotézy.
Z výsledků průzkumného šetření vyplynulo, že pacienti vzhledem k diabetu
mellitu svou kvalitu života nevnímají negativně. Z celkového počtu 41 respondentů
pouze 4 respondenti zhodnotili svou kvalitu života nepříznivě. Více než polovina
respondentů uvádí dobrou kvalitu svého života. V hypotéze č. 4 jsem zjišťovala kvalitu
života v závislosti na délce léčby s diabetem. U lidí léčících se s diabetem po dobu 10 ti
a 20 ti let, nebyl v kvalitě života statisticky významný rozdíl. Ve svém dotazníkovém
šetření jsem se ještě dotazovala na celkovou spokojenost se zdravím. V tomto případě
byla nespokojenost respondentů se svým zdravotním stavem značně vyšší. Dohromady
14 respondentů bylo se svým zdravím nespokojeno. Na základě těchto výsledků se
domnívám, že na celkovou spokojenost s jejich zdravotním stavem se podílejí i jiné
faktory než samotné onemocnění dibetes mellitus. Dalo by se říci, že diabetes mellitus
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neovlivňuje zdraví respondentů tak výrazným způsobem jako jiné faktory. Domnívám
se, že trvzení však nelze považovat za relevantní. Abych mohla zhodnotit kvalitu života
respondentů

v souvislosti s diabetem mellitem 2. typu, potřebovala bych oslovit

mnohem více respondentů. Dále z výsledků šetření vyplývá, že dodržování dietních
opatření, jakožto předpoklad pro úspěšnou kompenzaci diabetu mellitu, omezuje
v denních aktivitách z celkového počtu 41 respondentů 18 pacientů. Pacienti uváděli
omezení ve sportu, cestování, společenských a kulturních akcí, zaměstnání, vaření a
v nakupování. K jednotlivým aktivitám dodali, že je v jejich vykonávání omezují
zdravotní potíže, respektive diabetická neuropatie nohou. Velký problém pro ně
představuje stravování při cestování, kdy nedodržují pravidelnost příjmu potravy.
Vlivem nepravidelných pracovních směn také nedodržují dietní opatření. V hypotéze
č. 2 jsem zjišťovala, zdali dietní opatření více omezuje v denních aktivitách respondenty
v důchodovém věku, než respondenty ekonomicky aktivní. Na základě testování jsem
došla k výsledku, že respondenty ve starobním důchodu více omezuje dietní opatření
v běžných činnostech, než ekonomicky aktivní respondenty. Ekonomicky aktivní
respondenti i přes vliv směn v zaměstnání a pracovní vytíženost, nejsou omezováni
dodržováním dietních opatření v běžných činnostech. Oproti tomu jsou respondenti ve
starobním důchodu přes předpokládaný dostatek času a klidu omezováni dodržováním
dietních zásad v běžných aktivitách. Vzhledem k nulovému počtu ekonomicky
aktivních respondentů, kteří by mohli být omezováni, se domnívám, že toto tvrzení však
nelze považovat za relevantní.
Ve své soustavné přípravě k vykonávání budoucího povolání, jsem se setkala
s mnoha diabeticky nemocnými, kteří již měli pozdní komplikace. Očekávala jsem tedy,
že bude větší procento pacientů, kteří budou vzhledem k diabetu uvádět zhoršenou
kvalitu života.
Ať už mou práci čtou zdravotničtí pracovníci nebo nemocní trpící diabetem,
chtěla bych poukázat na závažnost tohoto onemocnění, jakožto na globální problém
populace. Chtěla bych svou prací inspirovat nejen všeobecné sestry, ale i širokou
veřejnost, aby prováděli důslednou prevenci tohoto onemocnění a to změnou svých
stravovacích návyků a zvýšenou tělesnou aktivitou. Není to však prevence pouze
k diabetu mellitu, ale i pro další závažná civilizační onemocnění (např. kardiovaskulární
onemocnění, obezitu, nádorová onemocnění tlustého střeva). I přes malé procento
respondentů, kteří v mém šetření uvedli, že nedodržují zásady dietních opatření, se budu
ve své budoucí praxi snažit je motivovat k dodržování těchto zásad. Důvodem je, že
73

Bakalářská práce

Kvalita života vybraných skupin klientů s Diabetem mellitem

pokud se naučí správně si vypočítat výměnné jednotky v souvislosti s regulací hladiny
glukózy v krvi, budou si umět zvolit vhodné potraviny a změní celkový přístup ke
svému onemocnění, bude jejich kompenzace diabetu úspěšnější a tím i kvalita života na
dobré úrovni. Pacient je tím, kdo rozhoduje o úspěchu či neúspěchu léčby.
Doufám, že výsledky z mého průzkumného šetření pomohou všeobecným
sestrám lépe pochopit, jak se nemoc a léčba nemoci promítá do každodenního života
pacienta.
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PŘÍLOHY
Příloha A: Klasifikace poruch homeostázy glukózy
1) Diabetes mellitus
- 1. typu – a) autoimunitní
b) idiopatický
- 2. typu – a) převážně inzulinrezistentní
b) převážně inzulindeficitní
Ostatní specifické typy
Gestační diabetes mellitus
2) Další poruchy homeostázy glukózy
- hraniční glykemie nalačno
- porušená glukózová tolerance
(Škrha, 2009, s. 10)

Příloha B: Ostatní specifické typy diabetes mellitus
Choroby zevně sekretorické části pankreatu

chronická pankreatitida, pankreatektomie, trauma,
cystická fibróza, hemochromatóza

Endokrinopatie

akromegalie,Cushingův syndrom, glukagonom,
feochromocytom, hyperthyreoidismus,
hyperaldosteronismus, somatostatinom
Glukokortikoidy, kyselina nikotinová, diazoxid, Bandrenergní agonisté, hormony štítné žlázy

Léky/chemikálie vyvolávající DM
Monogenně podmíněné formy DM

MODY 1-6

Genetické defekty působení inzulinu

typ A inzulinové rezistence, leprechaunismus,
lipoatrofický diabetes
vrozené zarděnky, cytomegalovirus,

Infekce
Ostatní genetické syndromy spojené s DM

Downův syndrom, Klinefelterův syndrom, Turnerův
syndrom, Wolframův syndrom, porfyrie,
myotonická dystrofie, další

(Škrha, 2009, s. 13)
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Příloha C: Diagnostická kritéria pro DM (dle WHO z roku 1999)
Glykemie
Diabetes mellitus
o nalačno
o za 2 hodiny při oGTT
Porušená glukózová tolerance
o nalačno
o za 2 hodiny při oGTT
Hraniční glykemie nalačno

Venózní plazma (mmol/l)
≥ 7,0
≥ 11,1

< 7,0
7,8-11,1
6,1-6,9, od roku 2003: 5,6-6,9

r
Normální glukózová tolerance
o nalačno
o za 2 hodiny při oGTT

≤ 5,5
≤ 7,7

(Škrha et al., 2009, s. 17)

Příloha D: Rizikové faktory vývoje diabetes mellitus 2. typu
Základní rizikové faktory
o etnikum a rasa
o věk nad 45 let
o rodinná anamnéza (DM 2. typ, abdominální typ
obezity)
o přítomnost PGT a/nebo HGL
o GDM v anamnéze
o hypertenze
o dyslipoproteinémie (nízké koncentrace HDLcholesterolu a zvýšené koncentrace TG)
Ostatní možné rizikové faktory
o podvýživa v 1. roce života
o malnutrice plodu před porodem
Ovlivnitelné faktory životního stylu
o přejídání
o dieta s vysokým obsahem tuků (s nízkým obsahem
sacharidů)
o nedostatek fyzické aktivity
o kouření

(Škrha et al., 2009, s. 12)
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Příloha E: Potravinová pyramida

(http://www.fzv.cz/wp-content/uploads/2014/01/FZV_pyramida.pdf [online]. [cit. 24. 2.
2014])
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Příloha F: Dělení inzulinů podle doby působení
Inzulinové přípravky (nejsou zde uvedeny všechny názvy inzulinů)
Ultrakrátkodobé
Humalog

Krátkodobé
Actrapid HM

Humalog KwikPen

Insuman Rapid

Středně dlouhodobé
Dlouhodobé
Lantus
a) protamin-zink
inzulin:
- Insulatard
Lantus OPTICLIC

NovoRapid FlexPen

Humulin R

- Insuman Basal

Lantus SoloSTAR

NovoRapid

- Humulin N

Levemir

Apidra

Levemir FlexPen

Apidra SoloSTAR

b) zink inzulin
suspenze:
- Humulin L

Apidra OPTICLIC

- Monotard HM

Stabilizované směsi
Mixtard 30, Insuman Komb typ 25, Humulin M3, NovoMix 30 FlexPen, Novomix 30,
Humalog Mix 25, Humalog Mix 25 (50) KwikPen

(Pelikánová et al., 2011)

Příloha G: Manuál – aplikace inzulinu inzulinovým perem
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(http://www.novonordisk.cz/documents/article_page/document/novopen4_manual.asp
[online]. [cit. 30. 12. 2013])
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Příloha H: Obsah edukace
Náplň edukace diabetiků
1) Podstata diabetu 1. a 2. typu léčeného inzulinem. Mechanizmus účinku inzulinu.
2) Pro diabetiky, kteří jsou léčeni inzulinem – léčba diabetu inzulinem – praktický
nácvik aplikace, místa vpichu, druhy inzulinů a doba jejich působení, uchování inzulinu.
Taktika inzulinové léčby, terapie inzulinovou pumpu, inzulinové režimy nekonvenční a
konvenční.
Pro diabetiky léčené perorálními antidiabetiky – zásady léčby PAD
3) Samostatná kontrola glykemie, ketonurie, glykosurie a krevního tlaku. Renální práh a
normální hodnoty. Vedení záznamu dávek inzulinu a glykemií. Praktická cvičení
posouzení kompenzace diabetu, glykovaný hemoglobin. Kontinuální monitorace
glykemií a její hodnocení. Obsluha glukometru.
Úprava režimu a dávek inzulinu dle glykemie, podle fyzické aktivity jednorázové či
dlouhodobé a podle příjmu sacharidů v potravinách. Úprava inzulinu ve zvláštních
situacích (operace, cestování, změna diety, onemocnění). Modelové situace.
4) Ketoacidóza, příčiny, hypoglykemie, hyperglykemie, prevence, příznaky a léčba.
Zásady bezpečnosti při řízení motorových vozidel z důvodu možného rizika
hypoglykemie.
5) Rozdělení potravin podle druhů a obsahu sacharidů. Ekvivalenty obsahu sacharidů
včetně výměnných jednotek. Náhradní sladidla. Tuky, alkohol. Praktická cvičení.
Ukázky jídelníčků. Dietní léčba při hyperlipoproteinémii a nadváze. Praktická cvičení
v odhadu obsahu tuků a energie v potravinách. Metody léčby obezity – bariatrická
chirurgie. Vegetariánská strava.
6) Vliv fyzické zátěže na glykemii. Vhodné sporty, úpravy inzulinu.
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7) Psychologické problémy diabeticky nemocných. Techniky a prevence v léčbě stresu.
Spolupráce se zdravotníky.
8) Mikroangiopatické komplikace – diabetická nefropatie, retinopatie a neuropatie.
9) Makroangiopatické komplikace - metabolický syndrom, onemocnění srdce a cév
dolních končetin. Rizikové faktory aterosklerózy a jejich ovlivnění.
10) Prevence a léčba mikroangiopatických a makroangiopatických komplikací –
syndrom diabetické nohy. Vhodná obuv, gymnastika, hygiena. Denní kontroly nohou.
Prevence ulcerací.
11) Zaměstnání, organizace diabetiků, řízení motorových vozidel.
12) Těhotenství – genetické faktory, sexuální problémy.
Součást edukačního programu - je nutné jeho pravidelné posilování a to
opakovanou edukací moderními technologiemi – internetová komunikace, telefonickým
kontaktem a přes webové programy – elektronická pošta.
Po šesti měsících je nutné opět provádět podporu pacienta.
(Česká diabetologická společnost, 2012)
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Příloha Ch: Edukační pracoviště
-

FN Brno, Diabetologické centrum IGEK

-

Nemocnice Milosrdných bratří, Brno

-

IKEM Praha, Centrum diabetologie IKEM, Edukační pracoviště pro diabetiky

-

ResTrial s.r.o.

-

Diabetologická ambulance, Nemocnice Havlíčkův Brod

-

Nemocnice Jihlava, Diabetologické centrum

-

Krajská nemocnice Liberec a.s., Diabetologické centrum

-

Nemocnice Karlovy Vary, Diabetologické centrum

-

Fakultní

nemocnice

Olomouc,

Dětská

klinika

interní

klinice

–

Pediatrická

část

Diabetologického centra
-

Diabetologická ambulance – Ostrava

-

Diabetologické

centrum

při

II.

gastroenterologické

a

hepatologické
-

Diabetologická a interní ambulance – Moravská Ostrava

-

Diabetologická ambulance Slezské nemocnice Opava

-

Centrum péče o diabetika, Nemocnice ve Frýdku-Místku

-

Masarykova

nemocnice

v Ústí

nad

Labem,

o.

z.,

Interní

oddělení,

Diabetologické centrum
-

DIAHELP s.r.o., Pardubice

-

Krajská nemocnice T. Bati, Zlín, Diabetologické centrum, Interní klinika IPVZ

-

Nemocnice Znojmo, Diabetologická ambulance interního oddělení
(Česká diabetologická společnost, 2013)

Příloha I: Internetové odkazy

-

http://www.zdravky.cz/archiv-odbornych-zdravotnickych-titulu/

-

www.tigis.cz

-

www.diabetacek.cz

-

www.zdravavyziva.cz

-

www.diastyl.cz

-

www.diazivot.cz

-

www.diaktiv.cz

-

care.diabetesjournals.org

-

www.diabetologia-journal.org
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-

www.springerlink.com/

-

www.accu-chek.com

-

www.accu-chek.com

-

www.clinidiabet.com

-

www.diabetesnet.com
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(Česká diabetologická společnost, 2013)

Bakalářská práce

Kvalita života vybraných skupin klientů s Diabetem mellitem

Příloha J: Tabulky
Tab. č. 1: Důvody nepravidelného stravování
Proměnná
Pracovní cesty
Společenské akce s rodinou, přáteli
Nemá pocit hladu
Nevyplněno
Celkem

n
3
2
1
0
6

%
7,32%
4,88%
2,44%
0,00%
14,63%

5

%
20,00%

Tab. č. 2: Spojitost mezi hodnotou glykemie a výměnnými jednotkami
Pokud ano, jaká?
Proměnná
Kontrolovaným příjmem sacharidů lze ovlivnit glykémii
Potrava s vysokým glykemickým indexem zvyšuje množství
glukózy v krvi
Nevyplněno
Celkem

n

6
24,00%
14
56,00%
25 100,00%

Tab. č. 3: Účast na vzdělávacích a společenských akcí pořádané ČDS
Účastníte se vzdělávacích a společenských akcí pořádané Diabetologickou
asociací ČR?
Proměnná
n
%
Nemám čas
4
9,76%
Nejsem účastník, vhodné pro odborníky
3
7,32%
Nedostatek financí na dojíždění
2
4,88%
Špatná dostupnost z místa bydliště
4
9,76%
Nevím, kde se konají
3
7,32%
Nezajímám se
2
4,88%
Mám dostatek informací od lékaře
1
2,44%
Zdravotní důvody
1
2,44%
Nevyplněno
21
51,22%
Celkem
41 100,00%
Tab. č. 4: Změna v životě respondenta v souvislosti se změnou stravovacího režimu
Proměnná
Nejsem schopen/na jíst 5x denně
Cítím se lépe
Změna životního režimu
Snížení hmotnosti
Omezení některých potravin
Nevyplněno
Celkem

n
1
1
2
1
1
3
9

%
2,44%
2,44%
4,88%
2,44%
2,44%
7,32%
21,95%
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Příloha K: Žádost o povolení dotazníkového šetření
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Příloha L: Dotazník
Vážená paní, vážený pane,
jmenuji se Petra Tkadlecová a jsem studentkou 3. ročníku studijního programu
Ošetřovatelství, oboru Všeobecná sestra s rozšířenou výukou v pediatrickém ošetřovatelství na
2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Dovoluji si Vás požádat o vyplnění anonymního dotazníku, který je součástí mé
bakalářské práce na téma Kvalita života vybraných skupin klientů s diabetem mellitem. Tímto
dotazníkem bych chtěla zjistit, jak vnímáte kvalitu svého života a zmapovat, jaké potíže Vám
činí dodržování léčebného režimu. Získané informace budou využity pouze pro účely mé
bakalářské práce.
Instrukce
V dotazníku je celkem 27 otázek. Prosím, zatrhněte vždy jen jednu odpověď, která se
Vám zdá nejvhodnější, pokud nebude uvedeno jinak. V dotazníku se objevují i otevřené otázky,
na které odpovídejte vlastními slovy. Vyplnění dotazníku trvá přibližně 10 až 15 minut.
Podmínkou pro vyplnění dotazníku je diagnostikovaný 2. typ diabetu mellitu.
Předem děkuji za Váš čas a Vámi poskytnuté informace!

1) Pohlaví:
o muž
o žena
2) Věk:
o 19 – 30 let
o 31 – 50 let
o 51 – 75 let
o 76 let a více
3) Pracovní zařazení
o zaměstnaná/ný
o nezaměstnaná/ný
o starobní důchodkyně/důchodce
o invalidní důchodkyně/důchodce
o mateřská dovolená
o pracovní neschopnost
o jiné………………….
4) Jak dlouho se léčíte s onemocněním diabetes mellitus 2. typu?
o do 10ti let
o do 20ti let
o do 30ti let a více
5) Kdo Vám poskytl informace o příčinách vzniku onemocnění, jeho průběhu, léčbě
a možných komplikacích?
o lékař
o všeobecná sestra
o lékař i všeobecná sestra
o jiné osoby (uveďte prosím jaké)………………….
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6) Byl/a jste spokojen/a s poskytnutými informacemi týkající se léčby?
o ano
o spíše ano
o spíše ne
o ne
7) Byla Vám stanovena individuální dieta vzhledem k onemocnění?
o ano
o ne
8) Dodržujete zásady dietních omezení?
o ano
o spíše ano
o spíše ne
o ne
9) Změnil/a jste po stanovení diagnózy diabetu mellitu své stravovací návyky?
o ano
o spíše ano
o spíše ne
o ne
10) Stravujete se pravidelně?
o ano
o ne (uveďte prosím proč)………………….
11) Kolikrát denně jíte?
………………….
12) Dokážete si podle výživových doporučení sestavit jídelníček?
o ano
o spíše ano
o spíše ne
o ne
13) Omezuje Vás dodržování zásad dietních opatření v běžných činnostech, které
jste dříve vykonával/a?
o ano
o ne (v tomto případě pokračujte na otázku č. 15)
14a) V jakých běžných denních aktivitách, které jste dříve vykonával/a Vás omezuje
dodržování dietních opatření? (můžete označit více odpovědí)
o sport
o cestování
o společenské a kulturní akce
o zaměstnání
o vaření
o nakupování
o jiné………………….
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14b) K výše uvedené aktivitě prosím napište, v čem konkrétně pro Vás spočívá
omezení.
……………………………………………………………………………………
15) Jaké jsou podle Vás správné zásady výživových doporučení diabetické diety?
o pouze omezit celkový příjem tuků a bílkovin (varianta A)
o omezit celkový příjem tuků a jednoduchých sacharidů (varianta B)
o pouze omezit příjem sacharidů, především ve formě bohatých na vlákninu
(varianta C)
o regulovat příjem energie určitým podílem tuků, bílkovin a sacharidů na
celkový energetický příjem (varianta D)
16) Vážíte se pravidelně a měříte si pravidelně hodnotu glykemie dle doporučení
lékaře?
o ano
o ne (uveďte prosím proč)………………….
17a) Myslíte si, že existuje spojitost mezi hodnotou glykemie a výměnnými
jednotkami? (množstvím sacharidů v potravinách)
o ano
o ne
17b) Pokud ano, jaká?.....................
18) Představují pro Vás potíže při sestavování jídelníčku výpočet výměnných
jednotek?
o ano
o ne (pokračujte na otázku č. 20)
19) V čem Vám dělá největší potíž výpočet výměnných jednotek?
………………………………………………………………………………………
20) Spolupracujete s dietní edukační sestrou? (nutriční terapeutkou)
o ano
o ne (přejděte na otázku č. 22)
21) Pokud ano, byla pro Vás spolupráce přínosem? (v čem?)
………………………………………………………………………………………
22) Máte v současné době pocit, že jste dobře informován/a o zásadách dietního
režimu?
o ano
o spíše ano
o spíše ne
o ne
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23) Účastníte se vzdělávacích a společenských akcí pořádané Diabetologickou
asociací ČR?
o ano (uveďte prosím proč)……………………………………………………
o ne (uveďte prosím proč)……………………………………………………
24) Zajímáte se o časopisy, internetové portály, kampaně a společenské akce
s edukační tématikou a odbornými články? (např.: DIA život&styl,
DiaZpravodaj.cz, DiaStobDen, Pochod proti diabetu…)
o ano
o ne
25) Představuje pro Vás změna stravovacího režimu výraznou změnu ve Vašem
životě?
o ano (v čem?)………………………………………………………………...
o ne
26) Jak jste spokojen/a se svým zdravím?
o velmi spokojen/a
o spokojen/a
o ani spokojen/a ani nespokojen/a
o nespokojen/a
o velmi nespokojen/a
27) Jak často pociťujete a prožíváte pocity úzkosti, beznaděje, vzteku či deprese?
o neustále
o celkem často
o středně
o někdy
o nikdy
28a) Můžete se obrátit v případě potřeby podpory a pomoci na svou rodinu či
přátelé?
o ano
o ne (pokračujte na otázku č. 29)
28b) Pokud ano, jak jste spokojen/a s podporou, kterou Vám poskytuje rodina či
přátelé?
o velmi spokojen/a
o spokojen/a
o ani spokojen/a ani nespokojen/a
o nespokojen/a
o velmi nespokojen/a
29) Jak byste hodnotil/a vzhledem k onemocnění kvalitu svého života?
o velmi špatná
o špatná
o ano špatná ani dobrá
o dobrá
o velmi dobrá
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30) Myslíte si, že jste přispěl/a svou předešlou životosprávou ke vzniku diabetu
mellitu 2. typu?
o ano
o spíše ano
o spíše ne
o ne
Děkuji Vám za spolupráci!

