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4 EDUKAČNÝ PROCES PRI OCHORENÍ DIABETES MELLITUS 1.  

TYPU 
 

Edukácia je jednou z najdôležitejších a veľmi náročných úloh ošetrovateľstva. 

Vytvára priestor pre osvojenie nových poznatkov, nadobudnutie zručností či vytváranie 

hodnotových, emocionálnych, vôľových štruktúr osobnosti a dosiahnutie pozitívnej, 

očakávanej zmeny správania (Magurová, Majerníková, 2009). Profesionálny prístup 

k pacientovi predpokladá predovšetkým jeho aktivitu a dobrovoľnosť, samostatné 

a dobrovoľné rozhodnutie pre spoluprácu. Podobne ako ošetrovateľský proces aj edukačný 

proces a edukácia je úlohou tímu, ktorý participuje a kooperuje pri edukácii s pacientom 

a jeho rodinou.  

Pacienta prípadne jeho rodinu musíme vhodne motivovať k zmene a tiež apelovať na 

jeho vnútornú motiváciu. Nezastupiteľnú úlohu zohráva profesionálna intervencia sestry, jej 

schopnosť získať si pacientovu dôveru, asertívny prístup a komunikácia na úrovni 

rovnocenného partnera (Magurová, Majerníková, 2009). Zameraním tejto kapitoly bolo 

navrhnúť edukačný plán a zrealizovať edukačný proces u pacienta s ochorením diabetes 

mellitus a u jeho príbuzného. Ponúkame posúdenie pacientovho bio-psycho-sociálneho stavu 

a schopností učiť sa, so zameraním na diagnostiku jeho vedomostných rezerv o tomto 

ochorení. Rovnako je potrebné posúdiť edukanta z hľadiska jeho ochorenia, v našom prípade 

ide o posúdenie schopnosti učiť sa u pacienta s diabetes mellitus 

Cieľom práce bolo realizovať edukáciu podľa vypracovaného edukačného plánu pre 

pacienta s diabetes mellitus 1. typu a jeho príbuzných, ktorý sme prebiehal prostredníctvom 

5. periód edukačného procesu v dvoch edukačných stretnutiach. 

 

4.1  Posúdenie schopnosti učiť sa 

 

Posúdenie v edukačnom procese obsahuje bio-psycho-sociálne posúdenie, ale 

prioritne je posúdenie schopnosti učiť sa u edukanta. V našom edukačnom procese, ktorý je 

výchovno-vzdelávacím procesom, sa okrem nášho edukanta, zúčastnil aj jeho otec. 

Kazuistika 1 

15 – ročný chlapec je prijatý do Detského diabetologického centra Detskej Fakultnej 

nemocnice s Poliklinikou (ďalej DFNsP) akademika Ladislava Dérera v Bratislave – 

Kramáre, za účelom implantácie inzulínovej pumpy. Pacient sa lieči na diabetes mellitus  1. 

typu od 3 rokov. Pacient na intenzifikovanom režime si aplikuje inzulín inzulínovým perom 
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4x denne (ráno, obed, večer – Actrapid a večer – Lantus). Pred rokom u pacienta 

diagnostikovaný makroadenóm hypofýzy, ktorý bol operačne riešený na Klinike 

neurochirurgie FNsP v Bratislave (Kramáre). Pri operačnom výkone bola odstránená časť 

hypofýzy, pacient bol „nastavený“ na substitučnú hormonálnu liečbu (Minirin 60µg, 

Euthyrox 75µg, Hydrocortison 10, 5, 5mg). Po opakovaných odberoch rastového hormónu 

bol zistený jeho deficit, preto sa v budúcnosti uvažuje o jeho substitučnom podávaní, čo 

výrazne ovplyvní liečbu diabetu. V dôsledku substitučnej liečby a pooperačného priebehu 

pacient bol glykemicky značne dekompenzovaný. Bola mu odporúčaná liečba inzulínovou 

pumpou, ktorá z dlhodobého hľadiska zabezpečuje lepšiu kompenzáciu diabetu aj pri 

odporúčanej substitučnej liečbe. Zariadenie – inzulínová pumpa mu bola schválená 10 

mesiacov po operačnom zákroku. Pacient potrebuje edukáciu o obsluhe inzulínovej 

pumpy, úprave dávok inzulínu v závislosti k nameraným glykémiám a podávanej substitučnej 

liečby. 

 

Bio – psycho – sociálne – posúdenie edukanta: 

 Dýchanie – frekvencia - 16/min., rytmus- pravidelný 

 Výživa - príjem tekutín za 24 hod. - 1 800 ml, obľúbené tekutiny- čistá voda, 

minerálka, čaj; stav hydratácie – hydratovaný; stav chrupu - dobrý, spôsob prijímania 

potravy - per os, zmeny hmotnosti - posledné 3 týždne pribral 1, 5 kg. 

 Vyprázdňovanie; vyprázdňovanie čreva: frekvencia - podľa potreby, farba - hnedá, 

konzistencia – tuhá, problémy s vylučovaním stolice – neudáva, samostatnosť pri 

vyprázdňovaní – sám bez pomoci; vyprázdňovanie moču: frekvencia – podľa potreby, 

farba - jantárovo žltá, zápach – aromatický, problémy s vylučovaním moču - neudáva, 

permanentný katéter -  nemá. 

 Odpočinok/spánok – nemá problémy so spánkom, po prebudení sa cíti svieži, 

oddýchnutý. 

 Bolesť - prítomnosť bolesti v súčasnosti neudáva (10 mesiacov po operačnom 

zákroku). 

 Sebaopatera - hodnotenie úrovne sebestačnosti: príjem potravy – 0 (nezávislý); 

umývanie – 0 (nezávislý); celkový kúpeľ – 0 (nezávislý); obliekanie – 0 (nezávislý); 

vyprázdňovanie - 0 (nezávislý);  pohyb - 0 (nezávislý). 

 Bezpečie - ťažkosti pri pohybe neudáva; používanie barly – nie; problémy so zrakom 

- nie; problémy so sluchom – nie; problémy s rovnováhou – nie. 
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 Cvičenie/ záľuby - obľúbené činnosti – prechádzky po lese, bicyklovanie, 

korčuľovanie a lyžovanie. 

 Psychický stav/ správanie – orientácia v čase, priestore, osobou - dostatočná, 

správanie – asertívne, odpovedá ľahko, je komunikatívny; emócie – pociťuje obavy,  

je aktívny, prispôsobivý, psychicky stabilný. 

 Vedomostná úroveň pacienta/klienta - pacient potrebuje edukáciu v oblasti 

správneho používania inzulínovej pumpy. 

 

Posúdenie schopnosti učiť sa edukanta 

 Meno edukanta: J. Š.   Vek: 15 

 Pohlavie: mužské 

 Vývinové obdobie: adolescent 

 Vzdelanie: Obchodná akadémia      

 Zamestnanie: študent 

 Spoločensko-ekonomické podmienky: edukant žije v rodinnom dome s rodičmi a 

súrodencami, má úplnú podporu rodiny 

 Farmakoterapia vplývajúca na schopnosť učiť sa: edukant neužíva lieky, ktoré by 

mohli ovplyvniť schopnosť učiť sa 

 Stav vedomia: plné, jasné vedomie 

 Telesný stav: výkonnosť: 10 

  práceneschopnosť: 8 

  koncentrácia: 9 

  únava: 9 

 Psychický stav: nálada - normálna, sebavedomie: zdravé 

 Charakterové vlastnosti: svedomitosť, húževnatosť, emocionálne stabilný    

 Vnímavosť: primeraná 

 Motivácia: primeraný záujem 

 Vnímavosť terajšieho ochorenia: adekvátne veku a zdravotnému stavu 

 Očakávanie od liečby: naučiť sa správne kontrolovať ochorenie v súvislosti 

s inzulínovou pumpou a substitučnou liečbou a najmä predchádzať komplikáciám. 

 Postoj k učeniu: pozitívny, záujem o informácie a ochota učiť sa 

 Pamäť: postihnutá novo pamäť: nie  

  postihnutá staro pamäť: nie 
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 Typ pamäti: názorný, ľahko si zapamätáva prostredníctvom modelových situácií 

 Vôľové vlastnosti: disciplinovanosť, vytrvalosť. 

 Pohotovosť: reaguje primerane, zo záujmom 

 Porucha myslenia: žiadne 

 Poruchy reči: neprítomné 

 Poruchy správania sa: neprítomné, primerané ochoreniu a možným komplikáciám 

 Zmenený postoj: nie, má záujem o spoluprácu 

 Biorytmus: schopnosť učiť sa je lepšia v dopoludňajších hodinách 

 Typ učenia: rozumový, logické uvažovanie 

 Obmedzenie schopnosti učiť sa: žiadne (obdobie rekonvalescencie po operačnom 

zákroku – 10 mesiacov) 

 Zručnosť: úplná sebestačnosť, telesné poškodenie – neprítomne; zmyslové 

poškodenie -neprítomne 

 Skúsenosti s uvedenou problematikou: edukant udáva, že má potrebné vedomosti 

o diabete a jeho liečbe. V dôsledku toho, že nastáva zmena pri aplikácii inzulínu 

inzulínovým perom na inzulínovú pumpu, čo je zmena v spôsobe podávania liečby, je 

potrebná edukácia v tejto oblasti nášho edukanta. 

 Aktivita vo vzťahu k potrebe učiť sa, k potrebnej zmene životného štýlu a 

postoja k vlastnému zdraviu: aktívny edukant - kladie otázky, vyhľadáva 

informácie. 

 Deficit vedomostí, zručností, motivácie edukanta v oblasti: edukant nepozná 

vedľajšie účinky substitučnej liečby, a tiež aplikáciu inzulínu pomocou inzulínovej 

pumpy. Individuálnym rozhovorom s pacientom a posúdením jeho vedomosti 

a schopnosti učiť sa sme zamerali na jeho potreby z pohľadu rozsahu vedomosti, 

zručností a motivácie k používaniu inzulínovej pumpy a následne udržanie zdravého 

životného štýlu. Špecifické posúdenie u pacienta s diabetom mellitus uvádzame v 

tabuľke 4.1. 
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Tabuľka 4.1 Posúdenie schopnosti učiť sa pre pacienta s diabetes mellitus 

POSÚDENIE SCHOPNOSTI UČIŤ SA U PACIENTA S DM 

Identifikačné 

údaje 
J.Š.-15 ročný Chronické 

komplikácie 
Bez komplikacii 

Dĺžka trvania 

ochorenia 
12 rokov Návšteva 

odborných 

ambulancií, 

ich frekvencia 

Diabetologická ambulancia 

endokrinológická ambulancia, 

neurochirurgická ambulancia 

ambulancia, očná ambulancia, 

Typ DM 1. typ diabetu Prítomnosť 

DM 

v rodinnej 

anamnéze 

Bez prítomnosti 

Farmako-

terapia 
Hydrocortizon 5mg 

R, 3mg O, 3mg V; 

Euthyrox 75 mg R; 

Minirin 60mg - 1/4 R 

Reakcia na 

liečbu 
Nezaznamenaná žiadna reakcia 

DIABETICKÁ DIÉTA ZÁZNAM 

Boli ste poučený o diabetickej diéte? Áno, ale informácie si dopĺňam priebežne 

Od koho ste dostali informácie? Od sestry na diabetologickej ambulancii 

Dodržiavate diabetickú diétu? Áno, aj keď niekedy mávam „prehrešky“  

Viete si pripraviť jedlo v súlade s diabetickou 

diétou? 

Áno, sám pripravujem desiatu a olovrant, obed 

v škole, večeru zabezpečia rodičia 

FARMAKOTERAPIA ZÁZNAM 

Aký typ inzulínu užívate ? Actrapid + Lantus 

Ako si budete/aplikujete inzulín - injekčnou 

striekačkou, pero, alebo inzulín. pumpou? 

Inzulín si aplikujem perom a rád by som 

používal liečbu inzulínovou pumpou. 

Ako dlho užívate inzulín? 12. rokov 

Máte nejaké problémy alebo otázky 

k užívaniu inzulínu ? 

Nedostatok vedomosti o inzulínovej pumpe a jej 

aplikácii. 

Viete mi vysvetliť účinok inzulínu v tele? Reguluje mi hladinu krvného cukru. 

Aplikujete si inzulín sám? Áno, samostatne inzulínovým perom. 

Ukážte mi, ako si aplikujete inzulín 

(hodnotenie praktických zručností - technika 

aplikácie, výber miesta vpichu) 

 

 

 

 

 

Edukant ovláda aplikovanie inzulínu perom 

štandardným spôsobom, v praktickej aj 

v technickej rovine. 
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SELMONITORING GLYKÉMIE ZÁZNAM 

Viete, aké ste mali hodnoty glykémie počas 

posledného týždňa ? 

Áno, zaznamenávam s výsledky krvného cukru do 

diabetologického denníka.   

Ako často, a kedy sa vám kontrolovali krvný 

cukor v diabetologickej ambulancii? 

Raz mesačne, pri pravidelnej ambulantnej kontrole. 

Ako často si kontrolujete cukor v krvi sám? Monitorovanie glykémie  vykonávam 3 až 4-krát 

týždenne 

Aký druh glukometra máte pre hodnotenie 

hladiny cukru v krvi doma ? 

Contourlink, ktorý okrem iného hodnotí glykémie 

automaticky odosiela do kompatibilnej inzulínovej 

pumpy. 

Boli ste poučený o správnom meraní hladiny 

cukru v krvi? 

Áno, pri preberaní nového glukometra, na ktorý mám 

nárok každých 5 rokov. 

Kto vám poskytol potrebné informácie? Sestra v diabetologickej ambulancii 

Meriate si hladinu cukru samostatne, príp. 

potrebujete pomoc? 

Sám, iba v  akútnych komplikácii potrebujem pomoc. 

Myslíte si, že má pre Vás význam sledovať si 

hladinu cukru? 

Áno, určite sebakontrolou predchádzam 

komplikáciám 

POHYBOVÝ REŽIM, AKTIVITA A 

CVIČENIE 

ZÁZNAM 

Bolo Vám odporúčané cvičiť, realizovať 

pohybovú aktivitu? 

Áno, aktivitu vykonávam v súlade s aktuálnymi 

hodnotami glykémií. 

Trpíte ochoreniami, ktoré by mali negatívny 

vplyv na pohybovú aktivitu, príp. by zhoršili 

zdravotný stav? 

Obmedzenie aktivity v rámci rekonvalescencie po 

operačnom zákroku hypofýzy.  

Konzultovali ste možnosti cvičenia, pohybovej 

aktivity pre zlepšenie Vášho ochorenia s lekárom? 

Bolo mi odporúčaná nenáročná pohybová aktivita. 

AKÚTNE KOMPLIKÁCIE ZÁZNAM 

Čo je to hypoglykémia, aká hodnota zodpovedá 

tomuto pojmu? 

Nízky krvný cukor, prejavy podobné stavu opitosti, 

pokles glykémie pod 3,3 mmol/l. 

Viete mi opísať stav, kedy máte nízky cukor?  Mávam potenie, slabosť a chvenie tela. 

Mali ste počas posledného mesiaca hypoglykémiu 

alebo hypoglykemickú kómu? 

Áno, hypoglykémiu viac krát a hypoglykemickú 

kómu 1-krát. 

Čo urobíte, ak máte nízku hladinu krvného cukru? Vypijem sladkú vodu, kolu alebo užijem med. 

Čo je to hyperglykémia, aká hodnota zodpovedá 

tomuto pojmu? 

Vysoký krvný cukor, zmeny metabolizmu v tele. Ak 

stúpa glykémia nad 15 mmol/l 

Poznáte, keď máte vysokú glykémiu? Viete mi to 

popísať? 

Áno pociťujem únavu, smäd, časte močenie. 

Mali ste počas posledného mesiaca 

hyperglykémiu? 

Áno vyskytla sa hyperglykémia 1x,  spôsobenú 

porušením diétneho režimu 

Mali ste v minulosti hyperglykemickú kómu? Nie, snažím sa zvládnuť hyperglykémiu. 

Čo urobíte ak máte vysokú hladinu cukru? Podľa hodnoty glykémii aplikujem inzulín a zároveň 

kontrolujem ketóny v moči.   
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Situačná analýza edukanta 

15- ročný pacient prijatý na Detské diabetologické centra DFNsP Ladislava Dérera v 

Bratislave – Kramároch za účelom implantácie inzulínovej pumpy. Pacient má záujem 

dozvedieť sa čo najviac o konkrétnej inzulínovej pumpe s názvom Paradigm 722. Edukant 

potrebuje edukáciu v oblasti technického ovládania inzulínovej pumpy, ale aj o úprave 

jednotlivých dávok inzulínu. Potrebuje vedieť aplikovať dávky inzulínu v súvislosti s 

diétoterapiou a pohybovou aktivitou, ale aj s podávanou substitučnou liečbou (ktorá je 

uvádzaná v prípade nášho edukanta). 

 Potrebu edukácie o aplikácii inzulínu pomocou inzulínovej pumpy vyjadril aj otec 

pacienta. Bolo pochopiteľné, že prejavil obavy o zdravie syna a kvalitu jeho života, preto sme 

zapojili do edukačného procesu.  

 

Kazuistika 2 

 

45-ročný otec má záujem o skupinové edukačné stretnutie spolu so svojim synom, 

ktorý bude mať aplikovanú inzulínovú pumpu v kombinácii so substitučnou liečbou. 

Edukačné stretnutie  sa uskutoční za účelom modelovej situácie napojenia inzulínovej pumpy, 

podávania dávok inzulínu a špecifiká obsluhy zariadenia. Vzhľadom na to, že otec 

predstavuje oporu pre svojho syna od začiatku ochorenia (v treťom roku života), prejavuje 

úsilie pomôcť svojmu synovi aj v tomto období jeho ochorenia. Uvedomuje si zmeny v liečbe 

svojho syna a chce mu v budúcnosti pomôcť. Preto potrebuje poznať všetky náležitosti 

s inzulínovou pumpou, aby mu bol „na blízku“, vtedy keď to potrebuje. 

 

Posúdenie schopnosti učiť sa u rodiča 

 Vek pacienta: 45 

 Vzdelanie: úplné stredné vzdelanie 

 Edukácie sa zúčastňuje: ako rodinný príslušník – jeho otec 

 Má edukant potrebu získať nové informácie: áno, má záujem o vedomosti 

 Pociťuje edukant potrebu získať vedomostí, ktoré majú pre neho význam: áno, 

najmä v nepoznanej problematike 

 Pociťuje edukant potrebu získať schopnosti, ktoré majú pre neho význam: áno, 

vníma ich ako nevyhnutnosť pre možnú podporu svojho syna 
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 Je edukant ochotný zaujať nové postoje, ktoré majú pre neho význam: áno, je to 

pre neho výzva na zlepšenie kvality života svojho syna 

 Čo edukant vyžaduje: vedomosti: áno, zručnosti: áno 

 Obmedzuje edukanta pri učení choroba: nie 

 Majú ekonomické faktory vplyv na učenie: nie 

 Aký štýl využíva pri učení: zámerný (vytýčený cieľ, vôľové úsilie)  

 Typ pamäti: slovne- logický 

 Motivácia: primeraný záujem 

 Vnímavosť: adekvátna veku  

 Rozumie edukant lekárskej terminológií: áno, ale len v súvislosti liečbou diabetu 

 Sú jasné ciele a zámery učenia: áno 

 Aké sú názory edukanta na zdravie a aká je jeho vlastná definícia zdravia: 

zdravie hodnotí ako najvyššiu hodnotu života človeka, vníma ho ako stav relatívnej 

pohody a chýbanie ťažkosti. 

 Spolupráca so sestrou pri posudzovaní: edukant je pohotový a pozorný, čo 

prejavuje svojim zvýšeným záujmom. 

 

Situačná analýza edukanta (otca pacienta) 

Edukant (otec) má evidentne zdravé sebavedomie, v jeho charakterových vlastnostiach 

pretrvávajú zmysel pre zodpovednosť a rozvahu. Je komunikatívny, spolupracuje, kladie 

otázky k zdravotnému stavu svojho syna, typ učenia - prevažuje rozumový. Edukant (otec) 

žije so svojim synom v spoločnej domácnosti. Ich vzťah charakterizuje úprimnosť a 

vzájomná dôvera. Zdravotný stav  svojho syna akceptuje a snaží sa mu pomáhať v každej 

situácii, s cieľom zabezpečiť plnohodnotný kvalitný život. Edukant (otec) po zistení nových 

možnosti v liečbe svojho syna venuje veľkú pozornosť novým informáciám, a to  

prostredníctvom internetu a časopisov s odborným zameraním (Diabetik a iné).   

4.2 Diagnostika 

 

Na základe získaných informácií stanovíme vedomostnú diagnózu, ktorá je 

špecifikovaním potrieb edukanta. Diagnostika sa vzťahuje na potrebu naučiť sa niečo, 

nadobudnúť nové vedomosti, schopnosti , zručnosti, postoje v konkrétnej problematike. 
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1. Nedostatok vedomostí o aplikácii inzulínu inzulínovou pumpou v súvislosti 

s novovzniknutou situáciou prejavujúce sa kladením otázok, verbalizovaním potreby 

získať vedomosti pri používaní inzulínovej pumpy. 

2. Nedostatok zručností pri obsluhe inzulínovej pumpy v súvislosti s nedostatkom 

skúsenosti s novým liečebným postupom (inzulínovou pumpou) prejavujúce sa 

kladením otázok, verbalizovaním potreby získať zručnosti pri používaní inzulínovej 

pumpy. 

 

4.3  Plánovanie edukácie 

 

V rámci plánovania sme navrhli pre našich edukantov témy jednotlivých edukačných 

stretnutí. 

 

Edukačné stretnutie č.1: Podávanie inzulínu inzulínovou pumpou 

Edukačné stretnutie č.2: Nácvik zručností pri aplikácii inzulínu inzulínovou pumpou. 

 

Edukačné stretnutie č.1 

 

Téma: Získanie vedomostí o podávaní inzulínu inzulínovou pumpou 

 

Cieľ edukačného stretnutia: v úvode informovať edukantov o zámere a štruktúre stretnutia 

a požiadať ich o aktívnu spoluprácu. Prezentovať edukantom všeobecné informácie 

o inzulínovej pumpe. Oboznámiť ich so základným programovaním bolusovej a bazálnej 

dávky inzulínu u nášho pacienta. 

Afektívny cieľ: edukanti budú vyjadrovať záujem o získanie vedomostí o inzulínovej pumpe 

Výsledné kritériá: 

Edukanti budú verbalizovať dôležitosť získania komplexných informácií o inzulínovej 

pumpe. 

Edukanti budú verbalizovať význam režimových opatrení pri liečbe inzulínovou pumpou. 

Edukanti budú opisovať pozitívny vplyv inzulínovej pumpy na kvalitu života u edukovanej 

osoby. 

 

Kognitívny cieľ: edukanti budú mať potrebné vedomosti o inzulínovej pumpe 

Výsledné kritériá: 
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Edukanti budú opisovať všetky súčasti, z ktorých sa skladá inzulínová pumpa. 

Edukanti  budú definovať pojem bazálna a bolusová dávka inzulínu. 

 

Behaviorálny cieľ: edukanti sa budú aktívne zapájať do edukačného procesu 

Výsledné kritériá: 

Edukanti sa budú zapájať do diskusie počas edukačného procesu. 

Edukanti budú opisovať jednotlivé časti inzulínovej pumpy.  

Edukanti  budú programovať bazálnu a bolusovú dávku inzulínu na inzulínovej pumpe.  

Edukanti  budú pomenovávať špecifiká aplikácie inzulínu pomocou inzulínovej pumpy. 

 

Plánovanie a realizácia prvého edukačného stretnutia: 

Dátum:  

Čas:40 minút 

Miesto: edukačná miestnosť (v rámci diabetologického zariadenia) 

Forma: skupinová (otec, syn) 

Metóda: výklad, vysvetľovanie, rozhovor. 

Pomôcky: letáky, brožúry, príručky, knihy s danou problematikou, videoprojekcia o 

manipulácii s inzulínovou pumpou, pomôcky na zavedenie infúzneho setu, zásobník. 

Štruktúra prvého edukačného stretnutia: 

1. Motivačná fáza (5min.): motivácia edukantov, vysvetlenie dôležitosti základných  

vedomosti o inzulínovej pumpe. 

2. Expozičná fáza (20 min.): opis funkcie inzulínovej pumpy, základné informácie  

a programovanie bolusových a bazalných dávok inzulínu, popis špecifických situácií 

pri aplikácií inzulínu pomocou inzulínovej pumpy. 

3. Fixačná fáza (10 min.): priestor pre otázky edukantov. 

4. Hodnotiaca fáza (5 min.): vyhodnotenie prvého edukačného stretnutia. 

 

4.4 Plánovanie a realizácia 1. edukačného stretnutia 

 

Motivačná fáza: Úvodné privítanie, oboznámenie edukantov s témou a cieľmi edukačného 

stretnutia, motivácia dôležitosti informácií.  

Expozičná fáza: Vysvetlenie princípu fungovania inzulínovej pumpy: 

Inzulínová pumpa je elektronicky riadený prístroj, ktorý spoľahlivým hnacím motorom 

podáva inzulín do podkožia.  
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Vysvetlenie podrobného opisu jednotlivých súčastí: displej, tlačidlá, konektor hadičky, 

priestor pre batériu, okienko zásobníka, ktoré slúži na sledovanie množstva inzulínu 

v zariadení. Zásobník je prepojený s konektorom pre kanylu, ktorá sa vkladá do samostatného 

dielu zásobníka na pumpe. Priestor na vkladanie sa nachádza oproti konektoru zásobníka pre 

kanylu. Do pumpy sa inštalujú zásadne nové batérie – odporúčajú sa používať iba alkalické 

batérie typu AAA. Nepoužívame batérie, ktoré boli skladované v chladnom prostredí.  

Tlačidlá na pumpe sa používajú k zadávaniu hlavných operácií na displeji zariadenia, 

s cieľom programovania konkrétnych funkcií pumpy. Zobrazenie jednotlivých súčastí 

inzulínovej pumpy uvádzame v obrázku 4.1.(praktická ukážka na inzulínovej pumpe). 

 

Obrázok 4. 1 Zobrazenie jednotlivých komponentov inzulínovej pumpy  

 

Legenda k obrázku 1:  

1 - tlačidlo posun nahor, 2 - tlačidlo posun nadol, 3 – tlačidlo ACT, 4 - tlačidlo ESC, 5 -  tlačidlo 

Rýchly bolus.  

Podrobným opisom jednotlivých komponentov a ich konkrétnych funkcií: 

 Tlačidlo 1 posun nahor - predstavuje jednoduchý bolus (easy bolus) a v hlavnej 

ponuke sa toto tlačidlo používa na „prechádzanie položiek“, ktoré sú v ponuke 

displeja pumpy.  

 Tlačidlo 2 posun nadol - sa používa na zapínanie a vypínanie podsvietenia displeja 

pumpy, tiež sa využíva na „prechádzanie položiek“, ktoré sú v ponuke displeja 

pumpy. 
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 Tlačidlo 3 ACT - zobrazuje hlavnú ponuku a používa sa na potvrdenie a aktivovanie 

vybranej položky.  

 Tlačidlo 4 ESC - umožňuje vrátiť sa späť k predošlej ponuke, pokiaľ sme nepoužili 

tlačidlo ACT. Týmto tlačidlom sa dostaneme ku informáciám o pumpe napr. ( 

posledný bolus, zostávajúce jednotky a iné).  

 Tlačidlo 5 Rýchly bolus - poskytne rýchly prístup k oknu „Nastaviť bolus“, ktorý 

dávkuje po 0,1 j, čo je výhodné pri podávaní dávky inzulínu, ako je napr. 2,8 j 

inzulínu. 

Popis a ukážka displeja pumpy ktorý má šesť informačných znakov (ikon):   

1. Batéria: Ikona batérie označuje jej kapacitu a pozostáva zo štyroch dielov. Každý diel 

predstavuje približne 25% batérie a slúži ako výstraha pre možnosť ukončenia 

funkčnosti batérie (aj inzulínovej pumpy).   

2. Zobrazenie času: Aktuálny čas je zobrazený v hornej časti displeja pumpy, podľa 

možnosti vo vybranom formáte (12h. alebo 24h.). 

3. Objem zásobníku: Ikona objemu zásobníku označuje aktuálne množstvo inzulínu 

v zásobníku. Skupina štyroch čiarových súčasti orientačne upozorňuje o aktuálnom 

objeme inzulínu. Jedna súčasť popisovaného označenia predstavuje 25% 

zostávajúceho objemu zásobníka. Presné množstvo zostávajúcich  jednotiek 

v zásobníku môžeme skontrolovať v ponuke - okno STAV. 

4. Ikona alarmu a upozornenia: Informačný znak v tvare prázdneho kruhu znamená 

upozornenie a ikona v tvare plného kruhu znamená alarm. Znak upozornenie je 

dôležitý pri situáciách ako: malé množstvo inzulínu v zásobníku, nízka kapacita 

batérie a iné problémy. Pri spustení alarmu ide však vážny problém - zastavenie 

aplikácie inzulínu, spôsobené technickými a inými príčinami, čo vyžaduje okamžitú 

intervenciu k obsluhe pumpy. 

5. Ikona senzoru: prostredníctvom neho prebieha komunikácia pumpy so senzorom, 

avšak iba v prípade, že pacient má súčasne aplikovaný senzor na monitoring 

glykémie.  

6. Posuvník: uvedený znak spĺňa funkciu akéhosi kľúča do obsahu pumpy. Ide 

o vyhľadávač následných informácií, ktoré sa nachádzajú v ponuke pumpy. 

Všeobecné informácie pumpy sú ponúknuté vo funkcii „Hlavná ponuka“, do ktorej sa 

dostaneme stlačením tlačidla 3 - ACT. Následne nás uvedie do základného okna a potvrdí 

hlavnú ponuku, ktorá obsahuje:  
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 Bolus – obsahuje nastavenie a výdaj jednotlivých dávok vo forme bolusov. Pomocou 

tlačidla 5 - Rýchly bolus môžeme získať priamy prístup k oknu Ručný bolus (priama 

aplikácia inzulínu) alebo k funkcií Bolus wizard (podanie inzulínu podľa hodnoty 

glykémie) a nie je nutné prechádzať cez ďalšie ponuky. 

 Zastavenie (tlačidlo Zastaviť) – slúži k zastaveniu aktuálneho výdaju inzulínu 

(bazálna dávka, bolus). Pumpa bude po celý čas zastavenia signalizovať každých 15 

minút zvukový alebo vibračný signál, aby upozornila chýbanie inzulínu. Alarm sa 

vypne až vo chvíli, keď sa znovu obnoví činnosť inzulínovej pumpy. 

 Senzor - v prípade aplikácie glykemického senzora do tela pacienta využíva funkcie 

pre komunikáciu medzi glykemickým senzorom (aplikovaného na tele pacienta) 

a inzulínovou pumpou.  

 Bazálna dávka – obsahuje funkcie pre nastavenie a výdaj bazálnej dávky. 

 Plniaci bolus – obsahuje funkcie, potrebné pre výmenu zásobníka a naplnenie 

infúzneho setu inzulínom. 

 Príslušenstvo – obsahuje funkcie pre bezpečnosť pacienta a užívateľský štandard. 

V tejto položke sú nasledovné funkcie: uzamknutie klávesnice, alarm, celková denná 

dávka inzulínu, čas/dátum, budík, možnosti glukometra, možnosti diaľkového 

ovládania, blokovanie, autotest, užívateľské nastavenia a jazyk pumpy. 

Po edukácii, obsahujúcej informácie o technickom stave pumpy, by som našich edukantov 

rada informovala o aplikácii bazálnej a bolusovej dávky inzulínu. 

Na rozdiel od aplikácie inzulínu pomocou inzulínových pier, kde používame dva 

druhy inzulínu (rýchlo účinkujúci inzulín, podávaný pred jedlom a dlhodobo účinkujúci 

inzulín, podávaný 1x alebo 2x denne), sa v inzulínovej pumpe používa len jeden druh 

inzulínu – rýchlo účinkujúci inzulín (najčastejšie Humalog, Novorapid, ale je možné použiť 

aj Actrapid a Humulin R).  

Bazálna dávka inzulínu pomocou inzulínovej pumpy zabezpečuje kontinuálne 

podávanie inzulínu počas celého dňa, podľa vopred určeného 24-hodinového rozpisu. 

Dávkovanie určuje diabetológ osobitne pre každého pacienta, pričom akceptuje údaje z 

predchádzajúcej liečby, spotreby inzulínu, výsledkov jednotlivých glykemických profilov a 

problémov pacienta, pre ktoré bola navrhovaná liečba pumpou. Jednotlivé dávky inzulínu si 

vyžadujú presnú časovú dotáciu, to znamená, že v rámci každej hodiny je instilované 

potrebné množstvo inzulínu. Štandardná dávka inzulínu, ktorá sa podáva počas jednej hodiny, 
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je v rozpätí 0,3 - 1,6 j inzulínu – jej množstvo sa mení podľa fázy dňa – najmenšia je v čase 

polnoci, najväčšia v skorých ranných hodinách.  

Programovanie bazálnej dávky začneme otvorením položky Bazálna dávka tlačidlom 

ACT, ktorá poskytne ďalšie možnosti pre jej nastavenie. Rovnako spomínaná položka 

obsahuje ponuku profilov - štandardný profil, profil A, profil B, ktoré poskytujú využitie 

inzulínu v závislosti od intenzity pohybu a fyzickej záťaže. Pri nenáročnom dennom 

programe používame štandardný bazálny profil, pri plánovanej fyzickej aktivite si pacient 

aktivuje profil A, prípadne podľa aktuálneho stavu profil B.  Po otvorení vybraného profilu sa 

zobrazí okno, v ktorom sa zobrazí bazálna dávka a čas aplikácie požadovanej dávky. 

Bolusové dávky inzulínu využívame k „pokrytiu“ väčšej spotreby inzulínu, v období 

prijímania potravy, prípadne v potrebe kompenzácie zvýšenej hodnoty glykémie. Bolusové 

dávky sa môžu programovať rozdielnou rýchlosťou, vo forme rýchleho bolusu – aplikácia 

v dávke 0,1 j inzulínu a možnosťou jednoduchého bolusu - aplikácia v dávke 0,5j inzulínu. 

Voľba aktuálnej dávky príslušného inzulínu závisí od vzájomnej dohody lekára a diabetika, 

pričom sa zohľadňuje denný a pracovný režim aj životospráva diabetika. Rozoznávame tri 

typy bolusov:  

 normálny bolus - používa sa pri kompenzácií príjmu sacharidov v jedle alebo 

pri stabilizácii glykémie, v prípade jej zvýšenia. Nastavuje sa pomocou hlavnej 

ponuky alebo pomocou tlačidla rýchly bolus;  

 rozložený bolus - je výhodný v prípade, ak normálny bolus spôsobuje príliš rýchly 

pokles glykémie. Aplikácia rozloženého bolusu znamená, že bolus účinkuje 

rovnomerne počas určitej doby (30 minút až 8 hodín). Spomínaný bolus môžeme 

využívať k aplikácii inzulínu, v situácii, ak konzumácia jedla trvá dlhší čas, alebo 

jedinec prijíma jedlo s vyšším obsahom tuku (plánované oslavy a iné);  

 kombinovaný bolus – aplikuje sa v kombinácii normálneho a rozloženého bolusu. 

Rozložená časť bolusu sa aplikuje rovnomerne počas požadovanej doby. Výhody 

používania kombinovaného bolusu oceníme pri prijímaní potravy, ktorá obsahuje 

rýchle vstrebateľné sacharidy. Kombinovaný bolus je rovnako dobré použiť pri 

úprave zvýšenej glykémie pred jedlom.  

Okrem potreby zvládnuť technické náležitosti obsluhy inzulínovej pumpy je nevyhnutné 

informovať našich edukantov o špecifikách inzulínovej pumpy. Inzulínová pumpa je 

veľkým prínosom pre udržiavanie komfortu diabetika, je však žiaduce rešpektovať určité 
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výnimky, ktoré život s inzulínovou pumpou prináša. Obmedzenia a špecifiká pri používaní 

inzulínovej pumpy: 

 pri návšteve nemocničného zariadenia existujú vyšetrenia ako RTG, CT alebo MR, 

alebo iný typ vyšetrenia, kde budete vystavení žiareniu alebo pôsobeniu iných 

substancií, vypnite svoju inzulínovú pumpu  a odstráňte ju z miestnosti;  

 počas cesty v lietadle môžete používať inzulínovú pumpu, na jej prítomnosť je 

potrebné upozorniť iba pri kontrole na letisku;  

 inzulínová pumpa sa nesmie ponoriť do vody. Pokiaľ chcete plávať alebo vykonávať 

iné vodné športy, je potrebné pumpu odpojiť. Zároveň aj pri iných športoch je 

potrebné dbať na bezpečnosť pumpy, k čomu poslúži športové puzdro na ochranu 

pumpy pred jej odpojením;  

 zariadenie môžu poškodiť extrémne teploty, a to nad 42°C alebo pod 1°C.  

Aj napriek všetkým opatreniam môže nastať situácia, kedy bude nutné pumpu odpojiť. 

Musíme však pamätať, že v prípade jej odpojenia je organizmus závislý od príjmu inzulínu. 

Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné, aby ste sa o náhradnom spôsobe podávania inzulínu 

poradili s Vašim ošetrujúcim lekárom.                                                                                                                 

V prípade, že nastanú technické problémy v spojitosti s inzulínovou pumpou, je 

nevyhnutné alarmovať servisné číslo. Spomínaný kontakt poskytuje každá spoločnosť, ktorá 

pumpu odovzdáva do užívania pacientovi. Rovnako musí byť sprístupnený zoznam 

medzinárodných kontaktov danej spoločnosti, vzhľadom na obrovskú migráciu populácie 

a vycestovania do zahraničia.      

Fixačná fáza:  

Z edukačného stretnutia sme vybrali niekoľko kontrolných otázok:  

1. Popíšte a ukážte  základné časti inzulínovej pumpy. 

2. Charakterizujte funkciu jednotlivých  tlačidiel. 

3. Vysvetlite odlišné pojmy – bazal a bolus a analyzujte ich. 

 

Hodnotiaca fáza: edukanti hodnotili edukáciu pozitívne, dozvedeli sa veľa nových 

informácií. Edukanti úspešne absolvovali prvé edukačné stretnutie. Na všetky nami položené 

položky zodpovedali správne. Napriek naším obavám, či doba edukácie nebude príliš dlhá, 

edukanti neboli pasívni, ale spolupracovali a zapájali sa do diskusie.  
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4.5 Vyhodnotenie 1. edukačného stretnutia 

 

Afektívny cieľ: edukanti vyjadrili záujem o získanie vedomostí o inzulínovej pumpe  - cieľ 

sa splnil na základe nasledujúcich kritérií. 

Výsledné kritériá: 

Edukanti verbalizovali  dôležitosť získania komplexných informácií o inzulínovej pumpe. 

Edukanti verbalizovali význam režimových opatrení pri liečbe inzulínou pumpou. 

Edukanti opísali pozitívny vplyv inzulínovej pumpy na kvalitu života u edukovanej osoby. 

 

Kognitívny cieľ: edukanti majú potrebné vedomosti o inzulínovej pumpe  - cieľ sa splnil na 

základe nasledujúcich kritérií.  

Výsledné kritériá: 

Edukanti opísali všetky súčasti, z ktorých sa skladá inzulínová pumpa. 

Edukanti  definovali pojem bazálna a bolusová dávka inzulínu. 

 

Behaviorálny cieľ: edukanti sa aktívne zapájajú do edukačného procesu  - cieľ sa splnil na 

základe nasledujúcich kritérií. 

Výsledné kritériá: 

Edukanti sa zapájali  do diskusie počas edukačného procesu. 

Edukanti definovali jednotlivé časti inzulínovej pumpy.  

Edukanti  programovali bazálnu a bolusovú  dávku inzulínu na inzulínovej pumpe.  

Edukanti  vymenovali špecifiká aplikácie inzulínu pomocou inzulínovej pumpy. 

 

Edukačné stretnutie č.2 

 

Téma č. 2:   Nácvik zručností pri aplikácii inzulínu inzulínovou pumpou. 

 

Cieľ edukačného stretnutia: Prezentovať edukantom vhodné miesta pre aplikáciu infúzneho 

setu a upozorniť ich na potrebu striedania miesta vpichu každé tri dni. Prezentovať a spoločne 

s edukantmi pripraviť pomôcky pre zavedenie infúzneho setu.  

Následne budeme demonštrovať techniku vpichu infúzneho setu do podkožia a pripravíme 

zásobník inzulínovej pumpy k jej aplikácii u pacienta. Edukanti si pripravia ordinovanú 

dávku bazálneho inzulínu na inzulínovej pumpe. Upravia si hodnotu bolusových dávok 
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inzulínu a vyskúšajú si ich instiláciu mimo tela pacienta (prestrieknutím látky). V závere 

samostatne aplikujú inzulín pomocou inzulínovej pumpy. 

 

Afektívny cieľ: edukanti budú prejavovať záujem o získanie zručnosti pri aplikácii inzulínu 

inzulínovou pumpou (so všetkými jej špecifikami). 

Výsledné kritériá: 

Edukanti budú prejavovať záujem o nové  informácie a zručnosti pri aplikácii inzulínu. 

Edukanti budú popisovať dôležitosť dodržiavania a význam režimových opatrení pri liečbe 

inzulínovou pumpou. 

 

Kognitívny cieľ: edukanti budú disponovať potrebnými vedomosťami o aplikácii inzulínu 

inzulínovou pumpou. 

Výsledné kritériá: 

Edukanti budú menovať vhodné miesta a pomôcky pre aplikáciu infúzného setu. 

Edukanti budú opisovať techniku vpichu infúzného setu inzulínovej pumpy do podkožia. 

Edukanti budú demonštrovať prípravu a vkladanie zásobníka do inzulínovej pumpy. 

Edukanti budú prezentovať nastavenie bazálnej a bolusovej dávky inzulínu. 

 

Behaviorálny cieľ: edukanti budú správne aplikovať inzulín inzulínovou pumpou. 

Výsledné kritériá: 

Edukanti budú samostatne pripravovať pomôcky pre zavedenie inzulínovej pumpy do 

podkožia. 

Edukanti budú realizovať aplikáciu inzulínovej pumpy s pomocou edukátora. 

Edukanti budú vykonávať aplikáciu inzulínovej pumpy úplne samostatne. 

 

Plánovanie a realizácia druhého  edukačného stretnutia: 

Dátum:  

Čas:40 minút 

Miesto: edukačná miestnosť (v rámci diabetologického zariadenia) 

Forma: skupinová (otec, syn) 

Metóda: výklad, vysvetľovanie, rozhovor, demonštrácia. 

Pomôcky: letáky, brožúry, príručky, knihy s danou problematikou, videoprojekcia 

o manipulácii s inzulínovou pumpou, pomôcky pre zavedenie infúzneho setu - inzulínová 



123 

 

pumpa, jej zásobník, kanyla, inzulín - 10 ml Novorapid (krátkodobo účinkujúci inzulín), 

tampóny, dezinfekčný roztok, emitná miska. 

Štruktúra edukačného stretnutia: 

1. Motivačná fáza (5 min.): zopakovanie si vedomosti z prvého edukačného stretnutia. 

2. Expozičná fáza (20 min.): popis miest pre zavedenie infúzneho setu do podkožia, 

možnosti ich striedania a samotná aplikácia infúzneho setu do podkožia. Príprava 

pomôcok, precvičenie postupu a správna aplikácia inzulínu inzulínovou pumpou. 

3. Fixačná fáza (10 min.): priestor pre otázky edukantov . 

4. Hodnotiaca fáza (5 min.): spätná väzba podaných informácií a zručností pomocou 

modelovej situácie, vyhodnotenie edukačnej jednotky pomocou konkrétnych otázok. 

 

4.6  Plánovanie a realizácia 2. edukačného stretnutia 

 

Úvod do edukačného stretnutia a motivačná fáza: Privítanie, zopakovanie informácií 

z predchádzajúceho stretnutia spojené s konkrétnou ukážkou základných funkcií inzulínovej 

pumpy. Motivácia k získavaniu nových zručností na základe získaných informácií. 

Oboznámenie so zameraním nášho edukačného stretnutia - instiláciu infúzneho setu do 

podkožia a samotnej aplikácii inzulínu  inzulínovou pumpou. 

Expozičná fáza:  

Aplikačné miestach pre zavedenie infúzneho setu do podkožia:  

Medzi prioritnú oblasť aplikácie patrí miesto laterálnych partií brucha (v úrovni pupka), ale 

set môžeme aplikovať aj do oblasti vonkajšej časti stehna, ramena ale aj do vonkajšieho 

kvadrantu sedacieho svalu. Miesta, kde vpravujeme kanylu, je potrebné striedať, napr. meniť 

pravú a ľavú stranu brucha. Jednotlivé vpichy aplikujeme do tvaru kruhu, pričom treba 

dodržiavať najmenej 5-centimetrové rozdiely a sledovať efekt vstrebávania inzulínu. V 

prípade, že infúzny set bude zavádzaný na rovnaké miesto, vstrebávanie inzulínu bude 

náročnejšie a pomalšie, o čom nás informujú výsledky glykémií. Z tohto dôvodu je potrebné 

zaznamenať deň výmeny kanyly do denníka diabetika a následne sledovať hodnoty glykémií. 

Odporúčame vykonávať výmeny infúzneho setu počas dňa, pretože máme lepšiu možnosť 

skontrolovať jeho funkčnosť. Po vpravení kanyly sledujeme miesto aplikácie, pretože sa 

môžu prejaviť skoré alebo neskoré symptómy alergickej reakcie, ktorú môže vyvolať (okrem 

iného) nesprávna technika pri zavádzaní inzulínového setu. Prejavom alergie je najčastejšie 

kontaktná dermatitída. Výmenu infúzneho setu realizujeme každých 48 až 72 hodín. 
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K samotnému výkonu – vpraveniu infúzneho setu potrebujeme pomôcky ako tampóny, 

dezinfekčný roztok, aplikátor infúzneho setu a samotný infúzny set (obr. 4.2). 

 

Obrázok 4. 2 Infúzny set a aplikátor  

Legenda k obrázku 2:  

1 – aplikátor infúzneho setu, 2 -  hadička , 3 - adhezívna náplasť a kanyla, 4 -  konektor.  

Infúzny set sa skladá z infúznej plochy, adhezívnej náplasti, kanyly, hadičky 

a konektora, ktorý pripájame  k zásobníku. Hadička je vyrobená z dvoch vrstiev, ktoré 

zachovávajú potrebnú pevnosť a flexibilitu. V dôsledku toho je riziko náhodného zachytenia 

(na iný predmet) alebo roztrhnutia hadičky znížené na minimum. Podľa miesta upevnenia 

setu používame rozdielne veľkosti hadičky v dĺžke 60 a 110 cm. Rovnako ihly infúzneho setu 

predstavujú rozdielnu dĺžku - 6, 9 a 12 mm, ktoré selektujeme podľa konštitúcie tela klienta, 

najmä jeho tukovej a svalovej vrstvy v aplikovanej oblasti.  

Pozitívum infúzneho setu je možnosť dočasného odpojenia klienta od pumpy, bez 

toho, aby sa celý infúzny set odstránil z tela. V prípade jeho odpojenia si pacient uzavrie 

kanylu príslušným adaptérom. 

Samotná aplikácia infúzného setu predstavuje nasledovný postup. Pred každou jeho 

výmenou si umyjeme ruky, očistime a osušíme miesto zavedenia setu. Skontrolujeme, či 

infúzny set nie je poškodený. Pripravíme si aplikátor infúzneho setu (znázornený na obr. 4.2), 

do ktorého vložíme adhezívnu náplasť s kanylou, ktorú aplikátor následne „nastrelí“ do tela 

pacienta – po prestrieknutí hadičky inzulínom a uvoľnení tlačidla ACT. Konektor hadičky 

uložíme na zásobník, ktorý si pred „nastrelením“ pripravíme. Takto upravený zásobník 

vkladáme do inzulínovej pumpy na presne určené miesto. Skôr než začneme s prípravou 

zásobníka, musíme uviesť pumpu do jej režimu (sfunkčniť ju), a to inštaláciou batérie. 

Pomocou mince, teda jej hranou otvoríme kryt priestoru pre batériu, ktorý otáčame proti 
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smeru hodinových ručičiek. Po uvoľnení spomínaného priestoru vložíme batériu na určené 

miesto pumpy, záporným symbolom (–) smerom dole. Následne uzatvoríme kryt pre priestor 

batérie, kde nepoužívame nadmernú silu, aby sme pumpu nepoškodili. 

Po technickom spustení pumpy potrebujeme intervenovať hlavnú funkciu – 

dávkovanie inzulínu, ktorú zabezpečuje zásobník naplnený inzulínom. Vyžaduje to následný 

postup. Vyberieme zásobník inzulínu z obalu a skontrolujeme jeho celistvosť. Zásobník 

inzulínu je zložený z piestu, samotného zásobníka a spojovacieho adaptéra, čo znázorňuje 

obrázok 4.3. 

 

Obrázok 4. 3 Zásobník inzulínu ako súčasť inzulínovej pumpy 

Legenda k obrázku 3: 1 - piest, 2 - zásobník , 3 - adaptér. 

Následne vykonáme samotné naplnenie inzulínu do zobrazeného zásobníka. 

Vykonáme dezinfekciu perforačného miesta inzulínovej ampulky, kde budeme aplikovať 

adaptér zásobníka. Jeho plnenie sa začína natiahnutím ordinovaného inzulínu priamo 

z ampulky, ktorú držíme zvisle a pomaly ťaháme piest zásobníka smerom dole, čím ho 

postupne napĺňame liekom. Štandardným spôsobom odstránime vzduchové bubliny zo 

zásobníka (Pomaly tlačíme piest smerom nahor, pokiaľ sa zo zásobníka neodstránia všetky 

vzduchové bubliny). Uchopíme spojovací adaptér, otočíme naplneným zásobníkom proti 

smeru hodinových ručičiek a súvislým ťahom ho odpojíme. Na „odhalený“ zásobník 

nasadíme konektor hadičky infúzneho setu, ktorý otočíme v smere hodinových ručičiek. Piest 

zásobníka musíme odstrániť, a to opačným spôsobom - proti smeru hodinových ručičiek.  

Pripravený zásobník vložíme do inzulínovej pumpy, kde nasleduje pretočenie piestu, 

priamo v pumpe. Na displeji pumpy otvoríme Hlavnú ponuku, kde vyberieme položku 

Plniaci bolus. V nej sa znázornia niekoľko ponúk, z ktorých si vyberieme funkciu „pretočiť,“ 

ktorú následne potvrdíme tlačidlom ACT (pri tejto funkcií sa zobrazí alarm a po ukončení 

pretáčania zásobníku sa alarm automaticky vypne). Nevyhnutne potrebujeme priblížiť piest 
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v pumpe k zásobníku, a preto musíme súčasne držať tlačidlo ACT až do stavu, kým inzulín 

kontinuálne neprejde celou hadičkou inzulínového setu pod našou vizuálnou kontrolou. Po 

uvoľnení tlačidla ACT máme pripravený infúzny set, zásobník a inzulínová pumpa, ktorú 

vizuálne skontrolujeme. V závere nášho postupu „nastrelíme“ do tela pacienta pripravený 

aplikátor s adhezívnou náplasťou a kanylou, podľa nami opísaného postupu (na začiatku 

expozičnej fázy 2. edukačného stretnutia). 

Programovaním pumpy (nastavenie a aplikácia bazál a bolus dávky), ktoré sme 

absolvovali v 1. edukačnom stretnutí, je pumpa plne aktivovaná pre kontinuálny prechod 

inzulínu do celého tela pacienta.  

Všetky zmeny, spojené so spustením inzulínovej pumpy „do chodu“ je potrebné 

zapísať do diabetického denníka. Okrem problémov, spojených s inzulínovou liečbou, 

zaznamenávame aj glykémie, ktoré konzultujeme s diabetológom. V závere stretnutia by som 

Vás chcela upozorniť  na najčastejšie príčiny technického charakteru, ktoré spôsobujú stavy 

hyperglykémie:  

 pumpa - malá bazálna dávka, niektoré z alarmov (batéria, prázdny zásobník, porucha 

elektroniky, režim stop a iné), nepriechodná ihla alebo kanyla – bez signálu alarmu, 

 zásobník - prázdny zásobník, presakovanie inzulínu v mieste napojenia zásobníka na 

kanylu,  

 kanyla alebo ihla - povytiahnutá ihla z podkožia, nepriechodnosť ihly alebo kanyly, 

prítomnosť krvi v ihle alebo v kanyle, prítomnosť vzduchu v kanyle, presakovanie 

inzulínu v okolí ihly, dlhodobo nevymenená kanyla, 

 miesto vpichu kanyly - bolestivosť, flebitída, zavedenie ihly do lipohypertrofickej 

oblasti,     

 inzulín - vystavenie vysokým teplotám, zmena konzistencie liečiva, nedodržanie 

exspirácie.     

 

Fixačná fáza:  Po úspešnom procese aplikovania inzulínu inzulínovou pumpou edukanti 

demonštrujú samostatnú prípravu pomôcok. Praktickú časť edukačného stretnutia vykonali 

úspešne. V rámci spätnej väzby sme im položili niekoľko kontrolných otázok, ktoré 

zodpovedali správne. 

1. Popíšte miesta aplikácie infúzneho setu.  

2. Analyzujte komponenty zásobníka ako súčasti inzulínovej pumpy. 

3. V akých intervaloch je potrebné meniť infúzny set.   
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4. Aké sú najčastejšie technické príčiny inzulínovej pumpy, ktoré spôsobujú 

hyperglykémiu 

 

Hodnotiaca fáza: Pre edukantov bolo spoločné stretnutie zaujímavé, aktívne sa zapájali do 

činností. Aplikáciu zvládli výborne, v technickej aj odbornej rovine.  

 

4.7  Vyhodnotenie 2. edukačného stretnutia 

 

Afektívny cieľ: Edukanti prejavovali záujem o získanie zručnosti pri aplikácii inzulínu 

inzulínovou pumpou (so všetkými jej špecifikami) – cieľ sa splnil na základe nasledujúcich 

kritérií. 

Výsledné kritériá: 

Edukanti prejavovali záujem o nové  informácie a zručnosti pri aplikácii inzulínu.  

Edukanti popisovali dôležitosť dodržiavania a význam režimových opatrení pri liečbe 

inzulínovou pumpou. 

 

Kognitívny cieľ: edukanti disponovali potrebnými vedomosťami o aplikácii inzulínu 

inzulínovou pumpou – cieľ sa splnil na základe nasledujúcich kritérií. 

Výsledné kritériá: 

Edukanti vymenovali vhodné miesta a pomôcky pre aplikáciu infúzneho setu. 

Edukanti opísali techniku vpichu infúzneho setu inzulínovej pumpy do podkožia. 

Edukanti demonštrovali prípravu a vkladanie zásobníka do inzulínovej pumpy. 

Edukanti prezentovali nastavenie bazálnej a bolusovej dávky inzulínu. 

 

Behaviorálny cieľ: edukanti správne aplikovali inzulín inzulínovou pumpou – cieľ sa splnil 

na základe nasledujúcich kritérií. 

Výsledné kritériá: 

Edukanti samostatne pripravili pomôcky pre zavedenie inzulínovej pumpy do podkožia. 

Edukanti realizovali aplikáciu inzulínovej pumpy s pomocou edukujúceho. 

Edukanti realizovali aplikáciu inzulínovej pumpy úplne samostatne. 
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4.8 Komplexné zhodnotenie edukačného procesu 

 

 Počas našej skupinovej edukácie sme neevidovali žiadne prekážky a bariéry 

u edukantov z hľadiska vonkajších a vnútorných faktorov.  

 Edukačný plán, vytvorený pre našich edukantov, bol zameraný na získanie vedomostí 

a zručností pri liečbe inzulínovou pumpou. Vzhľadom na to, že ide o moderný a nevyhnutný 

liečebný postup pre diabetikov, ktorý zlepší kvalitu života, musíme mu venovať maximálnu 

pozornosť. Inzulínová pumpa predstavuje obrovský benefit pre jedinca s ochorením diabetu, 

avšak jej úspech sa znižuje pri nevedomosti zainteresovaných. Naši edukanti pristupovali 

s veľkým záujmom k edukácii, čo bolo motiváciou pre nás, ktorí sme priebeh edukácie viedli.  

 Edukačný proces nie je ukončený, ale predstavuje dlhodobý proces u pacienta 

s chronickým ochorením (akým je diabetes mellitus) ako aj u  jeho rodiny. Uvedený proces sa 

mení v jednotlivom životnom období chorého, a preto je nevyhnutná jeho následná edukácia 

a reedukácia, ktorá by mala mať nasledovné atribúty:  

 komplexnosť edukačného procesu u diabetikov (v rámci diabetologickej ambulancie), 

ale aj ich príbuzných so všetkými špecifikami, ktoré vyplývajú z nového liečebného 

postupu, 

 podpora informovanosti všetkých zainteresovaných (v škole, na pracovisku), ktorí sú 

v permanentnom kontakte s diabetikom, liečeným inzulínovou pumpou, 

 podpora záujmu u diabetikov a ich príbuzných o aktuálne informácie a nové možnosti 

ich prenosu (internet, facebook, webové stránky, odborné časopisy a iné), 

 vizuálne umiestnenie základných informácii obsluhy inzulínovej pumpy, v prípade 

problematických stavov a náhlych zmien u diabetika priamo u dodávateľa zariadenia 

(izulínovej pumpy). 

 

Náš edukačný plán môže poslúžiť pre iného diabetika s inzulínovou pumpou a jeho rodinu, 

samozrejme v modifikovanej podobe, kde bude predstavovať súčasť liečby a spolupráce 

pacienta a jeho blízkych. 

 

 

 

 

 


