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2 POSKYTOVANIE KOMPLEXNEJ OŠETROVATEĽSKEJ 
STAROSTLIVOSTI METÓDOU OŠETROVATEĽSKÉHO 
PROCESU U PACIENTOV S DIABETES MELLITUS 
 

 

 

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť zahŕňa starostlivosť nie len o medicínske 

problémy pacienta/klienta, ale hlavne o jeho osobu ako celok, umožňuje holistický a vysoko 

humánny prístup, zabezpečuje všetky potreby pacienta/klienta – bio-psycho-sociálne 

a spirituálne. Ošetrovateľský proces ako metóda ošetrovateľskej starostlivosti túto kvalitu 

môže zabezpečiť. Upúšťa sa od biomedicínskeho prístupu k pacientovi a ošetrovateľský 

proces sa stal zákonom stanovenou metódou pre poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti. 

Tento prístup platí pre každého pacienta a teda aj pacienta s diabetes mellitus. 

 

2.1  Posudzovanie pacienta s diabetes mellitus 
 

 Relevantné informácie potrebné pre posúdenie pacienta/klienta získavame od: 

samotného pacienta, príbuzných, dokumentácie, z predošlých vyšetrení alebo hospitalizácii, 

ostatných zdravotníckych pracovníkov, vlastným pozorovaním a vyšetrovaním pacienta 

(fyzikálny assessment). 

 

  V ošetrovateľskej anamnéze zisťujeme tieto informácie: 

 Momentálny zdravotný stav  

o symptómy ochorenia, rizikové faktory aterosklerózy (fajčenie, hypertenzia, obezita, 

hyperlipoproteinémia), diétne návyky, stav výživy, podrobnosti v doterajšej terapii, 

fyzická aktivita,  

o prítomnosť iných ochorení vo vzťahu ku komplikáciám diabetu (oči, srdce, cievy, 

obličky, nervový systém), frekvencia, závažnosť a príčina akútnych komplikácií, 

o psychosociálne a ekonomické faktory ovplyvňujúce liečbu, 

 

 

 Osobná anamnéza – zameriavame sa na všetky závažné ochorenia prekonané od detstva 

po súčasný stav pacienta, vážne ochorenia, chronické ochorenia, choroby, kde môže byť 

diabetes sekundárnym ochorením operácie, hospitalizácie. 

 



50 

 

 Rodinná anamnéza – sledujeme výskyt závažných ochorení v rodine (diabetu a ďalších 

endokrinných ochorení).  

 

 Sociálna anamnéza - zisťujeme s kým a  v akých podmienkach býva – pre jeho následnú 

domácu starostlivosť a možnosť poskytnutia ďalších informácii o pacientovi, 

zamestnanie, vplyv ochorenia na jeho sociálny status. 

 

 Pracovná anamnéza – zisťujeme povolanie pacienta, negatívny vplyv na zvládanie 

chronického ochorenia. 

 

 Alergická anamnéza – zisťujeme alergie na lieky a potraviny. 

 

 Lieková anamnéza – pýtame sa na farmakoterapiu, ktorú pacient užíva na predpis 

praktického lekára, lekárov špecialistov, voľno predajné lieky. Pátrame po prípadných 

vážnych nežiaducich účinkoch liekov. 

 

Laboratórne vyšetrenie: 

o glykémia nalačno a postprandiálne, lipidy (celkový cholesterol, HDL a LDL cholesterol, 

triacylglyceroly), Na, K, Cl, Ca, fosfáty, močovina, kreatinín, kyselina močová v séru, 

ALT, AST, ALP a  GMT, glykovaný hemoglobín (HbA1c),  

o v moči: cukor, bielkovina, ketóny, močový sediment, bakteriologické vyšetrenie,  

o C-peptid ( pre rozlíšenie diabetu 1. a 2. typu). 

o TSH pri podozrení na tyreopatiiu, Ekg 

 

Fyzikálne posúdenie pacienta s DM je veľmi dôležité, pretože akýkoľvek systém v tele 

môže byť ovplyvnený týmto ochorením. 
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Tabuľa 2.1  Fyzikálne vyšetrenie a telesné posúdenie pacienta s DM (modifikované podľa  

Smetzer, 2005) 

Habitus a stav 
výživy 

 normostenický, nadmerná hmotnosť, obezita, BMI, 

  obvod pásu (WHR – pomer obvodu pásu/bokov), úbytok hmotnosti, 

úbytok svalovej hmoty, 

 príjem stravy – nechutenstvo, nauzea, vracanie, bolesti brucha, nadmerný 

príjem potravy, 

 preferencia stravy, spôsoby prípravy 

 dodržiavanie diéty, vplyv pridružených ochorení na diétne obmedzenia 

 

Vylučovací systém 
a príjem tekutín 

 vyšetrenie edémov (členky, tvár),  

 polydipsia – pacient vypije viac ako 3 – 5l tekutín na deň 

 preferencia druhov nápojov  

 polyúria, nyktúria, PVT 

Neuromuskulárny 
systém  

 atrofia svalov na horných končatinách 

 vymiznutie reflexov na akrálnych častiach a  pokles zmyslového vnímania 

 gastrointestinálne ťažkosti 

 poruchy činnosti močového mechúra 

 zmeny v reprodukčných funkciách – impotencia, retrográdna ejakulácia, 

menštruačné nepravidelnosti, opakujúce sa gynekologické infekcie u žien 

 pocity tŕpnutia, parestézie, zníženie schopnosti zachytiť vibrácie v 

končatinách 

 

Zmeny na koži a na 
slizniciach 

 príznaky dehydratácie (znížený turgor kože, suché sliznice, znížený tonus 

očných bulbov) 

 pruritus, kvasinkové infekcie vulvy a vonkajších rodidiel u žien  

 zápal predkožka a žaluďa u mužov (balanitída) svrbenie tela,  

 infekcie kože, diabetická dermopathia, diabetická nekrobióza 

 trofické zmeny, nechtové lôžka, stav prekrvenia  

 

Zmeny v ústnej 
dutine 

 paradentóza, acetónový dych 

 povlaky, zmeny na jazyku, stav chrupu 

 

Zmeny pri dýchaní  Kussmaulovo dýchanie, acetónový dych – pri ketoacidóze 

 dyspnoe 

 

Zmeny pri 
pohyblivosti 

 zhoršená vplyvom celkovej únavy, príp. nastupuje po krátkej záťaži 

 bolesť v dolných končatinách, slabosť, deformity 

 

Zmeny 
v zmyslovom 
vnímaní  

 poruchy videnia 

 poruchy citlivosti na dolných končatinách 

 

Zmeny 
kardiovaskulárneh
o systému 

 zmeny hodnôt tlaku krvi 

 dyspnoe, bolesti v oblasti sterna,  nepravidelný pulz 

 periférny vaskulárny systém – kontrola prekrvenia nôh, pulzácie,  chladná, 

lesklá koža, vymiznutie ochlpenia, prítomnosť vredov, príp. iných defektov 

kože 

 

Zmeny  vo vedomí  znížený stupeň vedomia, pri ťažkej dekompenzácii somnolencia, sopor až 

kóma  
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2.2 Špecifiká ošetrovateľského procesu u pacienta s DM 

 
 Na kvalitu života diabetikov má značný vplyv ošetrovateľstvo, ktoré im okrem iných 

činností pomáha zlepšovať aj kompenzáciu ochorenia. Okrem práva na komplexnú 

ošetrovateľskú starostlivosť majú diabetici povinnosť rešpektovať pokyny diabetologického 

tímu. Povinnosťou diabetologických sestier je preukazovať kvalifikované vedomosti, 

zručnosti a samostatnosť v starostlivosti o diabetikov a komplexná ošetrovateľská 

starostlivosť poskytuje priestor pre uspokojovanie potrieb diabetikov 

 

2.2.1 Biologické potreby 

 

 Potreba stravovania a prijímania tekutín 

 

Príjem potravy a tekutín súvisí aj u diabetikov s faktormi ako je vek, fyzická námaha 

počas dňa, celkový stav metabolizmu a pridružené ochorenia. Pacient DM má v oblasti 

prijímania tekutín a stravovania určité obmedzenia.  

Hlavnými zásadami sú - pravidelný časový rozvrh jedál, podiel výmenných 

jednotiek v strave, množstvo stravy a spôsob, akým je možné prebytok energie spotrebovať.  

Cieľom racionálneho stravovania je u diabetika dosiahnuť  uspokojivú hladinu 

glykémie, primeranú hmotnosť, predchádzať vzniku diabetických komplikácií alebo ich 

aspoň oddialiť a v neposlednom rade umožniť plnohodnotný život.  

 

Diabetická diéta sa musí upravovať v prípade určitých komplikácií. Môže ňou 

byť vysoká hladina cholesterolu (nízkocholesterolová diéta),  začínajúca nefropatia, kde je 

potrebné obmedziť NaCl, potraviny s vyšším obsahom draslíka a znížiť príjem bielkovín na 

0,60-0,80g/kg hmotnosti (Štefáková, 2008). Pacienti s DM1T sú zvyčajne normostenický, 

kým prevažná väčšina diabetikov DM2T je obéznych, preto u nich treba redukovať váhu 

a diétu doplniť o redukčnú. U pacienta sa môžeme stretávať s problémami chudnutia, 

nechutenstva pri hyperglykémii, tiež na začiatku diagnostiky ochorenia, s chudnutím,  

nauzeou, vracaním. V súvislosti s hyperglykémiou a vodným hospodárstvom sa objavuje 

polydipsia a polyúria. V oblasti výživy sme stanovili tieto možné sesterské diagnózy. 
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Ciele ošetrovateľskej starostlivosti pre pacienta: 

 Osvojiť si zmenu životného štýlu a správania sa. Zmeniť spôsob príjmu potravy, kvantitu 

a kvalitu, program telesnej aktivity a cvičenia. 

 Dosiahnuť požadovanú zmenu v úprave hmotnosti a upevnenia zdravia. Slovné 

vyjadrenie realistického obrazu seba, prijatie neidealizovaného obrazu vlastného „ja“. 

 Normalizácia laboratórnych hodnôt (glykémia, cholesterol, známky malnútricie, rozvratu 

vnútorného prostredia a i.) 

 Udržať objem tekutín na funkčnej úrovni, či sa bude prejavovať adekvátnou diurézou, 

stabilnými fyziologickými parametrami, normálnou vlhkosťou slizníc a dobrým turgorom 

kože. 

 Vyjadrenie pochopenia príčinných faktorov a účelu individuálnych liečebných zákrokov 

a farmakologickej terapie (užívanie PAD, aplikácia inzulínu).  

 

 
Tabuľa 2.2   Možné SDg u pacienta s DM v súvislosti s hydratáciou  
TRIEDA – hydratácia V súvislosti s 

Vzhľadom k 

Prejavujúca sa 

Aktuálne SDg pre jednotlivca:  potrebe zmeny životosprávy 

 novovzniknutou situáciou   

 novodiagnostikovaným 

ochorením, 

 metabolickou poruchou, 

 zvýšenej osmotickej diuréze 

 dekompenzáciou ochorenia 

 zvýšenými hladinami 

glykémie 

 prijímaním nesprávneho 

množstva i zloženia potravy 

 

 nedodržiavaním 

diabetického režimu 

 nechutenstvom, vracaním 

 zvýšeným močením  

 celkovou slabosťou 

 zníženým turgorom kože 

 suchosťou slizníc 

 hypotenziou 

 tachykardiou 

 spomalenou náplňou kapilár 

 náhlym váhovým úbytkom 

Deficit telesných tekutín – 00027 

Potenciálne SDg pre jednotlivca: 

Riziko deficitu telesných tekutín – 

00028 

Riziko nevyváženého objemu 

telesných tekutín – 00025 
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Tabuľa 2.3   Možné SDg u pacienta s DM v súvislosti s výživou  

2.DOMÉNA: 
VÝŽIVA 

V súvislosti s 
Vo vzťahu k 

Prejavujúca sa 

TRIEDA – 
prijímanie potravy 

potrebe zmeny 

životosprávy 

novovzniknutou situáciou   

novodiagnostikovaným 

ochorením, 

metabolickou poruchou, 

nedostatočnými 

vedomosťami 

nedostatočnými 

skúsenosťami 

nedostatočnou motiváciou 

neadekvátnym využitím 

živín 

zníženým príjmom potravy 

zvýšeným metabolizmom 

 

prijímaním nesprávneho množstva i zloženia 

potravy 

stratou hmotnosti, nechutenstvom, slabosťou 

nezáujmom o jedlo 

dyspeptickými ťažkosťami – nausea, vracanie, a i. 

zvýšenou hladinou ketolátok 

strachom a obavami z nezvládnutia situácie 

v domácom prostredí 

dekompenzáciou ochorenia, zvýšenými hladinami 

glykémie 

dekompenzáciou ochorenia, zníženými hladinami 

glykémie 

celkovou nervozitou, nepokojom pacienta 

a obavami z budúcnosti 

neschopnosťou dodržiavať liečebný režim 

verbalizáciou problému (špecifikuj) 

 

Aktuálne SDg: 

Nevyvážená výživa 

– menší príjem ako 

telesná potreba 

00002 

Nevyvážená výživa 

– väčší príjem ako 

telesná potreba 

00001 

Potenciálne SDg: 

Riziko väčšieho 

príjmu potravy ako 

telesná potreba  – 

00003 

 

 
Potreba vyprázdňovania moču a stolice 
 
 

Potreba vyprázdňovania môže byť zmenená pri ochoreniach gastrointestinálneho traktu, 

ako sprievodný prejav pri hyperglykémii. U diabetika s hnačkami, poruchami motility čriev, 

v zmysle rýchleho vyprázdňovania dochádza  k náhlemu rozvratu glykemického profilu 

a vnútorného prostredia.  

 

Tabuľa 2.4    Možné SDg u pacienta s DM v súvislosti s vylučovaním  
3. DOMÉNA: 
VYLUČOVANIE 
A VÝMENA 

V súvislosti s 
Vzhľadom k 

Prejavujúca sa 

TRIEDA – 
vyprázdňovanie moču 

 metabolickou poruchou 

 dekompenzáciou metabolickej 

poruchy 

 infekcii v močovom systéme 

 stavu po odstránení močového katétra 

 vírusovým, gastrointestinálnym 

ochorením 

 bolesťami pri močení, 

vyprázdňovaní stolice 

 častým nutkaním na 

močenie 

 častým nočným močením 

 verbalizáciou problému 

(špecifikuj) 

 opakujúcimi zápalmi 

močového systému 

 dyspeptickými ťažkosťami 

(hnačka) 

 zvýšenou hladinou glykémie 

 

Aktuálne SDg  pre 

jednotlivca: 
Porušené vyprázdňovanie 

moču – 00016  

Hnačka – 00013 

Zápcha – 00011 
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Hlavnou úlohou sestry je zabezpečiť pravidelné  denné vyprázdňovanie stolice, či už 

u mobilného tak u imobilného pacienta. Pri tráviacich ťažkostiach je dôležité : 

 Zvýšiť monitoring glykémie a ostatných krvných parametrov, ktoré môžu svedčiť 

o možnej dekompenzácii, prípadne potencionálnej. 

 V prípade úporných hnačiek, prípadne iných strát tekutín pacienta rehydratovať, 

enterálnou, prípadne parenterálnou cestou, monitorovať a zaznamenávať príjem a výdaj 

tekutín, monitorovať a zaznamenávať príjem stravy. 

 V súvislosti s vyprázdňovaním moču môžu nastať problémy v súvislosti s častými 

infekciami, v súvislosti so zavedeným permanentným katétrom. Prejavom dekompenzácie 

DM v zmysle hyperglykémie je polyúria a nyktúria. Pri objavení chronických komplikácií 

dochádza k poškodeniu obličkových glomerulov a tým ku chronickej nefropatii. 

 

Potreba spánku a odpočinku 

 

 U pacienta s DM sa v tejto oblasti môžu objaviť problémy, ktoré často súvisia 

s zhoršením celkového stavu a kompenzáciou ochorenia. Niekedy sú prvým príznakom pri 

diagnostike tohoto ochorenia. Prejavy ťažkostí v oblasti spánku a odpočinku môžu mať 

psychogénny podklad. V súvislosti s pacientom s DM môžeme stanoviť nasledujúce SD. 

 

Ciele ošetrovateľskej starostlivosti pre pacienta s DM: 

 Rozpoznávanie negatívnych vplyvov v súvislosti s aktivitou. Podľa možností ich 

odstrániť, prípadne obmedziť ich pôsobenia (kardiovaskulárne ochorenie, obezita, iné 

problémy). 

 Osvojiť si zmenu životného štýlu a správania sa v oblasti programu telesnej aktivity 

a cvičenia. 

 Zúčastňovať sa liečebného programu. Rozpoznať, čo je základom únavy a ako sa jej 

brániť. Vykonávať bežné denné činnosti a zúčastňovať sa žiaducich aktivitách v takej 

miere aká je možná. 
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Tabuľka 2.5 Možné SDg u pacienta s DM v súvislosti s aktivitou a odpočinkom  
4. DOMÉNA: AKTIVITA - ODPOČINOK 

 

TRIEDA – 
aktivita  pohyb  

V súvislosti s 
Vzhľadom k 

Prejavujúca sa 

Životný štýl – 

nedostatok telesnej 

aktivity 00168 

 potrebe zmeny životosprávy 

 novovzniknutou situáciou   

 novodiagnostikovaným 

ochorením, 

 metabolickou poruchou, 

 so zmenou liečebného režimu  

 nedostatočnými vedomosťami 

 nedostatočnými skúsenosťami 

 nedostatočnou motiváciou 

 

 strachom a obavami z nezvládnutia situácie 

v domácom prostredí 

 dekompenzáciou ochorenia, zvýšenými 

hladinami glykémie 

 celkovou nervozitou, nepokojom pacienta 

a obavami z budúcnosti 

 neschopnosťou dodržiavať liečebný režim 

 verbalizáciou problému (špecifikuj) 

 

TRIEDA – 
energetická 
rovnováha 

V súvislosti s 
Vzhľadom k 

Prejavujúca sa 

Porušená energia – 

00050 

 novovzniknutou situáciou ,  

 novodiagnostikovaným 

ochorením, 

 metabolickou poruchou, 

 dekompenzáciou metabolickej 

poruchy  (hyperglykémia, 

hypoglykémia) 

 chronickými komplikáciami 

metabolickej poruchy 

 zmenou liečebného režimu  

 

 nesústredenosťou 

 verbalizáciou nedostatku síl pre 

vykonávanie denných aktivít 

 hypersomniou 

 celkovou nervozitou, nepokojom pacienta 

a obavami z budúcnosti 

 neschopnosťou dodržiavať lieč. režim 

 hyperglykémiou, hypoglykémiou 

 nespoluprácou s personálom 

 verbalizáciou problému (špecifikuj) 

 

 

 

Potreba bezpečia 

 

 Vnímanie bezpečia a nebezpečenstva je nevyhnutnou potrebou života. Jednotlivec 

vedome preberá alebo naopak zanedbáva zodpovednosť za bezpečnosť. Faktory, ktoré 

ovplyvňujú potrebu bezpečnosti a istoty, si jednotlivec neuvedomuje od narodenia, ale 

získava ich postupne. Dozrievaním spoznáva možné nebezpečenstvá a následne realizuje 

rôzne bezpečnostné opatrenia (Tomagová, Bóriková a kol., 2008).  Chronické ochorenie 

ako je DM, zahŕňa potecionálne, ale aj aktuálne riziká vážnych porúch a ťažkostí 

súvisiacich so zmyslovými orgánmi (riziká úrazu, pádu, poškodenia), s poruchami vedomia 

(somnolencia až kóma), neuromuskulárnymi zmenami vplyvom chronických 

progredujúcich procesov na cievach a nervoch (diabetická noha, polyneuropatia a i.). 
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Tabuľka  2.6  Možné SDg u pacienta s DM v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou  

11. DOMÉNA: BEZPEČNOSŤ – OCHRANA 
 

TRIEDA - telesné poškodenie V súvislosti s 
Vzhľadom k 
 

Prejavujúca sa 
 

Aktuálna SDg pre jednotlivca:  poruchou obehu (mikro, 

makroangiopatia) 

 metabolickou/endokrinnou 

dysfunkcia 

 chronickými komplikáciami 

metabolickej poruchy 

 poruchou mobility 

 nedostatkom vedomostí 

 nedostatkom zručností 

 dráždivých látok, oblečenia, 

obuvi 

 nedostatočnou hygienickou 

starostlivosťou 

 nedodržiavaním terapie 

 

 poškodením/deštrukciou 

tkaniva kože, rohovky, 

sliznice dutiny ústnej 

 hyperglykémiou 

 hypoglykémiou 

 nespoluprácou s personálom 

 poruchou cirkulácie, 

neuromuskulárnou 

symptomatológiou, 

 verbalizáciou problému 

(špecifikuj) 

 

Porušená ústna sliznica – 00045 

Porušená kožná integrita – 00046 

Porušená tkanivová integrita – 00044 

Potenciálna SDg pre jednotlivca: 

Riziko porušenia kožnej integrity – 

00047 

Riziko periférnej neurovaskulárnej 

dysfunkcie – 00086 

 

 

Ciele ošetrovateľskej starostlivosti pre pacienta s DM v súvislosti s bezpečím: 

 Slovné vyjadrenie pochopenia stavu, faktorov a príčin. Vyjadrenie motivácie pre potrebnú 

zmenu. Zúčastňovať sa liečebného programu v rámci kompenzácie DM. Aktívne sa 

zúčastniť edukačného programu. 

 Osvojiť si zmenu v správaní a životnom štýle v prospech prevencie hojenia a prevencie 

komplikácií a recidív. 

 Dosiahnuť progresívne zlepšenie pri hojení rán a lézií. 

 

2.2.2 Psychosociálne - sociálne potreby 

 

 Potreba vnímania a podpory zdravia 

 

Potreba byť zdravým patrí medzi základné podmienky života. Vnímanie zdravia 

a riadenie vlastného zdravia opisuje vnímanie zdravia a pohody klientom/pacientom, ako aj 

spôsob, akým sa o vlastné zdravia stará. Obsahuje informácie o vnímaní stavu zdravia, o tom 

ako toto vnímanie zodpovedá bežnej aktivite a plánom do budúcnosti, celkovú úroveň 

starostlivosti o zdravie, dodržiavanie mentálnych a fyzických preventívnych zdravotných 

činností, ošetrovateľských a lekárskych nariadení i ďalšej starostlivosti. Hlavným cieľom je 
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podpora a ochrana zdravia. V súvislosti s DM sa od pacienta očakáva aby sa sám stal 

aktívnym článkom starostlivosti o svoje zdravie a aktívne vniesol do svojho životného štýlu 

zmeny potrebné ku kompenzácii stavu. 

 

Tabuľka 2.7   Možné SDg u pacienta s DM v súvislosti s vnímaním a podporou zdravia  
1. DOMÉNA: PODPORA ZDRAVIA 
 

TRIEDA - manažment 
zdravia  

V súvislosti s  Prejavujúca sa 

Aktuálne SDg  pre jednotlivca:  novovzniknutou 

situáciou   

 novodiagnostikovaným 

ochorením, 

 metabol. poruchou, 

 so zmenou liečebného 

režimu (prechod na 

inzulínoterapiu) 

 selfmonitoringom 

 hospitalizáciou 

 pohybovým režimom 

 užívaním PAD 

 diétnymi obmedzeniami 

 strachom, obavami s nezvládnutím 

situácie v dom. prostredí 

 dekompenzáciou ochorenia, 

zvýšenými hladinami glykémie 

 celkovou nervozitou, nepokojom 

pacienta a obavami z budúcnosti 

 neschopnosťou dodržiavať liečebný 

režim 

 kladením otázok 

 dožadovaním sa informácií 

 záujmom o získavanie zručností 

verbalizáciou potreby zmeny 

v životnom štýle 

Neefektívny liečebný režim – 

00078 

Neefektívna podpora zdravia – 

00099 

Ochota k zlepšeniu liečebného 

režimu – 00162 

Hľadanie zdravého životného 

štýlu – 00084 

Ochota ku zlepšeniu výživy – 

00163 

  

Ciele ošetrovateľskej starostlivosti pre pacienta s DM a jeho rodinu v súvislosti 

s vnímaním a podporou zdravia: 

 Slovné vyjadrenie pochopenia stavu, faktorov a príčin súvisiacich s ochorením 

a prevenciou komplikácií. 

  Zúčastňovať sa liečebného programu, edukácie v rámci kompenzácie DM. 

 Osvojiť si zmenu v správaní a životnom štýle.  

 Nájsť zdroje aj sám v sebe ako zvládnuť situáciu. 

 Dať najavo schopnosť riešiť situáciu. 

 Prejaviť takú zmenu v  správaní, životnom štýle, ktorá by umožnila pokračovať 

v liečebnom režime. Nájsť a využívať dostupné zdroje. 

 

Potreba bezpečia a istoty z hľadiska sociálnych potrieb 

 

Narušená potreba bezpečia a istoty sa môže vyskytnúť u jedinca s DM situáciách ako 

záťažové situácie zapríčinené novodiagnostikovaným ochorením (DM, iné chronické 

ochorenie), náročné životné situácie – strata zamestnania, potencionálna strata zamestnania, 

smrť blízkeho, ohrozenie (napr. ochorenie) blízkeho. Z hľadiska narušenia týchto potrieb 
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pátrame po prejavoch  frustrácie a stresu, ktorých hlavnými spôsobmi vyrovnávania môžu 

byť agresia (verbálna, fyzická), agresívne techniky na odbúravanie napätia (zvyčajne 

hnevu),  únik sa prejavuje ako tendencia vyhnúť sa záťažovej situácii, prípadne sa jej zbaviť 

(Tomagová, Bóriková a kol., 2008, s.122). 

Neuspokojenie potreby bezpečia a istoty sa môže prejaviť v prístupe pacienta 

k svojmu ochoreniu .  

1. Krajné prijatie choroby: prijíma ochorenie bez námietok, ale prejavuje maximálnu 

závislosť na blízkych a zdravotníckom personáli.  

2. Krajné odmietnutie choroby: pacient verbálne alebo neverbálne popiera, že je chorý. 

Nedbá na príznaky daného ochorenia, tým nie je motivovaný pre liečbu, alebo chce 

naopak ihneď dosiahnuť uzdravenie.  

3. Ambivalentný postoj k chorobe: tento postoj býva spojený so „sekundárnym ziskom“, 

čiže výhodami, ktoré plynú z ochorenia.  

4. Realistické prijatie choroby: je najoptimálnejší spôsob prijatia ochorenia a najlepší 

predpoklad pre spoluprácu s rodinou a zdravotníckym personálom (Langmeier, 

Krejčířová,  2006, s. 85 – 86).  

 U diabetika sa môže strach objaviť v súvislosti s objavením sa možných diabetických 

komplikácií (akútnych a chronických) a z toho, že nebude vedieť hlavne pri akútnych 

komplikáciách pohotovo reagovať, hlavne pri novodiagnostikovanom ochorení, prípadne pri 

stavoch s dekompenzáciami diabetu.  

 

Tabuľka 2.8  Možné SDg u pacienta s DM v súvislosti so zvládaním záťaže  
9. DOMÉNA: ZVLÁDANIE ZÁŤAŽE – ODOLNOSŤ VOČI STRESU 

reakcia na 
zvládanie 
záťaže 

V súvislosti s 
Vzhľadom k 

Prejavujúca sa 

Aktuálne SDg  náhlou zmenou zdravotného stavu 

 rozsiahlou zmenou v živ. štýle 

 potencionálnou/skutočnou stratou 

fyzickej, psychickej pohody 

 potrebou sa prispôsobiť 

požiadavkám liečby 

 zníženou schopnosťou adaptácie 

 nedostatočnou motiváciou 

 neadekvátnymi/nesprávnymi 

informáciami 

 nepochopením informácií 

 situačnými/vývinovými krízami, či 

situáciami 

 

 bezradnosť pacienta, rodiny 

 nekľud pacienta, potlačovaním citov 

 zameraním sa na seba, pocit viny, strachu 

 aktiváciou sympatika 

 poklesom aktivity, poruchou spánku 

 sťažnosti na problémy pri zvládaní 

rôznych situácií (špecifikuj) 

 neschopnosť rodiny naplňovať 

fyzické/emočné potreby členov rodiny  

 protektívnym postojom k ochoreniu, 

nadmernou ochranou pacienta 

 nerešpektovanie schopnosti pacientovej 

potreby samostatnosti od rodiny 

 

Strach – 00148 

Porušená 

adaptácia – 

00070  

Neefektívne 

zvládanie záťaže 

– 00069 

Neschopnosť 

rodiny zvládať 

záťaž – 00073 
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Ciele ošetrovateľskej starostlivosti v súvislosti so zvládaním záťaže : 

 Rozpoznať neefektívne správanie a jeho dôsledky. 

 Záujem, aktívna účasť pacienta na starostlivosti o seba. Slovné vyjadrenia pocitov, ktoré 

budú v súlade so správaním pacienta. 

 Schopnosť prevziať zodpovednosť za osobné potreby, pokiaľ je to možné. 

 Rozpoznávať stresové situácie, ktoré môžu viesť k porušenej adaptácii a nájsť spôsoby 

ako ich riešiť. 

 Začať so zmenou životného štýlu, ktorá umožní adaptáciu na súčasnú životnú situáciu. 

 Nájdenie a využívanie vhodných podporných systémov pre adaptáciu. 

 Pre rodinu – pravidelne navštevovať pacienta a byť s ním v kontakte, pozitívne sa 

podieľať na starostlivosti o pacienta v rámci možností rodiny a potrieb chorého. 

 

Potreba sebakoncepcie 

 

Termín celková sebakoncepcia označuje združenie názvov a dojmov, ktoré jedinec 

vzťahuje na seba. Ide o najkomplexnejší opis, ktorý môžu o sebe jednotlivci poskytnúť 

v ktoromkoľvek čase (Kozierová a kol., 1995). Prejavmi narušenej sebakoncepcie aj 

u pacienta s DM môžu byť – neschopnosť robiť rozhodnutia, sebapodceňovanie, sociálna 

izolácia, závislosť od mienky iných, ale aj od drog, chorobné prejedania sa, poškodzujúce 

správanie sa.          

Posudzujeme tieto jednotlivé zložky sebakoncepcie: 

 Obraz tela – ako sa pacient vníma po telesnej stránke (body image), môže byť 

narušený aj pri DM. Napr.: nosenie inzulínovej pumpy, pri chronických komplikáciách 

– viditeľné kožné zmeny, zhoršený zrak (okuliare), ortopedická obuv, amputácia a i.   

 Výkon role alebo jej zvládnutie znamená, že jedinec koná v v súlade s očakávaniami 

spoločnosti. Zlyhanie v zvládnutí role má za následok frustráciu, pocit neschopnosti, 

často s následkom zníženia sebaúcty (Kozierová a kol., 1995). U diabetika môže byť 

výkon role ovplyvnený aktuálnym zdravotným stavom, prípadne prognózou 

zdravotného stavu. Nepriaznivé výsledky môžu negatívne ovplyvniť nie len jeho výkon 

roly (rodiča, zamestnanca) ale aj celkovú sebakoncepciu. 

 Osobná identita – identita vlastného „ja“ vytvára trvalý pocit individuality 

a unikátnosti, ktorý sa priebežne vyvíja počas celého života. 
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 Sebaúcta(self-esteem) - vyjadruje emocionálny vzťah jedinca k sebe samému, ako si 

sám seba váži, akú má k sebe úctu (Tomagová, Bóriková a kol.,  2008). 

 

Tabuľka  2.9  Možné SDg u pacienta s DM v súvislosti s vnímaním seba samého  
6. DOMÉNA: VNÍMANIE SEBA SAMÉHO  
 

TRIEDA – sebakoncepcia V súvislosti s 
Vzhľadom k 
 

Prejavujúca sa 
 

Aktuálne SDg pre jednotlivca:  stratou súkromia 

  kontroly nad 

liečbou 

 chronickým 

ochorením 

 novodiagnostikov

aným ochorením 

 progresiou 

ochorenia 

 zmenou životného 

štýlu 

 zmenou telesného 

obrazu 

 

 

 obavami 

 mylnými predstavami 

 nesprávnym plnením pokynov 

personálu 

 vyjadrením nespokojnosti, frustrácie, 

pochybností,  

 neschopnosť vykonávať 

predchádzajúce činnosti 

 vyjadrenie pochybností o efektívnom 

plnení role 

 neochota vyjadriť skutočné pocity 

 uzavretosť, apatia, plač, pasivita 

 trvalé negatívne hodnotenie svojej 

osoby 

 neschopný robiť samostatné 

rozhodnutia 

 pocity opustenosti 

 

Bezmocnosť – 00125 

Beznádej – 00124 

Potenciálne SDg pre jednotlivca: 

Riziko bezmocnosti – 00152 

Riziko osamelosti – 00054 

Na podporu zdravia pre jednotlivca: 

Ochota zlepšiť sebakoncepciu – 

00167 

TRIEDA – sebaúcta 

Aktuálne SDg pre jednotlivca: 
Chronicky nízka sebaúcta – 00119 

Situačne znížená sebaúcta – 00120 

Potenciálne SDg pre jednotlivca: 

Riziko situačne zníženej sebaúcty – 

00153 

TRIEDA – obraz tela   chirurgickým 

výkonom 

 zmenami na koži 

 chronickými 

komplikáciami 

 

 slovným vyjadrením 

 strach z odmietnutia inými 

 negatívnymi pocitmi z vlastného tela 

 zmena v spoločenskom zapojení 

 

Aktuálna SDg pre jednotlivca: 
Porušený obraz tela – 00118 

 

Ciele ošetrovateľskej starostlivosti pre pacienta: 

 Vyjadriť pocit kontroly nad súčasnou situáciou a budúcim vývojom. 

 Aktívne sa podieľať na starostlivosti o seba a rozhodovať o nej. Nájsť oblasti, ktoré má 

pacient pod kontrolou a uznať, že niektoré sú mimo reálnej pacientovej kontroly. 

 Pochopiť dôvody negatívneho sebahodnotenia, pomôcť pacientovi aby sa zúčastnil 

liečebného programu, ktorého cieľom je aj zmena vlastného hodnotenia. 

 Slovné vyjadrenie zmyslu pre sebaúctu vo vzťahu so súčasnou situáciou od pacienta. 

 Účasť v ošetrovateľskej starostlivosti aj príbuzných, príp. iných podporných osôb. 

 Akceptácia seba samého v danej situácii (progresia ochorenia, amputácia, strata 

nezávislosti, účinky liečby). 
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 Zmiernenie úzkosti a adaptácia na nastávajúcu/narušenú zmenu tela. Hľadanie informácií 

a aktívne úsilie o prekonanie problémov. 

 

Sociálne a kultúrne potreby 

 

Do oblasti sociálnych a kultúrnych potrieb patrí potreba bezpečia, pocitu istoty, 

ľudského kontaktu, komunikácie, plnenia roly, potreba estetiky prostredia, potreba sledovania 

spoločenského kultúrneho diania. 

 

Tabuľka 2.10  Možné SDg u pacienta s DM v súvislosti so vzťahmi a sociálnou interakciou  
7. DOMÉNA: VZŤAHY 

 

TRIEDA – 
vykonávanie 
rolí 

V súvislosti s 
Vzhľadom k 

Prejavujúca sa 
 

Aktuálne SDg 

pre 

jednotlivca: 

 novozniknutou situáciou 

 novodiagnostikovaným 

ochorením 

 opakujúcimi sa 

hospitalizáciami 

 

 vyjadrenie pochybností o efektívnom plnení role 

(rodiča, zamestnanca) 

 obavami z neschopnosti plniť svoje povinnosti 

 strachom zo straty zamestnania 

 pocity neistoty, strachu, pesimizmu 

 

Neefektívne 

plnenie roly – 

00055 

Porušená 

sociálna 

interakcia – 

00052 

 poruchou sebakoncepcie 

 nedostupnosťou blízkych 

osôb 

 bariérami spôsobenými 

prostredím 

(nemocničným) 

 

 

 vyjadrením nespokojnosti, z nedostatku interakcií, 

bariér, ktoré to znemožňujú   

 uzavretosť, apatia, plač 

 neochota vyjadriť skutočné pocity 

 trvalé negatívne hodnotenie svojej osoby 

 neschopný robiť samostatné rozhodnutia 

 pocity opustenosti 

 

 

 

Ciele ošetrovateľskej starostlivosti pre pacienta: 

 Slovné vyjadrenie o reálnych očakávaniach v budúcom plnení rolí. Hovoriť s rodinou, 

podpornými osobami o situáciách, zmenách a obmedzeniach v súvislosti s rolami. 

  Realisticky plánovať adaptáciu na novú zmenenú rolu. Zosúladiť roly so životným 

štýlom diabetika. 

 Popísať faktory zhoršujúce spoločenské interakcie. Dať najavo aktívnu snahu/vôľu pre 

dosiahnutie pozitívnych zmien v interpersonálnych vzťahoch. 
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2.2.3 Terapeutické potreby 

 

 Terapeutické požiadavky vznikajú pri poruche zdravia, následkoch ochorenia, pri 

diagnostickej, terapeutickej, či rehabilitačnej starostlivosti. K tomu aby jedinec, príp. jeho 

rodina bola schopná realizovať primerané aktivity, rozhodnúť o nich a následne ich správne 

realizovať, musí vedieť prečo a ako sa má o seba postarať. Pri ochorení chronického 

charakteru ako je diabetes mellitus vznikajú takéto potreby, pričom je veľmi dôležité aby pre 

správne zvládanie diabetického režimu si tieto potreby aj pacient vedel správne uspokojovať.  

 

Potreba poznávania a učenia 

 

Potreba poznávania a učenia je charakterizovaná pre človeka ako požiadavka na 

zmenu správania a postojov, inak povedané, je to medzera medzi informáciou, ktorú daný 

jedinec má a informáciou, ktorá je potrebná na to, aby dokázal zvládnuť určité činnosti alebo 

sa postaral sám o seba (Gesser, 1989). Pre diabetika, ktorý je buď novodiagnostikovaným 

alebo uňho trvá toto ochorenie dlhšie, je potrebné aby táto potreba bola naplnená, pretože toto 

ochorenie si vyžaduje pre správnu kompenzáciu nemalé vedomosti, zručnosti ale aj 

motiváciu. Bližšie sa touto potrebou venujeme v 3. kapitole. 

U pacienta s DM je dôležité aby svoje poznatky, zručnosti a vôľové schopnosti 

nasmeroval k hlavnému cieľu – glykemickej kontrole. K tomu je nutné vlastné pôsobenie 

pacienta (self-efficaly), čím rozumieme vlastné presvedčenie jedinca o svojej schopnosti 

uskutočniť svoj vlastný manažment diabetickej starostlivosti. Pre dobrú kompenzáciu 

glykémie je potrebné aby pacient disponoval aj vplyvom sebaopatery (self-care agensy) – 

schopnosťou uskutočniť aktivity súvisiace so sebaopaterou  ako uvádzame na obrázku 2.1 

(Sousa et al., 2005). 
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Obrázok 2.1 Vplyv sebaopatery na kompenzáciu glykémie  (Sousa et al., 2005) 

 

 
Tabuľka 2.11   Možné SDg u pacienta s DM v súvislosti s vnímaním a poznávaním  
5. DOMÉNA: VNÍMANIE – POZNÁVANIE 

TRIEDA – 
vnímanie  

V súvislosti s 
Vzhľadom k 

Prejavujúca sa 

Porušené 

zmyslové 

vnímanie 

zraku, 
dotyku, 
00122 

 metabolickou poruchou, 

 dekompenzáciou metabolickej poruchy   

 chronickými komplikáciami 

metabolickej poruchy 

 farmakoterapiou 

 

 zhoršeným sociálnym kontaktom 

 zníženou schopnosťou sebaopatery 

(špecifikuj) 

 verbalizáciou pocitov tŕpnutia, bolestí, 

opuchov a iných ťažkostí v dolných 

končatinách  

 zmeny v pulzácii na periférnych 

častiach, zmeny na koži (hlavne dolných 

končatín) 

 

TRIEDA – 
poznávanie 

V súvislosti s 
Vzhľadom k 

Prejavujúca sa 

Deficit 

vedomostí 

(špecifikovať) 

– 00126 

 nedostatočnou motiváciou 

 nesprávnym pochopení 

 neznalosťou informačných zdrojov 

 zabúdaním/nevybavovaním si nových 

vedomostí 

 obmedzenými poznávacími funkciami 

 nedostatočným záujmom o edukáciu 

 novodiagnotikovaným ochorením 

 novovzniknutou situáciou 

 prechodom z PAD na inzulín  

 

 obavami z nezvládnutia situácie 

 mylnými predstavami 

 nesprávnym plnením pokynov 

personálu 

 vývinom komplikácií 

 verbalizáciou ťažkostí z nedostatku 

vedomostí, zručností (špecifikuj) 

 neprimerané správanie (hysterické, 

agresívne, a i.) 

 nerešpektovaním diétnych obmedzení 

 nevykonávaním selfmonitoringu 

 

 

Ciele ošetrovateľskej starostlivosti v súvislosti s učením a poznávaním: 

 Slovné vyjadrenie potreby starostlivosti o seba v súvislosti s DM. 

 Vedieť naplánovať diétne zmeny v jedálnom lístku a dodržiavať diétne obmedzenia. 

Vlastné pôsobenie 

Vplyv sebaopatery 

Selfmanažment 

diabetickej 

starostlivosti 

Glykemická 

kontrola 
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 Poznať príznaky akútnych komplikácií DM a vedieť popísať správnu reakciu pre ich 

zvládnutie, prípadne prevenciu ich rozvinutia. 

 Správne realizovať doporučený selfmonitoring a zaznamenávať hodnoty do denníka 

diabetika. 

 Poznať a osvojiť si zmenu v správaní a životnom štýle v prospech prevencie hojenia 

a prevencie komplikácií a recidív. 

 Realizovať dennú diabetickú starostlivosť o nohy. 

 Vysvetliť ako reagovať pri krátkodobých ochoreniach pri liečbe DM. 

  Preukázať schopnosti pri vlastnom podávaní PAD, inzulínu. 

 Zapojenie rodiny, prípadne iných podporných osôb do edukácie pacienta (Majerníková, 

Hudáková, 2009). 

 

Potreba realizácie selfmonitoringu  

 

  Selfmonitoring (sebapozorovanie) spočíva vo využívaní vedomosti a zručností 

pacienta, ktoré mu pomáhajú kontrolovať vlastný zdravotný stav a zlepšovať účinnosť liečby.  

Každý diabetik by sa mal naučiť sledovať a vyhodnocovať glykemické profily. Vozár (2003) 

upozorňuje na význam selfmonitoringu a jeho prínos pre diabetika: 

 skvalitňuje život, 

 umožňuje vykonávať rovnaké aktivity ako zdravým osobám, 

 zabezpečuje primerané hladiny glukózy v krvi, 

 pomáha zlepšiť efektívnosť liečby, 

 znižuje riziko komplikácií diabetu, resp. posúva časovú hranicu ich vzniku, 

 poskytuje schopnosť upravovať si liečbu,  

 posilňuje vedomie dobrej kontroly diabetu, nezávislosti a vlastnej zodpovednosti, 

 znižuje nutnosť hospitalizácie, 

 znižuje morbiditu spôsobenú chronickými komplikáciami diabetu. 

Systém sebakontroly nadväzuje na štruktúrovanú edukáciu, ktorá je súčasťou liečby. 

Hodnotenie kompenzácie môžeme robiť na základe vyšetrovania krátkodobých aj 

dlhodobých parametrov. Krátkodobé parametre sú glykémia, glykozúria, ketonúria, 

glykemický profil. Diabetik, vykonávajúci selfmonitoring pomocou glukometra a testovacích 

prúžkov, musí byť schopný výsledky meraní správne interpretovať a vedieť na ne adekvátne 

reagovať úpravou dávky inzulínu. Medzi dlhodobé parametre patrí glykovaný hemoglobín 
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(HbA1c), ktorý odráža kompenzáciu v období približne 8 - 10 týždňov. Rovnako medzi 

uvedené markery patrí lipidový metabolizmus, výška a hmotnosť, očné pozadie, stav 

periférneho nervového systému a funkcie obličiek (Šašinka, Šagát, Kovács, 2007). 

Sestra zabezpečuje u diabetika kontrolu glykémie, glykozúrie, ketonorúrie a 

krvného tlaku. Rovnako kontroluje záznam glykémií a dávok inzulínu v závislosti od 

pohybovej aktivity. Je zodpovedná za vyšetrenie glykolyzovaného hemoglobínu, správnosť 

obsluhy glukometra v záujme kompenzácie diabetu. 

 

Potreba pohybovej aktivity  

 

Telesné cvičenie znižuje hladinu glukózy, pretože svaly ju „spaľujú“, s cieľom získať 

energiu. Fyzická námaha zároveň prispieva k udržiavaniu ideálnej telesnej hmotnosti, čím u 

diabetikov dochádza k výraznému zlepšeniu ich stavu. Pri uvedenom ochorení je nevyhnutné 

dodržiavať určité špecifiká - vyhýbať sa nebezpečným športom alebo športom vykonávaným 

samostatne. Pacient by mal mať vždy zásobu glukózy (cukor, cukríky, atď.) v prípade, ak by 

nastal prudký pokles glukózy v krvi (Uličianský, Schrőner, 2009). 

Liečba inzulínovou pumpou umožňuje vďaka flexibilnejšiemu dávkovaniu inzulínu 

lepšiu kontrolu glykémií za bazálnych podmienok aj počas športu. V rámci rôznych 

obmedzení pri používaní pumpy sa neodporúča plávanie, kúpanie ani sprchovanie – počas 

týchto činností je potrebné pumpu krátkodobo odpojiť. Vysoké riziko poškodenia pumpy 

vzniká aj pri športoch, ako je zápasenie, box, karate. Veľkou výhodou dávkovača je možnosť 

dočasného zníženia programovanej bazálnej dávky inzulínu o 10 – 100 %, ktoré môžeme 

využiť aj pri pôvodne neplánovanom pohybe a môže trvať rôzny časový interval (Čulák, 

2004). Pohybová aktivita patrí medzi základne liečebné opatrenia u chorých s diabetom. 

Samotné „dávkovanie“ fyzickej aktivity je potrebné zohľadniť z hľadiska: 

 pridružených ochorení, 

 diabetických komplikácií,   

 rizika hypoglykémií. 

Intenzita pohybu je prirodzene závislá od spotreby energie každého jedinca (Príloha D). Pri 

individuálnej edukácii o fyzickej aktivite je potrebné rešpektovať nasledovné faktory: 

 intenzita a trvanie pohybu, 

 trénovanosť organizmu (jeho fyzická kondícia), 

 spôsob liečby diabetu. 
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Sestra zabezpečuje u diabetika v rámci pohybu možnú aktivitu pri liečbe diabetu, 

odporúča vhodné športy, úpravy inzulínu, vplyv fyzickej záťaže na hladinu glykémie. 

Kooperácia telesnej aktivity a liečby je nevyhnutne potrebná pre diabetika. Sestra edukuje 

diabetika v rámci pohybovej aktivity o možnostiach pohybu a úprave samotnej diéty podľa 

selfmonitoringu (tab. 2.12). 

 

Tabuľka 2.12  Algoritmus úpravy diéty (jej výmenné jednotky) vo vzťahu ku hodnotám 
glykémie a intenzite pohybu 
Krátkodobý mierne intenzívni pohyb: 

Glykémia < 4mmol/l – 1 výmenná jednotka (ďalej VJ) pred pohybom 

Glykémie 4 – 7mmol/l pridať 1VJ po pohybu 

Glykémie > 7mmol/l nie je potrebne upraviť. 

Stredne  intenzívni pohyb: 

Glykémie < 4mmol/l nevykonávať fyzickú aktivitu 

Glykémie 4 – 10mmol/l pridať 1Vj pred a potom každú hodinu pohybu 

Glykémie 10 – 15mmol/l bez úpravy 

Glykémie > 16mmol/l nevykonávať fyzickú aktivitu 

Veľmi intenzívni pohyb: 

Glykémie < 4mmol/l  nevykonávať fyzickú aktivitu 

Glykémie 4 – 10mmol/l pridať 2-3 VJ pred a 2 VJ každú hodinu 

Glykémie 10 – 15mmol/l pred pohybom bez úpravy a každú hodinu 1 VJ 

Glykémie  > 16mmol/l nešportovať 

 

Počas edukácie diabetika o pohybovom režime je nevyhnutné upozorniť ho na spotrebu 

telesnej energie v súvislosti s jeho druhom pohybu. V prípade, že bude nasledovať nadmerná 

fyzická záťaž, je potrebné zredukovať liečbu a zvýšiť energetický príjem potravy diabetika. Z 

fyzickej aktivity najviac profituje dobre edukovaný chorý, ktorý dodržiava úpravu diéty, 

 inzulinovú terapiu a ďalšie odporúčané súčasti diabetického režimu (Olšovský, 2007). 
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Potreba prevencie komplikácií  

 

V súčasnosti hlavná pozornosť v starostlivosti o diabetikov je zameraná najmä na 

prevenciu a liečbu chronických komplikácií diabetu.  

K akútnym komplikáciám diabetu patrí nízka hladina krvného cukru (hypoglykémia) ako 

najčastejšia akútna komplikácia ochorenia. Ide o stav, kedy hladina krvného cukru klesne pod 

fyziologickú hranicu 3,3 mmol/l v kapilárnej plazme. V tabuľke 2.13 uvádzame príznaky, 

príčiny a prevenciu hypoglykémií. 

 

 
Tabuľka 2.13 Najčastejšie klinické príznaky hypoglykémií, jej príčiny a prevencia 

Príznaky potenie, prudký hlad, závraty, bolesti hlavy, búšenie srdca, bledosť kože, strach tras 

tela, tŕpnutie úst, neostré, dvojité videnie, kŕče, poruchy vedomia až hlboké 

bezvedomie (hypoglykemická kóma), únava, zmätenosť, agresivita. 

Príčiny nadmerná dávka inzulínu alebo perorálnych antidiabetik, nedostatočný alebo 

oneskorený príjem potravy, neprimeraná, nadmerne intenzívna fyzická aktivita,  

konzumácia väčšieho množstva alkoholu, niektoré lieky (napr. betablokátory), 

chyby v podávaní inzulínu (dávka, miesto vpichu), závažná porucha funkcie 

obličiek alebo pečene, znížená činnosť niektorých endokrinných žliaz. 

Prevencia edukácia pacienta a jeho blízkych, priebežná kontrola vedomostí pacienta, 

priebežné kontroly glykemických profilov, úpravy dávok inzulínu a perorálnych 

antidiabetik, skúseností s hypoglykémiou.  

 

Prvá pomoc pri hypoglykémii zahŕňa podanie glukózy v takej forme, akú si vyžaduje 

aktuálny zdravotný stav. V prípade poruchy vedomia je optimálne podať subkutánne hormón 

glukagón, ktorý zvýši hladinu krvného cukru (Škrha 2008). 

Diabetická ketoacidóza a jej najťažšie štádium - diabetická kóma je rovnako závažnou 

komplikáciou. Je charakterizovaná hyperglykémiami, acidózou a zvýšenou tvorbou ketolátok 

(ketózou). Uvádzame príznaky, príčiny a prevenciu diabetickej ketoacidózy v tabuľke 2.14. 
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Tabuľka 2.14 Najčastejšie klinické príznaky diabetickej ketoacidózy, jej príčiny a prevencia 

Príznaky 

zvýšený smäd, močenie, strata hmotnosti, slabosť, nauzea, vracanie, bolesti 

brucha, poruchy zraku, kŕče v dolných končatinách, dehydratácia, hypotenzia, 

tachykardia, Kussmaulovo dýchanie, acetónový zápach z úst, v najťažších 

prípadoch poruchy vedomia až diabetická kóma. 

Príčiny 

neliečený diabetes, choroba, infekcia, febrilita, obmedzená pohyblivosť,  

stresogénne faktory, infekcie, operácie, úrazy, faktory zanikajúcej tvorby 

vlastného inzulínu alebo nedostatočný vonkajší prísun inzulínu,  

diagnostikovaná diabetes v štádiu ketoacidózy. 

Prevencia 

neprerušovať podávanie inzulínu, a to ani pri zníženom príjme potravy, 

potrebné je zachovať štandardný príjem cukrov (tekutá strava - šťavy, vývary), 

potreba inzulínu sa zvyšuje o 1/3 oproti normálu (katabolizmus), prevencia 

hladovania, dehydratácie, dôležitá je aj liečba sprievodných (interkurentných) 

ochorení a konzultácie s diabetológom.                                                         

 

Základom liečby diabetickej acidózy na JIS - kách je rehydratácia, inzulínová liečba, 

úprava elektrolytového rozvratu a korekcia acidózy v organizme (Anděl, Duška 2008). 

Medzi chronické komplikácie ochorenia patria mikrovaskulárne komplikácie - 

diabetická retinopatia, nefropatia, neuropatia a angiopatia a makrovaskulárne komplilácie. 

Podrobne ich  popisujeme v predchádzajúcich podkapitolách. Prevencia komplikácií je 

nevyhnutnou súčasťou terapie diabetu. 

Sestra zabezpečuje u diabetika edukáciu o skorých a neskorých komplikáciách diabetu. Pri 

zabezpečení dobrej metabolickej kompenzácie a primeranej starostlivosti nemusia chronické 

komplikácie vôbec vzniknúť (Ilavská, 2007). 

 

Potreby v súvislosti so špecifickými situáciami pri diabete 

 

K uvedeným situáciám pri diabete patria nasledujúce: 

a) Diabetička a gravidita - najdôležitejších je prvých dvanásť týždňov tehotenstva, keď sa 

vytvárajú orgány (prebieha organogenéza). Riziko poškodenia plodu, závisí od toho, ako sa 

budúca matka bude o seba starať počas tehotenstva. U komplikovaných diabetičiek sa 

aplikuje inzulinová pumpa za účelom kompenzácie diabetu (Michálek 2007). 

 

b) Diabetik a dovolenka – je nevyhnutné upozorniť pacienta, aby vždy nosiť pri sebe 

preukaz diabetika (najlepšie v jazyku krajiny, ktorú navštívite) so svojim menom, telefónnym 
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číslom vášho lekára alebo diabetologickej sestry a informáciou o aktuálnej liečbe. Nesmie 

zabudnúť na svoj glukometer, lancety a testovacie prúžky v potrebnom množstve. Rovnako je 

potrebné zistiť, či zdravotné poistenie diabetika zahŕňa všetky problémy spojené s diabetom 

(Mokáň 2003). 

 

c) Diabetik v puberte a sexuálny život - v organizme dochádza k celkovej hormonálnej 

zmene, ktorá vplýva na samotné ochorenie. Prirodzene stúpa inzulínová rezistencia, mení sa 

hladina lipidov. Normálny rast a vývoj diabetických detí významne súvisí s kompenzáciou 

diabetu. Predpokladom je dobrá spolupráca s diabetikom a rodinou (Šnajderová 2008). 

Problémy v ssexuálnej rovine všeobecne súvisia s úrovňou sebavedomia a kvalitou citového 

prežívania. Sexuálny život je determinovaný množstvom faktorov u diabetikov. Podľa údajov 

z rôznych štúdií trpí sexuálnymi problémami 30 % diabetičiek a až 70 % diabetikov. 

Mnohým ženám pôsobí ťažkosti udržať vyrovnanú hladinu krvného cukru pred a počas 

menštruačného cyklu. Chýbanie libida a erektilná dysfunkcia predstavujú najčastejšie 

sexuálne problémy u diabetikov. Sexuálne problémy sú stresujúce, vedú k pocitom frustrácie 

a zníženého sebavedomia (Timko, 2006). 

 

 

 

d) Diabetes a pridružené ochorenie - každá choroba môže spôsobiť zhoršenie metabolickej 

kompenzácie u diabetikov. Reakcia organizmu na chorobu je individuálna. Často sú hodnoty 

glykémie nepredvídateľné, väčšinou dochádza k hyperglykémii, stúpa potreba inzulínu alebo 

perorálnych antidiabetik (Michálek, 2005). 

 

Sestra zabezpečuje u diabetika dostatočné informácie pri jednotlivých špecifických 

situáciách diabetu a predstavuje dôležitý zdroj údajov pre diabetika a jeho rodinu, najmä 

v období puberty a gravidity. 

 

 

 

 

 

 

 


