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ČSKB    Česká společnost klinické biochemie 
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KJ     koronární jednotka 

KNL     Krajská nemocnice Liberec 
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MZ ČR    Ministerstvo zdravotnictví České republiky 
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PC     personal computer (osobní počítač) 

PGT     porušená glukózová tolerance 

pH     vodíkový exponent definující míru kyselosti či zásaditosti 

P/K     pacient/klient 

POCT    point of care testing (u lůţka pacienta) 

PSS     pomaturitní specializační studium 

RNDr.    doktor přírodních věd 

s.     strana 

s.c.     subkutánně (do podkoţí) 

SŠ     Střední škola 

SU     sulfonylureové deriváty 

VOŠ     Vyšší odborná škola 

VŠ     Vysoká škola 

(%)     relativní četnost 

(n)     absolutní četnost 
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1 Úvod 

Zdravotnictví ČR se v dnešní době snaţí o zvyšování kvality poskytovaných sluţeb, 

které jsou ovšem velmi nákladné. Proto se sniţování nákladů poskytované zdravotní 

péče stává prioritou, coţ by ovšem nemělo být na úkor kvality zdravotních sluţeb. 

Z tohoto důvodu je nutné do praxe zavádět nové, rychlejší, ekonomičtější a efektivnější 

systémy péče.      

Diabetes mellitus je chronické onemocnění, které s sebou nese řadu komplikací. 

Postihuje jedince kaţdého věku a v ČR přes 6% populace, tj. asi 700 tisíc osob, u nichţ 

bylo onemocnění prokázáno. Onemocnění je způsobeno poruchou metabolismu cukrů, 

tuků a bílkovin. V posledních letech je narůstajícím celospolečenským problémem jak 

ve vyspělých, tak i v rozvojových státech světa. Je to onemocnění, které člověka 

doprovází celý ţivot. Nelze jej vyléčit, ale je moţné ho dobře kompenzovat. Počet 

diabetiků stále narůstá. Jedním z důvodů je stále se zdokonalující diagnostika této 

nemoci. Důleţitá součást léčby je i edukace a dodrţování preventivních opatření jako 

jsou pravidelné návštěvy diabetologa, selfomonitoring, správná ţivotospráva  

a pravidelná fyzická aktivita. 

DM představuje pro společnost obrovskou ekonomickou zátěţ. Léčba diabetu a léčba 

komplikací (selhání ledvin, operace….) jsou finančně značně nákladné. Naopak 

reţimová opatření jsou relativně levná, zejména tehdy, pokud se uplatňují 

celospolečensky. 

Dnes se do klinické praxe zavádí moderní metody, které umoţňují rychlé a přesné 

stanovení glykémie. Jsou to metody POCT neboli měření u lůţka pacienta. POCT 

metody by měly být ekonomičtější, efektivnější a nejrychlejší metodou řešení.  

Metodu POCT vyuţívá i Krajská nemocnice Liberec a.s. Jedná se konkrétně  

o stanovení glykémie z kapilární krve pomocí síťového glukometru StatStrip od 

společnosti NOVA Biomedical. První glukometr StatStrip byl do Liberecké nemocnice 

nainstalován v srpnu 2009. Tento přístroj je určen pro profesionální pouţití ve 

zdravotnickém zařízení  ke  stanovení glykémie z plné krve. Jeho součástí je  

i dokovací stanice, která umoţňuje automatický přenos dat do laboratorního 

informačního systému a dálkovou správu ze vzdáleného PC. 



 12 

Tato práce se zabývá měřením glykémie u lůţka pacienta. V teoretické části je 

popsán diabetes mellitus (klinický obraz, komplikace, léčba) a měření glykémie – 

historie, vyšetřovací metody, POCT a selfmonitoring. Empirická část je zaměřena na 

monitorování glykémie pomocí síťových glukometrů, postoj zdravotních sester k této 

nové metodě a jejich dovednosti v práci se síťovým glukometrem.  
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2 Teoretická část 

2.1 Diabetes mellitus 

 

2.1.1 Definice diabetu 

     „Diabetes mellitus představuje heterogenní skupinu onemocnění, jejichž společným 

znakem je hyperglykémie na podkladě nedostatečné sekrece nebo účinku 

inzulinu.“[Navrátil,L.: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory, 2008, 

s.314.] 

     Koncentrace glukózy v krvi (glykémie) je udrţována v poměrně stálém rozmezí. 

Glykémii zvyšují hormony: katecholaminy, glukagon, kortizol a růstový hormon. 

Inzulín glykémii sniţuje. Inzulín je tvořen v endokrinní části pankreatu, v beta buňkách 

Langerhansových ostrůvků  a je vylučován do krve, která teče do jater. Existuje bazální 

sekrece inzulínu a nárazová (stimulovaná) sekrece, vyvolaná vzestupem glykémie 

hlavně po jídle. Inzulín sniţuje glykémii působením v játrech i v dalších tkáních  

a zasahuje i do metabolismu tuků a bílkovin. Pokud jsou sekrece inzulínu nebo jeho 

účinek nedostatečné, dochází k hyperglykémii a k dalším metabolickým odchylkám, 

které mají akutní a chronické důsledky. [4] 

2.1.2 Klasifikace diabetu 

Diabetes mellitus 1. typu   

     Inzulín dependentní diabetes mellitus (IDDM) je charakterizovaný absolutním 

nedostatkem inzulínu. Je podmíněn autoimunitním onemocněním Langerhansových 

ostrůvků pankreatu. Tímto typem DM trpí 7% všech diabetiků, kteří jsou inzulínem 

léčeni.[8,14] 
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    Diabetes mellitus 2. typu   

Non inzulin dependentní diabetes mellitus (NIDDM) je charakterizovaný: 

 relativním nedostatkem inzulínu a v naprosté většině se vyskytuje familiárně  

u osob dospělých a obézních 

 necitlivostí inzulínových receptorů na buněčných membránách, tzv. 

inzulínovou rezistencí. 

Součastně bývá v obou případech přítomná zvýšená hladina tuků, hyperinzulinismus 

a hypertenze. DM 2. typu trpí zhruba 92% diabetiků.[8,14] 

Sekundární diabetes   

Vzniká druhotně při jiném onemocnění, které vyvolává hyperglykémii, např. 

v důsledku destrukce tkáně pankreatu při pankreatitidě, karcinomu pankreatu, po lécích 

(kortikoidy, diuretika), u endokrinních onemocnění (hypertyreóza, Addisonova 

choroba….) [8] 

Gestační diabetes   

Vzniká v průběhu těhotenství, nejčastěji okolo 25. týdne, neboť některé placentární 

hormony působí proti inzulínu. Po porodu většinou odeznívá. Hyperglykémie během 

gravidity můţe vést k poruše vývoje plodu, ke komplikacím těhotenství, porodu  

i poporodního období dítěte. Následky dekompenzace diabetu v graviditě mohou mít 

negativní vliv i na pozdější vývoj dítěte (vznik obezity či rozvoj diabetes mellitus  

v dospělosti). [8,19] 

Snížená glukózová tolerance  

Porušená glukózová tolerance (PGT) a hraniční glykémie nalačno (IFG) jsou 

povaţovány za časná stádia diabetu a tento stav můţe být reverzibilní. 

     PGT je stav, při kterém je zvýšená glykémie (při 2 hodinovém orálním testu 

glukózové tolerance mezi 7,8 mmol/l a 11,0 mmol/l), ale není dostatečně vysoká 

k tomu, aby byl diagnostikován diabetes. IFG je stav, při kterém je zvýšená glykémie 

(při ranním testu nalačno mezi 5,6 a 6,9 mmol/l), ale není dostatečně vysoká k tomu, 
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aby byl diagnostikován diabetes.[8,20]. 

 

2.1.3 Klinický obraz 

     Klinika diabetu je souborem příznaků, které jsou odvislé od závaţnosti a trvání 

metabolických změn provázejících diabetes. Příznaky mohou být vyjádřeny minimálně, 

nebo mohou způsobit ţivot ohroţující situaci – diabetické kóma. 

Mezi klinické příznaky diabetu patří: 

 Polyurie – diuréza větší neţ 2500ml/24 hod 

 Polydipsie způsobená osmotickou diurézou 

 Nykturie  

 Slabost a únava 

 Hubnutí při normální chuti k jídlu (u dětí vlčí hlad s váhovými úbytky) 

 Bolesti nebo křeče ve svalech 

 Svědění kůţe, perigenitální opruzení, koţní hnisavé infekce 

 Recidivující mykózy 

 Paradentóza, kazivost a vypadávání zubů 

 Při jiţ existujících komplikacích mikro- a makroangiopatických projevy 

těchto komplikací – stenokardie, noční bolesti dolních končetin, poruchy 

vyprazdňování ţaludku. 

 

Diabetes mellitus 1. typu                                                                          

Vyskytuje se nejčastěji u mladší generace do 40 let, přičemţ vrchol onemocnění je 

mezi 12 a 15 lety. U tzv. juvenilního typu mladých a štíhlých je nástup většinou prudký 



 16 

a provázený typickými příznaky. K manifestaci nejčastěji dochází při viróze, angíně či 

psychickém stresu, kdy jsou vyplaveny kontraregulační hormony. Pokud je inzulínová 

sekrece nedostatečná, dochází k hyperglykémii. Často je tento typ diabetu rozpoznán aţ 

při prvním vzniku příznaků diabetické ketoacidózy. 

Diabetes mellitus 2. typu 

K manifestaci dochází ve vyšším věku, po 40 aţ 50 letech a tvoří přibliţně 90% 

všech nemocných s diabetem. 

Klinika je velmi nenápadná, symptomatologie chudá, nezřídka se projevuje aţ 

chronickými diabetickými komplikacemi nebo hyperglykemickým kómatem. 

Onemocnění můţe probíhat léta latentně, záchyt bývá často náhodný. [6]. 

 

2.1.4 Komplikace diabetu 

„Komplikace diabetu se dělí podle příčin na akutní, které vznikají rychle, je nutné je 

řešit odstraněním vyvolávající příčiny a pozdní, které se rozvíjejí u každého, i dobře 

kompenzovaného diabetika.“ [Šafránková, A., Nejedlá, M., Interní ošetřovatelství 

II,2006, s.59] 

Akutní komplikace 

Hypoglykemické kóma 

Hypoglykémie je pokles glykémie pod dolní hranici normy. Příčinou je příliš rychlé 

odsunutí glukózy z krve do tkání a rychlý pokles glykémie buď při předávkování 

inzulínem, nebo PAD, pokud se diabetik po inzulínu nenají, popřípadě dlouhým 

hladověním či poţitím alkoholu, který zabraňuje doplňování glukózy do krve. Příznaky 

se rozvíjejí rychle a vedou k závaţným poruchám činnosti mozku, který je na přívodu 

glukózy krví závislý.  
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Příznaky hypoglykémie: 

 pocení  

 třes  

 hlad  

 nervozita 

 tachykardie  

 agresivita 

 bolesti hlavy  

 dvojité vidění  

 křeče aţ kóma.  

Po podání glukózy tyto příznaky ustupují.  

Hyperglykemické kóma 

Příznaky hyperglykémie nastupují při zvýšení glykémie nad 15 mmol/l. Příčinou 

bývá vynechání nebo nízká dávka inzulínu, stres, porušení diabetické diety, nedostatek 

pohybu, akutní infekce, některé léky (kortikoidy) a onemocnění (IM, CMP…). Příznaky 

se rozvíjejí pomaleji.  

Příznaky hyperglykémie: 

 ţízeň 

 polyurie 

 nauzea 

 zvracení 

 slabost 
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 suchá kůţe 

 mlhavé vidění 

 moč je cítit po shnilých jablkách 

 z dechu je cítit aceton.  

Diabetická ketoacidóza je ţivot ohroţující komplikace. Tělo si volí jako náhradní 

zdroj energie spalování tuků, při kterém vznikají ketolátky, které vedou k poklesu pH 

krve, a rozvíjí se metabolická acidóza. V krvi se hromadí glukóza, která způsobuje 

dehydrataci a osmotickou diurézu. Glukóza se začne vylučovat močí a strhává s sebou 

velké mnoţství vody a elektrolytů. Tím dochází k metabolickému rozvratu, důsledkem 

kterého nastává porucha vědomí, hypovolemický šok a ţivot ohroţující poruchy 

srdečního rytmu. [6,8] 

Pozdní komplikace 

Diabetická angiopatie 

Je postiţení cév aterosklerózou v důsledku hypertenze a hyperglykémie při 

dlouhotrvajícím diabetu. Nejčastěji se jedná o ischemickou chorobu srdeční, cévní 

mozkovou příhodu a ischemickou chorobu dolních končetin. 

Diabetická retinopatie 

Je postiţení cév sítnice, v jejímţ důsledku se na sítnici objevuje edém, 

mikroaneurisma, hemoragie, fibróza a dilatace arteriol. Diabetická retinopatie je 

nejčastější příčinou slepoty. Nejdůleţitějšími faktory, které se podílí na vzniku 

diabetické retinopatie jsou hyperglykémie, hypertenze, porucha metabolismu tuků, 

kouření, genetická dispozice a délka diabetu. 

Diabetická nefropatie 

Jedná se o postiţení kapilár glomerulu, která vede nejprve ke ztluštění bazální 

membrány a k proliferaci tubulů s jejich postupným zánikem a rozvoji renální 

insuficience. Je charakterizované proteinurií, hypertenzí a postupným poklesem 
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ledvinných funkcí. Diabetická nefropatie je výsledkem diabetické mikroangiopatie 

s výskytem v oblasti ledvin. Mezi rizikové faktory patří hypertenze, kouření  

a hyperglykémie. 

Diabetická neuropatie 

Je postiţení periferních nervů. Podstatou je ztluštění a svraštění myelinové pochvy 

axonů aţ ztráta axonů, vyvolané hyperglykémií. Subjektivní potíţe: bolesti, pálení, 

brnění, mravenčení, které se zhoršují v noci po přikrytí. Dále to jsou pocity chladu, 

sníţená citlivost svalová slabost, nejistá chůze, zvýšená únava končetin a křeče. 

Objektivní nález: svalové atrofie, kloubní změny, otoky, změny barvy, ragády, ulcerace, 

porucha při vyšetřování reflexů v oblasti končetin. 

Diabetická noha 

Je souhrnné označení pro všechny změny dolních končetin pod kotníkem, které 

vznikají v důsledku diabetu. Jedná se o projevy neuropatie – parestézie, hypestézie;       

a angiopatie – rozvíjí se ateroskleróza a na jejím podkladě ischemická choroba dolních 

končetin se všemi příznaky (nehmatné pulzace, parestézie, klaudikace), proto je hojení 

ran špatné, pomalé a s infekcemi. Diabetik v důsledku neuropatie necítí ulcerace, 

otlaky, puchýře, teplo ani chlad. V důsledku těţké ischemie dochází k nekróze tkáně  

a jejímu následnému infikování a vzniku diabetické gangrény. Při suché gangréně se 

počká na odpadnutí prstu, u vlhké gangrény je nutné provést amputaci. [6,8]. 

 

2.1.5 Terapie 

Hlavním cílem léčby diabetu je dosáhnout dlouhodobě normoglykémii. Léčba 

kaţdého diabetika má vţdy obsahovat nefarmakologická opatření, k nimţ patří vhodně 

volená dieta a fyzická aktivita s ohledem na věk, typ diabetu, hmotnost pacienta  

a přítomnost přidruţených komplikací. Podle situace volíme diety diabetické s obsahem 

175 g, 200 g či 225 g sacharidů nebo diety redukční. Fyzická aktivita (např. denně 30 

minut chůze) je nezbytnou součástí léčby. Farmakologická léčba je odlišná u diabetu 1. 

a 2. typu. Diabetes 1. typu vyţaduje od počátku léčbu inzulínem. Léčba diabetu 2. typu 

začíná nefarmakologickými (reţimovými) opatřeními (individuálně volenou dietou       
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a fyzickou aktivitou) a není–li dosaţeno poţadované kompenzace (glykémie nalačno 

pod 6,0 mmol/l, glykémie po jídle pod 7,5 mmol/l, resp. glykovaného hemoglobinu pod 

4,5 %) obvykle za 4–8 týdnů, začíná se vhodnou volbou perorálního antidiabetika. Při 

větší dekompenzaci diabetu 2. typu (obvykle s hodnotami nad 16 mmol/l                        

a symptomatickém průběhu) je třeba pouţít léčbu inzulínem. Konečně součástí 

komplexní léčby pacienta je pravidelná péče zaměřená na krevní tlak a koncentrace 

lipidů v séru. [21] 

Druhy inzulínů 

 zvířecí – z vepřových či hovězích pankreatů. Vepřový inzulín se liší pouze  

v jedné aminokyselině, hovězí ve třech od lidského inzulínu, proto se hovězí 

inzulíny dnes nedoporučují. 

 lidský – humánní – dříve se vyráběl semisynteticky z vepřového inzulínu 

záměnou odlišné aminokyseliny aminokyselinou obsaţenou v humánním 

inzulínu. V současné době se vyrábí pomocí genového inţenýrství, jeho 

struktura se neliší od inzulínu produkovaného lidským tělem. 

 analoga inzulínu – od lidského se liší změnou pozic aminokyselin. [1] 

Druhy inzulínů podle délky působení 

Krátkodobě působící - k aplikaci i.v., i.m., s.c., a intraperitoneálně. Nástup účinku je 

za 15-30 minut, vrcholí za 1-3 hodiny, trvání 4-6 hodin. 

Střednědobě působící - pro aplikaci s.c. a i.m. Nástup účinku je za 1-3 hodiny, trvá 

24 hodin a maximum účinku je mezi 4-12 hodinami u podkoţní aplikace. 

Dlouhodobě působící - pro s.c. a i.m. aplikaci. Mají vysokou variabilitu absorpce      

a proto jsou na ústupu. Po podkoţní aplikaci nastupuje účinek za 3-4 hodiny, trvá 26-28 

hodin (lidský) a 32-36 hodin (hovězí). Pouţívaná jsou více inzulínová analoga – jejich 

absorpce je standardní a prakticky nemají vrchol působení. [1] 
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Technika aplikace inzulínu 

Místo vpichu řádně odezinfikovat dezinfekcí na kůţi. Vytvořit koţní řasu a pod 

úhlem 45°vést vpich. Poté řasu uvolnit a následně aspirovat (pokud se inzulín aplikuje 

inzulínovým perem, tak se neaspiruje). Pokud se neobjeví krev ve stříkačce, pomalu 

inzulín aplikovat. Po aplikaci inzulínu přiloţit čtvereček buničiny s dezinfekcí a jehlu 

vytáhnout. Místo po aplikaci inzulínu nikdy nemasírovat. Střídat místa vpichu. 

Nejčastější místa aplikace inzulínu: 

 zevní strana paţe – dvojhlavý sval paţní 

 oblast břicha v okolí pupku 

 zevní strana stehen – čtyřhlavý sval stehenní 

 oblast dorzogluteální – střední sval hýţďový [1] 

 

Perorální antidiabetika 

„Zásadou je zahajovat terapii nižšími dávkami. Při nedostatečném efektu se zvyšuje dávka, 
ale nepoužívá se dávka maximální, raději se přechází na kombinaci antidiabetik s různým 

mechanismem účinku“.  [Diabetes mellitus. Doporučený diagnostický a léčebný 

postup pro všeobecné a praktické lékaře. [online]. Dostupný 

z WWW:http://www.svl.cz/Files/nastenka/page_4771/Version1/diabetes-

mellitus.pdf , s.6] 

 Sulfonylureové (SU) deriváty 

Sulfonylureové (SU) deriváty zvyšují sekreci inzulínu. Pouţívají se preparáty druhé 

generace, které se vzájemně liší rychlostí nástupu účinku, dobou trvání 

hypoglykemizujícího efektu, způsobem eliminace a vedlejšími účinky. Patří sem 

glimepirid, glibenclamid, glipizid, gliklazid a gliquidon. SU deriváty se podávají 1 – 2x 

denně v nejmenších moţných dávkách. Hlavní riziko léčby je hypoglykémie, léčbu 

provází přírůstek hmotnosti (méně u glimepiridu a nejsilněji u glibenclamidu). [21] 

 

http://www.svl.cz/Files/nastenka/page_4771/Version1/diabetes-mellitus.pdf
http://www.svl.cz/Files/nastenka/page_4771/Version1/diabetes-mellitus.pdf
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     Biguanidy 

     „Biguanidy (BG) ovlivňují zejména jaterní inzulinorezistenci, méně periferní 

inzulinorezistenci. V klinické praxi se používá metformin jako současně jediný zástupce této 
skupiny, který má nejmenší riziko laktátové acidózy jako komplikace léčby BG. Podává se v 1–2 

dávkách denně, hypoglykémii nevyvolává. Existují i fixní kombinace SU+BG (glibenclamid  

a metformin). Pokud při monoterapii metforminem není dosaženo uspokojivé kompenzace, je 
vhodné jej kombinovat s antidiabetikem jiné skupiny, zpočátku opět v co nejnižší dávce“.                                                                                                                                                                                                   

[Diabetes mellitus. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné  

a praktické lékaře. [online]. Dostupný z WWW: 

http://www.svl.cz/Files/nastenka/page_4771/Version1/diabetes-mellitus.pdf , s.6] 

 

2.1.6 Edukace 

     Edukace je proces vzdělávání či výchovy, předávání informací, výuka nových 

návyků, stereotypů a dovedností. Cílem je dosáhnout takové úrovně vzdělání  a takové 

modifikace chování nemocného, která dovolí přenést na pacienta spoluúčast na léčbě 

jeho nemoci. [7] 

     V současné době se léčba diabetu přenáší do rodin a domácího prostředí. Tato změna 

vyplývá ze zdokonalování moderních technik, především selfmonitoringu (samostatné 

kontroly).[6]       

    „ Kvalitně prováděná edukace má nezastupitelné místo v léčbě diabetu. Je prokázáno, že  

u diabetiků vede k dlouhodobému zlepšení metabolické kompenzace nemoci, poklesu hmotnosti, 

snížení krevního tlaku, snížení incidence akutních komplikaci prevalence chronických 

komplikací. Edukace vede i zlepšení kvality života.“ [Rosolová, H.a spol.,Trendy soudobé 

diabetologie, 1999, s. 40] 

 

     Edukace má 3 základní články: 

 Výuka nemocných prostřednictvím praktického procvičování dovedností  

a vyuţívání vlastních zkušeností  P/K 

 Navození pevné vazby mezi znalostmi a dovednostmi P/K s konkrétními i obecnými 

cíli léčby nemoci 

 Trvalé prohlubování chápání a pochopení problematiky P/K 

     Edukační programy pro diabetiky lze specifikovat na programy pro pacienty na 

http://www.svl.cz/Files/nastenka/page_4771/Version1/diabetes-mellitus.pdf
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inzulínu, pro diabetiky léčené dietou či PAD. Edukace je dlouhodobá, prakticky 

celoţivotní a kontinuální. [7] 

 

2.2 Vyšetřovací metody pro diagnostiku a monitorování 

diabetu mellitu 

Laboratorní vyšetření se rozděluje na 3 fáze: 

 Preanalytická fáze – zahrnuje přípravu vyšetřovaného na odběr, odběr 

biologického materiálu, jeho uchování a transport do laboratoře. 

 Analytická fáze – spočívá ve zpracování biologického materiálu laboratoří. 

 Postanalytická fáze – spočívá v interpretaci výsledků ve vztahu 

k fyziologickým hodnotám, k výsledkům dalších vyšetření a ke klinickému 

obrazu pacienta. Součástí vyhodnocování výsledků je i přístup 

k překvapivému nálezu, který nekoreluje s klinickým stavem pacienta, 

opakování vyšetření nebo ověřování jinou vyšetřovací metodou. [10] 

Diagnostika a monitorování diabetu mellitu jsou postaveny na stanovení glykémie na 

lačno, postprandiální glykemie a glykovaného hemoglobinu. [12] 

2.2.1 Stanovení glykémie 

„Glykémie je hladina plazmatické glukózy. Normální hladina je 3.6 – 6,0 mmol/l. V plazmě 
je vyšší koncentrace glukózy než v plné krvi. V kapilární krvi je vyšší koncentrace glukózy než 

v žilní krvi, v důsledku rozdílných koncentrací vody. V kapilární krvi je vyšší koncentrace 
glukózy než v žilní krvi.  Nalačno činí tento rozdíl 0,1 – 0,3 mmol/l, po zátěži glukózou to však 

může být 1,1 – 3,9 mmol/l.“[ Hoffmanová, P., Plívová, L., Základy ošetřovatelské péče 

4,2008, s. 22]  

 

Odběr krve na glykémii 

Jedním z kritérií pro stanovení diagnózy DM je stanovení hladiny glukózy v krvi na 

lačno po asi osmihodinovém lačnění při vyloučení fyzické námahy a kouření. (viz. 

Příloha č. 1) Kontrola hladiny glukózy v krvi diabetiků můţe značně sníţit riziko 
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rozvoje komplikací. Krev se odebírá na lačno v klidové poloze (v sedě). Vzorek ţilní 

krve se odebírá do odběrové zkumavky s obsahem inhibitoru glykolýzy. Pro získání 

plazmy se pouţívá směs fluoridu sodného a EDTA. K účinné inhibici glykolýzy je 

nutná koncentrace minimálně 2,5 mg fluoridu sodného na 1 ml krve.[2]  

Glykémie se můţe měřit v laboratoři, přímo u lůţka hospitalizovaného pacienta, 

pomocí glukometrů (POCT), nebo si pacient můţe dělat kontrolu doma sám 

(selfmonitoring). [14] 

Technika venózního odběru 

Pro odběr venózní krve jsou vhodné všechny viditelné, dobře hmatné a přístupné 

ţíly. Nejčastěji pouţívané jsou v.mediana cubiti, v.basilica a v.cephalica. Dále lze krev 

odebírat i na hřbetu ruky, předloktí a dolní končetině. U novorozenců a kojenců se krev 

nejčastěji odebírá ze hřbetu ruky a v temporální a temenní oblasti. 

Pomůcky: 

 Jednorázová jehla zasazená do kónusu se závitem 

 Vakuová zkumavka 

 Dezinfekce na kůţi 

 Buničité čtverce 

 Popruh na zataţení paţe 

 Ochranné rukavice 

 Náplast 

 Emitní miska 

 Barel na pouţité jehly 

Odebírající sestra si připraví pomůcky, navlékne ochranné rukavice a lehce zaškrtí 

popruhem končetinu, ze které bude krev odebírat. Provede dezinfekci místa vpichu  

a nechá zaschnout. Po napíchnutí ţíly uvolní popruh a vloţí zkumavku do 
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kónusu. Je nutné dodrţet objem definovaného vakua. Poté odejme zkumavku, přiloţí 

buničitý čtverec na místo vpichu a současně vytáhne jehlu. Místo vpichu přidrţí  

a přelepí náplastí. Zkumavky promíchá a zajistí transport materiálu do laboratoře. [3] 

Technika kapilárního odběru 

Pro odběr se nejčastěji volí bříško prstu u ruky (mimo palce), u novorozenců  

a kojenců bříško palce u nohy nebo pata.  

 

Pomůcky: 

 Lanceta nebo kopíčko 

 Skleněná kapilára s heparinem sodným 

 Nádobka na odběr (mikrozkumavka nebo kep) či testovací prouţek  

s glukometrem 

 Desinfekční prostředek na kůţi 

 Buničité čtverce 

 Ochranné rukavice 

 Emitní miska 

Místo musí být dostatečně prokrvené. Dá se zajistit jemným třením rukou nebo 

teplou vodou. Sestra provede dezinfekci místa vpichu a dezinfekci nechá zaschnout. 

Vpich vede za strany prstu, kde je místo dobře prokrvené. Vpich vede 3-4 mm. Důleţité 

je správné místo odběru, jeho dezinfekce, dostatečná hloubka vpichu, plynulá tvorba 

kapky krve (ne tkáňový mok). Sestra setře první kapku krve a následující krev 

zachytává do skleněné kapiláry, kepu, nebo aplikuje kapku krve na testovací prouţek 

glukometru a poté přiloţí sterilní čtvereček. Zajistí transport materiálu do laboratoře  

a úklid pomůcek. [3,17] 
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2.2.2 Glykovaný hemoglobin  

„Vzniká neenzymovou reakcí mezi hemoglobinem a glukózou v krvi. Jeho tvorba je 

ireverzibilní. Hladina glykovaného hemoglobinu proto odráží koncentraci glukózy v krvi po 
celou dobu existence erytrocytu, tj. asi 120 dní, a je považováno za nejefektivnější nástroj ke 

sledování léčby/kompenzace diabetu v období 4–8 týdnů před vyšetřením. Hodnocení: Množství 

glykovaného hemoglobinu se vyjadřuje v % k celkovému hemoglobinu. Referenční meze 

zdravých dospělých je 2,8–4,0 %.“[Glykovaný hemoglobin.[online]. Dostupný z  WWW: 

http://www.wikiskripta.eu/index.php ] 

Ke stanovení glykovaného hemoglobinu se odebírá 2-3ml nesráţlivé krve (EDTA). 

Po odběru je nutno zkumavku s krví promíchat. 

 Dle doporučení ČDS má být vyšetřen glykovaný hemoglobin u diabetiků 1. typu 

minimálně 4x ročně, nevyţadují-li zdravotní stav a léčebná opatření jinak. U pacientů 

s DM 2. typu léčených inzulínem se doporučuje vyšetření glykovaného hemoglobinu 1x 

za čtvrt roku, u pacientů léčených PAD 1x za čtvrt aţ půl roku a u pacientů na dietě  

a ostatních diabetiků 2. typu 1x ročně. [10] 

Glykovaný protein   

Je vyšetření, kde lze zpětně prokázat hladinu glykémie za posledních 12 dnů. Dnes se 

téměř nikde nestanovuje. 

2.2.3 oGGT   

Orální glukózotoleranční test. Pouţívá se k potvrzení DM v případě, ţe diagnóza 

není jednoznačně potvrzena (glykémií nalačno v ţilní krvi). Jedná se o glykémii 

v rozmezí 5,6 – 6,99 mmol/l. Dále se provádí při podezření na poruchu glukózové 

tolerance a v těhotenství u skupin se zvýšeným rizikem vzniku diabetu ve 24.-28. týdnu 

těhotenství. Zjišťuje se glykémie po zátěţi glukózou. Před tímto vyšetřením by měl mít 

P/K normální přísun sacharidů (ne dietu č.9). Ráno nalačno se odebere venózní krev do 

zkumavky s inhibitorem glykolýzy a protisráţlivým činidlem, poté P/K vypije 300ml 

čaje + 75g glukózy, další odběr se provádí po 2 hodinách po vypití čaje. Toto vyšetření 

se nesmí provádět jiţ u prokázaného DM. [2,3]. 

 

 

http://www.wikiskripta.eu/index.php
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2.2.4 POCT 

POCT (point of care testing) je provádění měření a testů in vitro v místě péče, tzv.  

u lůţka pacienta technikou se snadným ovládáním. Provádějí ji pracovníci bez 

specializovaného laboratorního vzdělání.  

POCT zahrnuje techniky u lůţka (včetně přenosných analyzátorů), v ambulanci        

a nebo techniky vlastněné pacientem. Uţití POCT zvyšuje úroveň péče o pacienta. 

[16,17] 

Doporučení vydané ČSKB přináší poţadavek, aby všechny hodnoty glykémie pod 3 

a nad 15 mmol/l byly ověřeny v laboratoři. Stejně tak musí být kontrolováni pacienti na 

inzulínové pumpě nebo s rychlými změnami potřeby inzulínu. [11] 

Výhody POCT: 

 Odpadá nutnost transportu vzorku do laboratoře 

 Sníţení doby odezvy (interval mezi odběrem vzorku a vydáním výsledku) 

 Méně administrativy 

 Menší objem vzorku 

 Měření z plné krve 

 Sníţení celkové ceny léčby 

 Moţnost rychlé reakce na změnu stavu pacienta 

 Redukce preanalytických chyb (transportní chyby, záměny vzorku, špatné 

odběry) 
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Nevýhody POCT: 

 2x aţ 10x vyšší cena analýzy neţ v centrální laboratoři 

 Zajištění přesnosti a správnosti měření 

 Zajištění kontroly kvality 

 Pomíjení provádění  pravidelné údrţby techniky 

 Neshoda výsledků u odlišně měřených parametrů v laboratoři 

 Omezené spektrum metod  [17] 

Glukometry 

„Glukometrů používaných u pacienta je celá řada. „Obyčejné“ glukometry jsou postupně 
nahrazovány glukometry nové generace, které mají schopnost identifikovat odebírající osobu, 
jednoznačně identifikovat pacienta, ukládat do paměti naměřené výsledky a tyto po supervizi 

klinickým biochemikem elektronicky převést do pacientské dokumentace.“ [Diabetes 

z pohledu klinické biochemie [online]. Dostupný z WWW: 

http://www.zdn.cz/clanek/sestra/diabetes-z-pohledu-klinicke-biochemie-273375 -

citováno 2006-09-01] 

 

Historie  

Kontrola léčby byla odkázána pouze na semikvantitativní nemocniční stanovení 

odpadu glukózy do moči. První měření glykosurie pouţil v roce 1780 ve formě 

fermentačního testu skotský lékař Francis Home.  

Moţnost rutinního stanovení koncentrace glukózy v krvi se objevila mezi světovými 

válkami. V běţném ţivotě kontroloval pacient nastavení léčby stále vyšetřováním 

glykosurie. Nepraktické chemické zkoušky (objevené v první polovině 19. století 

Fehlingem) byly postupně vystřídány prefabrikovanými tabletovými a papírkovými 

testy.  

Zásadním krokem znamenajícím posun kontroly výsledků léčby bylo v roce 1965 

dokončení vývoje prvního přenosného přístroje Ames Dextrostix (E. C. Adams). Na 

prouţek byl kápnut vzorek krve, po 60 sekundách prudce spláchnut proudem vody  

http://www.zdn.cz/clanek/sestra/diabetes-z-pohledu-klinicke-biochemie-273375%20-citováno%202006-09-01
http://www.zdn.cz/clanek/sestra/diabetes-z-pohledu-klinicke-biochemie-273375%20-citováno%202006-09-01
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a výsledné zbarvení pacient porovnal s přiloţenou barevnou škálou. Výsledkem byla 

přibliţná hodnota glykémie. První glukometr vyvinutý A. H. Clemensem byl patentován 

v roce 1971. Přístroj navazoval na typ Dextrostix, avšak odečet výsledné hodnoty 

koncentrace glukózy jiţ nebyl prováděn subjektivně pacientem, ale byl stanoven 

přístrojově fotometrickou metodou. Tento glukometr měřil glykémie v rozpětí 0,6–22 

mmol/l, byl napájen ze sítě a před pouţitím bylo třeba 30minutové „zahřátí“. 

Metody používané ke stanovení koncentrace glukózy  

V historii byla vyuţita celá řada technik vyšetření koncentrace krevního cukru. 

Společným jmenovatelem první skupiny metod moderní éry je fotometrický princip, 

kdy je veličina stanovena nepřímo jako barevný produkt reakce glukózy s příslušnými 

látkami.  

Moţnost kontroly glykémie pacientem, byla umoţněna rychlou miniaturizací 

v elektrotechnice, vznikem glukometrů a vývojem tzv. suché metody stanovení glukózy, 

kdy byly reagující látky stabilizovány do suché vrstvy a naneseny na testační prouţky  

v podobě, jak je známe dnes.  

První glukometry vyuţívaly některé fotometrické cesty stanovení koncentrace 

krevního cukru, dnešní glukometry vyuţívají jiţ prakticky všechny tzv. elektrochemické 

metody detekce se specifickými enzymatickými metodami. [23] 

„Historicky nejstarším a dodnes ve většině přístrojů využívaným enzymem je 

glukózooxidáza, která katalyzuje reakci glukózy a kyslíku. Sledovaným produktem této reakce je 

peroxid vodíku, který byl ve starších přístrojích pomocí detekčního činidla stanovován 

fotometricky (Trinderova metoda), v novějších pak elektrochemicky, kdy velikost 
zaznamenávaného elektrického proudu vznikajícího jeho rozkladem je přímo úměrná 

koncentraci glukózy. Určitý zkreslující vliv v této metodě má též rozpadem peroxidu vznikající 

kyslík, který není kvantifikován.“ [Současné moţnosti monitorování glykemie. [online]. 

Dostupné z WWW:http://www.remedia.cz/Clanky/Prehledy-nazory-diskuze/Soucasne-

moznosti-monitorovani-glykemie/6-F-eG.magarticle.aspx] 

„Základem novější metody používané pro některé glukometrové testační proužky je reakce 

katalyzovaná enzymem glukózodehydrogenázou. Zatímco ve velkých laboratorních přístrojích 

užívajících tuto metodu je vzniklý NADH odpovídající koncentraci glukózy stanovován 

fotometricky, v přenosných glukometrech jde opět o elektrochemický proces. Principiální 
výhodou metody oproti glukózo-oxidázové reakci je přímé měření elektronového toku bez 

zkreslujících vedlejších produktů (kyslíku). „[Současné moţnosti monitorování glykemie. 

[online]. Dostupné z WWW:http://www.remedia.cz/Clanky/Prehledy-nazory-

diskuze/Soucasne-moznosti-monitorovani-glykemie/6-F-eG.magarticle.aspx] 

http://www.remedia.cz/Clanky/Prehledy-nazory-diskuze/Soucasne-moznosti-monitorovani-glykemie/6-F-eG.magarticle.aspx
http://www.remedia.cz/Clanky/Prehledy-nazory-diskuze/Soucasne-moznosti-monitorovani-glykemie/6-F-eG.magarticle.aspx
http://www.remedia.cz/Clanky/Prehledy-nazory-diskuze/Soucasne-moznosti-monitorovani-glykemie/6-F-eG.magarticle.aspx
http://www.remedia.cz/Clanky/Prehledy-nazory-diskuze/Soucasne-moznosti-monitorovani-glykemie/6-F-eG.magarticle.aspx
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Významnou otázkou je mnoţství krve potřebné k získání dostatečné přesnosti 

měření. Na konci 60. let bylo mnoţství krve potřebné k stanovení koncentrace glukózy 

okolo 100 l, dnes se pohybuje mezi 1–10 l. Pokles objemu byl způsoben 

technologickým postupem umoţňujícím zpřesnění uţívaných metod.  

     

Budoucnost monitorování glykémie in vivo  

Alternativními cestami v oblasti minimálně invazivních senzorů jsou do podkoţí 

implantované senzory radiově přenášející data do zobrazovacího přístroje. Miniaturní 

přístroje jsou velké asi jako malý monočlánek. 

Existuje jiţ i nitroţilní systém, jehoţ senzor je zaveden do horní duté ţíly, kde 

vyhodnocuje glykémii kaţdou minutu. Tento systém je s prokázanou dostatečnou 

přesností funkční po řadu měsíců a je testován jako detekční zařízení koncentrace 

glykémie v ţilní krvi pro uzavřené okruhy s vyuţitím implantabilní inzulínové pumpy.  

Neinvazivní typy senzorů vyuţívající infračervenou spektroskopii se zatím pro svoji 

nepřesnost nepouţívají.  Mnohem lepší jsou fluorescenční metody, které vyuţívají 

různých mediátorů měnících s koncentrací glukózy své fluorescenční vlastnosti. 

Fluorescenční změny podkoţně zavedených senzorů jsou snímány speciálním zařízením 

transdermálně.  

Významným krokem je objevení autofluorescenčních vlastností NADPH (na rozdíl 

od nefluorescenčního NADP), které do budoucna zřejmě umoţní neinvazivní 

transdermální monitorování glykémie. [23] 

 

Vlastnosti a použití glukometrů 

 Rozmezí měření: většina glukometrů je schopna měřit glykémii od 0,6 do 

33,3 mmol/l. Pokud jsou hodnoty pod 0,6 mmol/l glukometr je označí jako 

LO, pokud je hodnota vyšší neţ 33,3 mmol/l, glukometr ji označí HI. Jestliţe 
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jsou hodnoty extrémně vysoké nebo nízké, je vhodné měření zopakovat nebo 

provést kalibraci pomocí kalibračních prouţků. 

 Glykémie v plné krvi nebo v plazmě: hladina glykémie v plazmě je obvykle  

o 10-15% vyšší neţ glykémie v plné krvi. Osobní glukometry měří glykémii 

v plné krvi, kdeţto laboratorní měření probíhá v plazmě. Glukometry, které 

jsou nyní na trhu dostupné, dávají výsledky jiţ v „ekvivalentní plazmě“. Tyto 

glukometry mají zabudovaný algoritmus, který měření v plné krvi převádí 

tak, jakoby výsledek byl ze vzorku plazmy. Měření z glukometru se pak 

shoduje s měřením v laboratoři. 

 Čištění: některé glukometry potřebují k udrţení přesnosti měření pravidelné 

čištění. Glukometr se čistí zevně vodou a mýdlem, na citlivé části se pouţívá 

jen měkká látka. Nesmí se pouţívat čističe skla s amoniakem nebo čističe 

abrazivní [6] 

 

Glukometry nesmí být pouţity pro pacienty s poruchami periferního oběhu 

(dehydratace, hypotenze, šok..) [6] 

 Pro nevidomé jsou k dispozici glukometry s hlasovým výstupem. [12] 

     Glukometry pouţívané v reţimu POCT mají být před uvedením na trh testovány 

Referenční laboratoří pro klinickou biochemii MZ ČR. [17] 

Systém zabezpečení kvality glukometru zahrnuje: 

 Správnost měření glukometru který byl nově zařazen do pouţívání 

 Úvodní výcvik personálu 

 Prověřování dovednosti obsluhy (1x ročně) 

 Kontroly technického stavu (1x ročně) 

 Provozní analytická kontrola kvality měření – minimálně 1x za 2 měsíce  
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Maximální povolená odchylka hodnoty stanovené glukometrem a hodnoty naměřené 

v laboratoři v téţe krvi (plazmě) je 15%. [16] 

 

Glukometr StatStripTM 

V KNL a.s. se ke stanovení hladiny glykémie u lůţka pacienta pouţívá profesionální 

glukometr  pro POCT značky StatStrip
TM

 (dále jen síťový glukometr). (viz. Příloha č. 2  

a 3) 

 

Technologie: 

 Analytická přesnost a správnost v rozmezí od 0,5 do 33,3 mmol/l 

 Výsledky do 6 sekund 

 Pouze 1,2 µl plné krve 

 Bez zadávání kalibračních kódů (viz. Příloha č. 4) 

Popis základních ovládacích prvků: 

 Vstupní otvor pro vsunutí stripu (testovacího prouţku) 

 Dotykový displej s automatickou funkcí úspory energie 

 Tlačítko OK a tlačítka pro posun vpřed či vzad                                                                                            

 Tlačítko Zapnutí / Vypnutí 

 Laserová čtečka čárových kódů 

Glukometr je určen pouze pro nemocniční monitorování glykémie v plné krvi 

proškoleným zdravotnickým personálem a není určen pro selfmonitoring. Integrovaná 

čtečka kódů nesmí směřovat do očí. 
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Měření pacientských vzorků 

Na úvodní obrazovce (Welcome) se zvolí „Login“ nebo stisk tlačítka OK. Na 

následující obrazovce (Enter Operator ID) se naskenuje čtečkou čárových kódů ID 

odebírající osoby (sestra).  Své ID sestra můţe zadat i alfanumerickými znaky. 

Načtením údajů skenerem se automaticky zobrazí další obrazovka. Při manuálním 

vkládání dat je nezbytné potvrdit vloţení údajů tlačítkem „Accept“ přímo na displeji. 

V případě chyb lze opravovat tlačítkem „Clear“ vţdy jen o jeden krok. Následuje 

obrazovka (Patient Test). Po potvrzení tlačítka „Accept“ se buď naskenuje nebo 

potvrzením tlačítka OK zadá šarţe stripu. Na další obrazovce (Enter Patient ID) se zadá 

identifikační číslo pacienta, kterému bude vzorek krve odebírán.  Zadání ID pacienta se 

provede opět buď naskenováním nebo manuálně. Potvrzením tlačítka „Accept se 

zobrazí obrazovka (Insert strip). Odebírající jemně vsune testovací prouţek do 

příslušného otvoru modrou šipkou nahoru. Další obrazovka (Apply Sample) navádí 

k aplikaci krve buď u odběrového místa pacienta nebo z jiného odběrového prostředku 

(kapilára apod..). Testovací kapilára se musí jednorázově naplnit aţ do zaznění 

zvukového znamení, které informuje o správné aspiraci vzorku a zahájení 

elektrochemické reakce. Po šesti sekundách se objeví výsledek včetně identifikačních 

údajů. Jsou-li zadány referenční meze, zobrazují se na obrazovce šipky podle toho, zda 

se jedná o výsledky nad nebo pod stanovený interval. Hodnota je téţ signalizována 

barvou – zelená značí hodnotu v referenčním intervalu, červená znamená hodnoty mimo 

referenční mez. K výsledku je moţno doplnit poznámku „Comment“ a uloţit ji do 

paměti pomocí tlačítka Accept. Tlačítkem „Logout“ se lze vrátit do původní obrazovky. 

 

Dokovací stanice, dobíjení baterie 

Dokovací stanice se pouţívá k dobíjení baterie, která slouţí i pro připojení přístroje 

do informačního systému, přenosu výsledků a identifikačních údajů a k dálkové 

kontrole. Je-li baterie slabá, objeví se na úvodní obrazovce červené hlášení „Batery 

Low“. V takovém případě je třeba glukometr umístit do dokovací stanice. Dokovací 

stanice má na přední straně tři LED diody. První 2 zleva ukazují stav glukometru při 

připojení do sítě. Třetí ukazuje stav vnitřní baterie. Oranţově svítící dioda signalizuje 

dobíjení baterie, zelená dioda ukazuje, ţe je baterie plně dobita. Zadní část dokovací 
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stanice je vybavena otvorem pro paralelní dobíjení rezervní baterie a v případě nutnosti 

okamţitého pouţití glukometru lze baterii vyměnit. 

 

Chybová hlášení 

Glukometr je schopen rozpoznat některé chybné postupy při aplikaci vzorku. Jde  

o nedostatečné mnoţství krve (pod 1,2 µl), opakované naplnění mikrokapiláry nebo 

částečně sraţený vzorek krve. V případě, ţe se pracuje v prostředí s teplotou mimo 

povolený interval 15 – 40°C, glukometr nevydá výsledek. Proto není vhodné umísťovat 

glukometr za okno. Dále můţe být strip odmítnut. To se můţe objevit buď po vloţení 

stripu nebo během měření. Vţdy je nutné opakovat měření s novým testovacím 

prouţkem. [18] 

 

Porovnání 

Glukometr StatStrip se umístil na 1. místě ve studii testování glukometrů. Studie 

proběhla v roce 2008 v Praze IKEMu. Testovalo se 5 glukometrů. Z toho byly 3 

glukometry určené primárně pro selfmonitoring (Accu-Chek Go, One Touch Ultra, 

Freestyle Freedom) a 2 glukometry pouze pro nemocniční vyšetřování (StatStrip, 

Precision PC). U glukometru StatStrip byla prokázaná největší shoda s laboratorním 

stanovením koncentrace glukózy (97,3%). [11] 

2.2.5 Selfmonitoring 

Selfmonitoring představuje samotnou kontrolu pacientem. Selfmonitoring při diabetu 

je proces měření a monitorování vlastní glykémie nebo ketolátek v krvi, či odpadů 

cukru a ketolátek v moči pacientem. Je nezbytnou a nenahraditelnou podmínkou 

dlouhodobě udrţitelné optimální kompenzace.  Dle doporučení ČDS je nutno  

u diabetiků 1. typu měřit glykémii 4x (i vícekrát) denně, 1 týdně glykemický profil. 

Častěji se měří glykémie při změně zdravotního stavu, při fyzické námaze, při změně 

inzulínové léčby. Glykémie se vyšetřuje před snídaní, před obědem, před 1. večeří  

a před spaním. Při vyšetření velkého glykemického profilu se glykémie měří 8x denně 
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postprandiálně a v noci. 

Selfmonitoring u diabetiků 2. typu se provádí při nesouladu hodnot glykémie nalačno 

a glykovaného hemoglobinu. U pacientů léčených inzulínem se doporučuje měřit 

glykémie nalačno a postprandiálně po snídani, obědě a večeři. U diabetiků na PAD je 

vhodné měřit glykemický profil 1x týdně. [6,12] 

Největší progres selfmonitoringu je v nasazení podkoţních senzorů měřících 

glykémii kontinuálně v intersticiální tekutině a spojených s inzulínovými pumpami. [16] 

      Selfmonitoring se provádí buď testačními prouţky, nebo glukometrem. Komerčně 

dostupných je kolem 21 typů glukometrů. [6] 
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3 Empirická část 

 

3.1 Cíle práce a hypotézy 

     Má práce je zaměřena na měření glykémie u lůţka pacienta. V této práci jsem si 

stanovila 2 cíle: 

1. Zjistit dovednosti sester při práci se síťovým glukometrem 

2. Zjistit přístup k měření glykémie a na jaké problémy naráţejí 

Na základě cílů jsem si stanovila i hypotézy, které byly výzkumem po zpracování 

dotazníku podpořeny nebo nepodpořeny. 

 Hypotézy jsou 2: 

1. Domnívám se, ţe většina sester bude toho názoru, ţe práce se síťovým   

glukometrem sniţuje riziko záměny vzorku při odběrech.   

2. Předpokládám, ţe většina sester bude toho názoru, ţe při práci se síťovým  

glukometrem je kratší doba odezvy od odběru vzorku po získání výsledku. 

 

3. 2 Metodika a organizace výzkumu 

Popis výzkumného vzorku a metody 

     Ke sběru dat jsem si vybrala kvantitativní metodu dotazníkového šetření. Dotazník je 

soubor otázek, které jsou připraveny na určitém formuláři. Úvod dotazníku by měl 

obsahovat vysvětlení, za jakým účelem respondent dotazník vyplňuje. Také by v něm 

mělo být zmíněno, ţe je dotazník anonymní. [22].  

     Dotazník obsahoval 19 otázek (viz. Příloha č. 5). Pouţila jsem otázky uzavřené 

(respondent si vybere 1 nebo více nabízených odpovědí). Uzavřených otázek bylo 

pouţito 12. Dále byly pouţity otázky polozavřené (respondent si můţe vybrat 
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z nabízených odpovědí, a pokud mu tyto odpovědi nevyhovují, má moţnost se vyjádřit 

slovně či uvést jinou moţnost). Polozavřených otázek bylo 5. Otázka otevřená 

(respondent nemá k dispozici ţádnou odpověď) byla pouţita 1. V dotazníku jsem téţ 

poloţila otázku, kdy respondenti měli chronologicky očíslovat postup při pouţívání 

síťového glukometru. 

     Cílovou skupinou mého výzkumu byly všeobecné sestry Krajské nemocnice Liberec 

a.s. pracující na oddělení anesteziologicko-resuscitačním (ARO), centrální interní 

ambulanci (CIA), diabetologii, gynekologii, chirurgické jednotce intenzívní péče 

(CHIRJIP), interně 4A, jednotce intenzívní metabolické péče (JIMP), koronární 

jednotce (KJ) a ortopedii. 

 Organizace výzkumu 

     Výzkum byl proveden v období duben 2011. Dotazníky byly distribuovány pomocí 

kontaktních osob (staniční sestry, vrchní sestry). Dotazníky byly anonymní a stejné pro 

obě pohlaví. Bylo rozdáno 85 dotazníků – 10 dotazníků na ARO, diabetologii, 

gynekologii, CHIRJIP, internu 4A, JIMP, koronární jednotku, ortopedii; a 5 dotazníků 

na CIA. Návratnost byla 69 dotazníků, tudíţ výzkumný vzorek se skládá z 69 

dotazníků. 

     Úvod dotazníku obsahoval oslovení, stručné údaje o mé osobě včetně kontaktu  

a instrukce k vyplnění dotazníku. Otázky 1 – 5 umoţňovaly zjistit demografické údaje  

o respondentech. Podle nich jsem respondenty mohla rozdělit do skupin podle věku, 

pohlaví, dosaţeného vzdělání, délky praxe či oddělení. Já jsem si vybrala rozdělení 

sester pracujících na standardním oddělení (diabetologie, gynekologie, interna, interní 

ambulance, ortopedie) a sester pracujících na JIP (ARO, chirurgie JIP, JIMP, koronární 

jednotka). Otázky 6 – 8 jsou zaměřeny na to, jak často a jakými metodami sestry měří 

glykémii. Otázky 9 – 16 se zabývají jiţ konkrétně pouţíváním síťového glukometru – 

dobou pouţívání, proškolením o správném pouţívání, náročností, výhodách  

a nevýhodách. Tyto otázky se vztahují k cíli č. 2 a hypotézám č. 1 a 2. Otázka č. 17 

zjišťovala míru dovedností respondentů při práci se síťovým glukometrem. Tato otázka 

se vztahuje k cíli č. 1. Otázky 18 – 19 zjišťovaly míru teoretických znalostí 

všeobecných sester při zjištěné hypoglykémii a hyperglykémii. 
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     Sesbírané dotazníky byly překontrolovány a očíslovány. Vzhledem k nenáročnosti 

dotazníků byly všechny sesbírané dotazníky kompletně vyplněny, tudíţ jsem ţádný  

z nich nemusela vyřadit. Následně byly zpracovány do četnostních tabulek a získaná 

data byla dále statisticky zpracována. Statistické zpracování bylo provedeno pomocí 

softwaru Microsoft Office Excel 2007. 

 

3. 3 Výsledky výzkumu 

     V této kapitole se budu zaobírat analýzou získaných dat. Výsledky výzkumného 

šetření byly vyjádřeny pomocí absolutních (n) a relativních (%) četností v tabulkách. 

Zjištěná data výzkumu jsou rozdělena podle sledovaných skupin na standardní oddělení 

a jednotky intenzívní péče (viz. kapitola „Organizace výzkumu“), aby je bylo moţné 

porovnat. Kaţdá otázka je téţ graficky znázorněna. 
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    Otázka 1. Věk 

     V této otázce jsem rozdělila věkové kategorie po deseti letech (viz. Tabulka 1.). 

Vzhledem k tomu, ţe většina sester nastupuje do zaměstnání kolem dvacátého roku, 

zvolila jsem jako výchozí věk 20 let. Nejpočetnější skupinu respondentů tvořily sestry 

ve věkové kategorii 20-29 let – 39 respondentů (56,52%).  Z toho 26 respondentů 

(37,68%) pracuje na odděleních intenzívní péče a 13 (18,84%) na standardním oddělení. 

Druhou nejpočetnější skupinu tvořili respondenti ve věkové kategorii 30-39 let – 22 

respondentů (31,88%). Z toho 8 respondentů (11,59%) pracuje na oddělení intenzívní 

péče a 14 (20,29%) na standardním oddělení. Ve věkové kategorii 40-49 let a nad 50 let 

na oddělení intenzívní péče z respondentů nepracuje nikdo a na standardním oddělení 

ve věkové kategorii 40-49 let pracuje 7 dotázaných (10,14%) a 1 respondent (1,45%) ve 

věkové kategorii nad 50let. Z toho vyplývá, ţe na oddělení intenzívní péče pracují 

převáţně mladší sestry neţ na standardním oddělení. (viz. Obrázek 1.) 

Tabulka 1: Věk 

  Odd. intenzivní péče Standardní odd. Celkem 

Otázka 1 n % n % n % 

20-29 let 26 37,68% 13 18,84% 39 56,52% 

30-39 let 8 11,59% 14 20,29% 22 31,88% 

40-49 let 0 0,00% 7 10,14% 7 10,14% 

nad 50 let 0 0,00% 1 1,45% 1 1,45% 

Celkový součet 34 49,28% 35 50,72% 69 100,00% 
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Obrázek 1:  Graf věku respondentů 
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Otázka 2. Pohlaví 

Výzkumu se zúčastnilo 69 respondentů, z toho bylo 68 (98,55%) ţen a jeden muţ 

(1,45%), který pracuje na standardním oddělení (viz. Tabulka 2). Z této otázky je 

patrné, ţe drtivou většinu zdravotních sester tvoří ţeny (viz. Obrázek 2). 

Tabulka 2: Pohlaví 
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Obrázek 2: Graf pohlaví respondentů 
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Otázka 3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Jak ukazuje tabulka 3, více jak polovina respondentů uvedla jako nejvyšší dosaţené 

vzdělání střední školu - 43 (62,32%). Z toho 17 dotázaných (24,64%) je z oddělení 

intenzívní péče a 26 (37,68%) ze standardního oddělení. Zbývajících 26 oslovených 

(37,68%) absolvovalo buď Vyšší odbornou školu, Vysokou školu nebo pomaturitní 

specializační studium. Z oddělení intenzívní péče bylo 17 respondentů (24,64%) a ze 

standardního oddělení 9 (13,04%). Z mého šetření vyplynulo, ţe nejvíce zdravotních 

sester má nejvyšší dosaţené vzdělání středoškolské, ale na oddělení intenzívní péče má 

více sester vyšší, vysokoškolské nebo pomaturitní specializační vzdělání neţ na 

standardním oddělení. (viz. Tabulka 3. a Obrázek 3.) 

Tabulka 3: Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 
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Obrázek 3: Graf Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    
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Otázka 4. Kolikaletou máte praxi? 

V obou sledovaných skupinách bylo zjištěno nejvyšší zastoupení respondentů 

s délkou praxe 1-10 let (oddělení intenzívní péče 40,58%; standardní oddělení 20,29%). 

Celkově je tato délka zastoupena 42 respondenty, coţ činí 60,87%. Druhou nejvíce 

zastoupenou poloţkou byla délka praxe 11-20 let, kterou uvedlo 18 dotázaných 

(26,09%) a to 5 (7,25%) z oddělení intenzívní péče a 13 (18,84%) ze standardního 

oddělení. Praxi nad 20 let neuvedl z oddělení intenzívní péče nikdo a ze standardního 

oddělení 7 oslovených (10,14%). Nejméně často byla uváděna varianta „méně neţ rok“, 

kterou jak na oddělení intenzívní péče, tak na standardním oddělení uvedl jeden 

respondent (1,45%), tedy je celkem zastoupena 2 respondenty (2,90%). (viz. Tabulka 4. 

a Obrázek 4.) 

      Tabulka 4: Kolikaletou máte praxi? 

 

Kolikaletou máte praxi?

1

28

5

01

14 13

7

0

5

10

15

20

25

30

méně než 1

rok

1-10 let 11-20 let nad 20

Odd. intenzivní péče

Standardní odd.

 

Obrázek 4: Graf Kolikaletou máte praxi? 
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Otázka 5. Na jakém oddělení pracujete? 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, respondenti výzkumného šetření byli rozděleni do dvou 

sledovaných skupin: oddělení intenzívní péče a standardní oddělení. Do oddělení 

intenzívní péče spadala oddělení: ARO (13,04%), Chirurgie JIP (13,04%), JIMP 

(8,70%) a Koronární jednotka (14,49%). Mezi standardní oddělení byla zařazena: 

Diabetologie (10,14%), Gynekologie (10,4%),  Interna 4A (11,59%), Interní ambulance 

(7,25%) a Ortopedie (11,59%). (viz Tabulka 5. a Obrázek 5.) 

Tabulka 5: Na jakém oddělení pracujete? 
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Obrázek 5: Graf Na jakém oddělení pracujete? 
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Otázka 6. Jaké metody stanovení glykémie jsou na Vašem oddělení 

používány?(moţno zaškrtnout více odpovědí) 

 

     Tabulka 6 ukazuje, jaké metody stanovení glykémie se pouţívají na oddělení 

intenzívní péče a standardním oddělení. Zde respondenti mohli uvést i více 

odpovědí. Na všech odděleních se stanovení glykémie pouţívá jako součást 

biochemického odběru. 68 dotázaných (98,55%) uvedlo, ţe na svém oddělení 

k měření glykémie pouţívají síťový glukometr. Nesíťový glukometr pouţívá 45 

oslovených (65,22%) – v téměř stejném zastoupení na jednotkách intenzívní péče  

i na standardním oddělení. Polovina dotázaných (50,72%) odesílá kapilární krev na 

stanovení glykémie do laboratoře – 19 respondentů (27,54%) z JIP a 16 (23,19%) ze 

standardního oddělení. Glykémii jako součást vyšetření ABR a krevních plynů 

vyšetřuje 32 oslovených (46,38%) z oddělení intenzívní péče, ale naopak nikdo ze 

standardního oddělení. (viz Tabulka 6. a Obrázek 6.) 

Tabulka 6: Jaké metody stanovení glykémie jsou na Vašem oddělení používány? 
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 Obrázek 6: Graf Jaké metody stanovení glykémie jsou na Vašem oddělení používány? 
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Otázka 7. Jak často obvykle odebíráte krev (kapilární i venózní) na 

stanovení glykémie? (kolikrát za směnu) 

Nejpočetnější skupina respondentů 56 (81,16%) uvedla, ţe odebírá krev na stanovení 

glykémie vícekrát za směnu. Z toho na oddělení intenzivní péče 29 dotazovaných 

(42,03%) a na standardním oddělení 27 (39,13%). Naopak nejméně oslovených uvedlo, 

ţe měří glykémii jednou za směnu (7,25%) – na oddělení intenzivní péče 2 respondenti 

(2,90%) a na standardním oddělení 3 (4,35%). Variantu „ne v kaţdé směně“ označilo  

8 dotázaných (11,59%) – na oddělení intenzivní péče 3 (4,35%) a na standardním 

oddělení 5 (7,25%). (viz. Tabulka 7. a Obrázek 7.) 

 

Tabulka 7: Jak často obvykle odebíráte krev na stanovení glykémie? 
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Obrázek 7: Graf Jak často obvykle odebíráte krev na stanovení glykémie? 
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Otázka 8. Jak často měříte glykémii glukometrem? 

Z tabulky 8 získáme přehled, kolikrát za směnu sestry měří glykémii glukometrem. 

Z výzkumu vyplynulo, ţe 56 oslovených (81,16%) měří glykémii vícekrát za směnu – 

29 oslovených (42,03%) z oddělení intenzívní péče a 27 (39,13%) ze standardního 

oddělení. Glykémii jednou za směnu stanovují pouhé 4,35% dotázaných, z toho  

2 (2,90%) z JIP a 1 (1,45%) ze standardního oddělení. Jako poloţku „ne v kaţdé 

směně“ označilo 10 respondentů (14,49%) – 3 respondenti (4,35%) na oddělení 

intenzívní péče a 7 (10,14%) na standardním oddělení. (viz. Tabulka 8. a Obrázek 8.) 

 

Tabulka 8: Jak často měříte glykémii glukometrem? 
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Obrázek 8: Graf Jak často měříte glykémii glukometrem? 
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Otázka 9. Který glukometr preferujete? 

Ve výzkumu mne dále zajímalo, který glukometr zdravotní sestry preferují. Zda 

moderní síťový či starší nesíťový. Z tabulky 9 můţeme vidět, ţe většina oslovených 

(82,61%) upřednostňuje síťový glukometr – z toho 31 oslovených (44,93%) na oddělení 

intenzívní péče a 26 (37,68%) na standardním oddělení. Pouhých 12 dotázaných 

(17,39%) preferuje glukometr nesíťový – kde 3 respondenti (4,35%) byli z JIP  

a 9 (13,04%) ze standardního oddělení. (viz. Tabulka 9. a Obrázek 9.) 

Tabulka 9: Který glukometr preferujete? 
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Obrázek 9: Graf Který glukometr preferujete? 
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Otázka 10. Jak dlouho pracujete se síťovým glukometrem? 

Tabulka 10 ukazuje, ţe síťový glukometr více jak 1 rok pouţívá 40 dotazovaných 

(57,97%) – z toho 23 (33,33%) z oddělení intenzívní péče a 17 (24,64%) ze 

standardního oddělení. Druhé místo zaujímá poloţka „6 měsíců – 1 rok“, kterou 

označilo 15 dotazovaných (21,74%) – 11 (15,94%) z JIP a 4 (5,80%) ze standardního 

oddělení. Na standardním oddělení pouţívá síťový glukometr 1 – 6 měsíců 13 

oslovených (18,84%), kdeţto na oddělení intenzívní péče tuto poloţku neuvedl nikdo. 

Taktéţ moţnost „méně neţ měsíc“ na JIP nikdo neuvedl. Na standardním oddělení tuto 

poloţku uvedl pouze 1 respondent (1,45%). (viz. Tabulka 10. a Obrázek 10.) 

Tabulka 10: Jak dlouho pracujete se síťovým glukometrem? 
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Obrázek 10: Graf Jak dlouho pracujete se síťovým glukometrem? 
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Otázka 11. Jak jste se dozvěděl(a) o správném používání síťového 

glukometru? 

Z tabulky 11 vyplývá, ţe 48 respondentů (69,57%) se o správném pouţívání 

síťového glukomertu dozvědělo pomocí odborného školení školení – 20 respondentů 

(28,99%) z oddělení intenzívní péče a 28 (40,58%) ze standardního oddělení. Od 

kolegyně (kolegy) se o správném pouţívání síťového glukometru dozvědělo 20 

dotázaných (28,99%) – z toho 14 dotázaných (20,29%) z JIP a 6 (8,70%) ze 

standardního oddělení. Jen 1 oslovený (1,45%) ze standardního oddělení se o pouţívání 

síťového glukometru dozvěděl přečtením návodu. (viz Tabulka 11. a Obrázek 11.) 

Tabulka 11: Jak jste dozvěděl(a) o používání síťového glukometru? 
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Obrázek 11: Graf Jak jste se dozvěděl(a) o používání síťového glukometru? 
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Otázka 12. Zdá se Vám obsluha síťového glukometru náročná? 

Z tabulky 12 jasně vidíme, ţe většina respondentů (88,41%) nevidí náročnost 

v obsluze síťového glukometru – 31 respondentů (44,93%) z oddělení intenzívní péče  

a 30 (43,48%) ze standardního oddělení. Pouze 8 dotázaných (11,59%) má 

s pouţíváním síťového glukometru potíţe – z toho 3 respondenti (4,35%) na  oddělení 

intenzívní péče a 5 (7,25%) na standardním oddělení. (viz. Tabulka 12. a Obrázek 12.) 

Tabulka 12: Zdá se Vám obsluha síťového glukometru náročná? 
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Obrázek 12: Graf Zdá se Vám obsluha síťového glukometru náročná? 
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Otázka 13. Jaké výhody má podle Vás měření glykémie 

glukometrem oproti vyšetření glykémie v laboratoři? (moţno 

zaškrtnout více odpovědí) 

 

     Z tabulky 13 získáme přehled výhod měření glykémie glukometrem oproti 

vyšetření glykémie v laboratoři. Respondenti v této poloţce mohli tedy uvést více 

odpovědí. Naprostá většina oslovených (92,75%) je toho názoru, ţe při pouţívání 

glukometru, je kratší doba výsledku oproti stanovení glykémie v laboratoři. Tento 

názor sdílelo 33 respondentů (47,83%) z oddělení intenzívní péče a 31 (44,93%) ze 

standardního oddělení. Taktéţ velké % dotazovaných (72,46%) se domnívá, ţe 

k vyšetření glykémie na glukometru je zapotřebí menšího objemu krve – na této 

odpovědi se podílelo 21 oslovených (30, 43%) z JIP a 29 (42,03%) ze standardního 

oddělení. 

42,03% dotázaných uvedlo, ţe při pouţívání glukometru je riziko záměny vzorku 

niţší, neţ při stanovení glykémie v laboratoři – z toho bylo 15 respondentů 

(21,74%) na oddělení intenzívní péče a 14 (20,29%) na standardním oddělení. 

Poloţku „nemá ţádné výhody“ a „jiné“ neuvedl nikdo z dotazovaných. (viz. 

Tabulka 13. a Obrázek 13.) 

 

Tabulka 13: Jaké výhody má podle Vás měření glykémie glukometrem oproti vyšetření   

glykémie  v laboratoři? 
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Jaké výhody má podle Vás měření glykemie 
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Obrázek 13: Graf Jaké výhody má podle Vás měření glykémie glukometrem oproti         

vyšetření glykémie v laboratoři? 
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Otázka 14. Jaké výhody vidíte v používání síťového glukometru oproti 

nesíťovému glukometru? (moţno zaškrtnout více odpovědí) 

 

     V tabulce 14 můţeme vidět výhody pouţívání síťového glukometru oproti 

glukometru nesíťovému. Respondenti v této otázce mohli uvést více odpovědí. 

Velká většina oslovených (86,96%) viděla výhodu síťového glukometru 

v dohledatelnosti dle ID – na oddělení JIP 27 oslovených (39,13%) a na 

standardním oddělení 33 (47,83%). Téměř čtvrtina respondentů (21,74%) se 

domnívá, ţe pouţíváním síťového glukometru se sníţí riziko záměny vzorku. Toto 

si myslí 5 dotázaných (7,25%) na jednotkách intenzívní péče a 10 (14,49%) na 

standardním oddělení. Pouze 2,90% respondentů uvedlo, ţe síťový glukometr  nemá 

ţádné výhody. Variantu „jiné“ neuvedl nikdo z dotázaných. (viz Tabulka 14.  

a Obrázek 14.)  

Tabulka 14: Jaké výhody vidíte v používání síťového glukometru oproti nesíťovému 

glukometru? 
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 Obrázek 14: Graf Jaké výhody vidíte v používání síťového glukometru oproti nesíťovému 

glukometru? 
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Otázka 15. Jaké nevýhody vidíte v používání síťového glukometru 

oproti nesíťovému glukometru? (moţno zaškrtnout více odpovědí) 

 

     Tabulka 15 ukazuje počet respondentů, kteří vidí v pouţívání síťového 

glukometru nějaké nevýhody. I zde bylo moţno uvést více odpovědí. Necelá 

polovina dotázaných (44,93%) uvedla, ţe je síťový glukometr příliš velký a hůře se 

s ním manipuluje. Ve sledovaných skupinách tento názor zastává 10 respondentů 

z oddělení intenzívní péče (14,49%) a 21 ze standardního oddělení (30,43%). 22 

oslovených (31,88%) je toho názoru, ţe je jeho obsluha náročnější, z čehoţ tento 

názor uvedlo 5 dotázaných z JIP (7,25%) oproti 17 (24,64%) ze standardního 

oddělení. 11, 59% respondentů uvedlo, ţe je síťový glukometr více poruchový. Toto 

si myslí 5 oslovených z oddělení intenzívní péče (7,25%) a 3 (4,35%) na 

standardním oddělení. Téměř čtvrtina respondentů (23,19%) zvolila poloţku „jiné“, 

kde 11 dotázaných (15,94%) bylo z JIP a 5 (7,25%) ze standardního oddělení. Jako 

„jiné“ bylo uvedeno, ţe síťový glukometr nemá nevýhody – toto uvedlo 13 

oslovených. Ţe práce od začátku do získání výsledku je delší, uvedli 3 dotázaní. 

(viz. Tabulka 15. a Obrázek 15.) 

Tabulka 15: Jaké nevýhody vidíte v používání síťového glukometru oproti nesíťovému 

glukometru? 

 



 56 

Jaké nevýhody vidíte v používání síťového 

glukometru oproti nesíťovému glukometru?

5

10

5

11

17

21

3
5

0

5

10

15

20

25

jeho obsluha je

náročnější

je příliš velký,

hůře s s ním

manipuluje

je více poruchový jiné

Odd. intenzivní péče

Standardní odd.

Obrázek 15: Graf Jaké nevýhody vidíte v používání síťového glukometru oproti nesíťovému 

glukometru? 
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Otázka 16. Vidíte nějaký přínos v pořízení síťového glukometru na 

Vaše oddělení? 

Více jak polovina respondentů (53,62%) vidí přínos v pořízení síťového glukometru 

na své oddělení. Tuto skutečnost potvrdilo 16 (23,19%) oslovených na oddělení 

intenzívní péče a 21 (30,43%)  se takto vyjádřilo na standardním oddělení. Tuto otázku 

jsem dále rozvedla o dotaz, proč vidí přínos v pořízení zrovna síťového glukometru. 

Odpovědi byly: identifikace pacienta, výsledky glykémií lze dohledat, je přesnější, 

snadná manipulace, moderní zařízení a sniţuje riziko záměny vzorku. (viz. Tabulka 

16a). Zbylá necelá polovina dotázaných (46,38%) přínos v pořízení síťového 

glukometru na své oddělení nevidí. Tento názor sdílí 18 respondentů (26,09%) z JIP      

a 14 (20,29%) ze standardního oddělení. (viz. Tabulka 16. a Obrázek 16.) 

Tabulka 16: Vidíte nějaký přínos v pořízení síťového glukometru na Vaše oddělení? 

 

Tabulka16 a 
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Obrázek 16: Graf Vidíte nějaký přínos v pořízení síťového glukometru na Vaše oddělení? 
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Otázka 17. Označte čísly postup při měření glykémie síťovým 

glukometrem StatStrip. 

 

     Tato otázka byla poloţena ke zjištění, do jaké míry uţivatelé znají správný 

postup při pouţívání síťového glukometru StatStrip. Správné pořadí bylo: 

1. zadat, nebo naskenovat kód sestry, která bude odběr provádět 

2. zkontrolovat, příp. zadat nebo naskenovat šarţi testovacího prouţku 

3. zadat ID pacienta, kterému bude glykémie měřena 

4. vloţit testovací prouţek do glukometru 

5. kápnout kapku krve na testovací prouţek 

6. odhlásit se 

 

Z výzkumu vyplynulo, ţe počet správných a špatných odpovědí byl téměř stejný. 

Správně odpovědělo 52,17% respondentů – 20 (28,99%) na oddělení intenzívní péče  

a 16 (23,19%) na standardním oddělení. Špatné pořadí uvedlo 47,83% dotázaných – 14 

oslovených (20,29%) z JIP a 19 (27,54%) ze standardního oddělení. (viz. Tabulka 17.  

a Obrázek 17.) 

Tabulka 17: Označte čísly postup při měření glykémie síťovým glukometrem StatStrip 
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Obrázek 17: Graf Označte čísly postup při měření glykémie síťovým glukometrem StatStrip 
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Otázka 18. Zaškrtněte správnou odpověď (1 správná odpověď) 

Při glykémii 2,7 mmol/l ………. 

Tabulka 18 ukazuje jednotlivé poloţky, které měli za úkol zjistit postup oslovených 

uţivatelů v případě naměření hodnot glykémie mimo referenční meze. V této otázce 

jsem chtěla zjistit teoretické i praktické znalosti zdravotních sester ohledně této 

tématiky. Nabídla jsem tyto varianty: 

a, podám sladký čaj, uvědomím lékaře a za hodinu zkontroluji glykémii 

b, zaloţím ošetřovatelskou diagnózu k tomu určenou 

c, aplikuji inzulín dle ordinační karty 

K mému příjemnému zjištění uvedlo variantu A, coţ byla správná odpověď, 100% 

respondentů z obou typů oddělení. (viz Tabulka 18. a Obrázek 18.) 

Tabulka 18: Při glykémii 2,7 mmol/l…..  
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Obrázek 18: Graf Při glykémii 2,7 mmol/l..... 
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Otázka 19. Zaškrtněte správnou odpověď (1 správná odpověď) 

 Při glykémii 18,5 mmol/l……….. 

I tabulka 19 ukazuje výsledky odpovědí na otázku, která měla za úkol zjistit postup 

respondentů v případě naměření hodnot glykémie mimo referenční meze. Zde jsem 

nabídla tyto varianty: 

a, podám sladký čaj a uvědomím lékaře 

b, zaloţím ošetřovatelskou diagnózu k tomu určenou 

c, uvědomím lékaře a aplikuji inzulín dle jeho ordinace 

     Správnou odpověď C, uvedlo téţ 100% dotázaných z JIP i standardního oddělení. 

(viz. Tabulka 19. a Obrázek 19.) 

Tabulka 19: Při glykémii 18,5 mmol/l..... 
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Obrázek 19: Graf Při glykémii 18,5 mmol/l..... 
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4 Diskuze 

     Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala „měření glykémie u lůţka pacienta“. 

Cílem bylo zjistit dovednosti sester při práci se síťovým glukometrem, s jakými 

problémy se setkávají při práci s ním a zjistit jejich přístup k tomuto způsobu měření 

glykémie. Moderní glukometr StatStripTM 
 byl do Krajské nemocnice Liberec a.s., kde 

probíhal výzkum, zaveden v roce 2009. Jedná se tedy o novinku, která zatím není 

dostupná všem oddělením této nemocnice, ale také není jasné, zda jej ostatní oddělení 

do budoucna budou vlastnit. 

     Jako metodu sběru dat jsem zvolila dotazníkové šetření, které jsem prováděla na 

standardních odděleních a jednotkách intenzívní péče. Standardní jednotky zastupovaly 

oddělení centrální interní ambulance, diabetologie, gynekologie, interny 4A a ortopedie. 

Za jednotky intenzívní péče byly zvoleny oddělení ARO, chirurgická jednotka 

intenzívní péče, jednotka intenzívní metabolické péče a koronární jednotka. Dotazované 

sestry dotazník vyplnily za provozu oddělení, tudíţ byly limitované nedostatkem času,  

i kdyţ podle mého názoru byl dotazník v celku jednoduchý. Myslím si, ţe jsou sestry 

vyplňováním dotazníku obtěţovány. K tomuto názoru jsem dospěla proto, ţe jsem se na 

některá oddělení musela opakovaně vracet a prosit o vyplnění. Můţe to být v důsledku 

častého vyplňování dotazníků, coţ je v nemocnicích, kde probíhá odborná praxe 

studentů, běţné. Z vlastní zkušenosti vím, ţe práce sestry je velmi náročná jak fyziky 

tak i psychicky a udělat si čas na vyplnění dotazníku můţe být dosti obtíţné. 

Vypozorovala jsem nápadnou podobnost udávaných odpovědí a stejných chyb na 

jednotlivých pracovištích. Z některých dotazníků bylo také patrné, ţe udávané odpovědi 

byly v rozporu s jednotlivými poloţkami, kdy první kladná poloţka vylučovala 

odpověď v následující otázce a naopak.  

     Výzkumu se zúčastnilo 69 respondentů. Z toho byl jeden muţ a zbytek tvořily ţeny. 

Respondenty jsem rozdělila podle pracoviště na standardní oddělení (kam spadalo 35 

respondentů) a oddělení intenzívní péče (kam spadalo 34 respondentů). Celkově je 

nejvíce dotazovaných (56,2%) ve věkové kategorii 20-29 let. V této kategorii byla 

převaha respondentů (37,68%) z oddělení intenzívní péče. Z toho lze usuzovat, ţe 

v Krajské nemocnici a.s. pracuje na JIP více mladších sester neţ na standardním 

oddělení. Více jak polovina všech dotázaných (62,32%) má nejvyšší dosaţené vzdělání 
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středoškolské. Na standardním oddělení absolvovalo více respondentů pouze střední 

školu (37,68%) oproti JIP, kde více respondentů absolvovalo vyšší odborné, 

vysokoškolské nebo pomaturitní studium (24,64%). Více jak polovina respondentů 

(60,87%) má délku praxe 1-10 let. Všichni dotazovaní (100%) pouţívají jako metodu 

stanovení glykémie vyšetření v rámci biochemického odběru. Pouze jeden respondent 

neuvedl, ţe jako jednu z metod měření glykémie na svém oddělení pouţívá síťový 

glukometr. Zde je patrný rozpor s jednotlivými poloţkami, protoţe další otázky jsou 

věnovány právě pouţívání síťového glukometru. Lze se téţ domnívat, ţe jiţ zmíněný 

respondent jen zapomněl tuto poloţku označit. Většina respondentů (81,16%) odebírá 

krev na stanovení glykémie vícekrát za směnu. Na obou typech oddělení byl počet 

dotázaných, kteří uvedli tuto poloţku, téměř totoţný. Ten samý počet respondentů 

(81,16%) uvedl, ţe měří glykémii několikrát za den glukometrem, v tom samém 

zastoupení z obou oddělení. Více jak polovina respondentů (57,97%) pracuje se 

síťovým glukometrem více jak rok. Větší zastoupení mělo oddělení intenzívní péče 

(33,33%). Odborné školení o pouţívání síťového glukometru absolvovalo 69,57% 

respondentů. Většina z nich (40,58%) byla ze standardního oddělení. 

     Cíl č. 1 byl zaměřen na zjištění dovedností sester při práci se síťovým glukometrem. 

K tomuto cíli se vztahuje otázka 17. Dotazovala jsem se na správný postup při měření 

glykémie se síťovým glukometrem StatStrip. Dotazovaní měli čísly chronologicky 

označit postup při měření. Správně tento postup uvedlo 52,17% respondentů, z nichţ 

bylo 28,99% z JIP. Naopak ze 47,83% špatných odpovědí byla většina ze standardních 

oddělení ( 27,54%). 

Cíl č. 2 byl zaměřen na přístup sester k tomuto měření glykémie a s jakými problémy 

se sestry setkávají. K tomuto cíli se vztahují otázky 9, 11,12, 13, 14, 15, 16 a hypotézy 1 

a 2.  

Hypotéza č. 1 - Domnívám se, ţe většina sester bude toho názoru, ţe práce se 

síťovým glukometrem sniţuje riziko záměny vzorku při odběrech.   

Hypotéza č. 2 - Předpokládám, ţe většina sester bude toho názoru, ţe při práci se 

síťovým glukometrem je kratší doba odezvy od odběru vzorku po získání výsledku. 

 82,61% oslovených preferuje síťový glukometr. Na obou typech oddělení byla 
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převaha těch, kteří se síťovým glukometrem pracují raději. Na standardním oddělení 

síťový glukometr preferuje 37,68% respondentů a na JIP 44,93%. Taktéţ většině 

dotázaných (88,41%) se obsluha síťového glukometru nezdá náročná. 69,57% 

respondentů absolvovalo odborné školení o pouţívání sťového glukometru. Naprostá 

většina (92,75%) respondentů je toho názoru, ţe výhoda měření glykémie glukometrem 

oproti vyšetření glykémie v laboratoři je v tom, ţe při měření glykémie glukometrem, je 

doba k získání výsledku kratší. 42,03% oslovených si myslí, ţe pouţíváním síťového 

glukometru se sníţí riziko záměny vzorku. 72,46% respondentů je přesvědčeno, ţe při 

pouţití glukometru je zapotřebí menšího objemu krve oproti vyšetření glykémie  

v laboratoři. Největší výhodou pouţívání síťového glukometru oproti nesíťovému je 

podle 86,96% respondentů dohledatelnost ID. Podle 21,74% dotázaných je niţší riziko 

záměny vzorku. Naopak nevýhodou síťového glukometru, je z pohledu 44,93% 

oslovených, jeho velikost a horší manipulace s ním. 23,19% respondentů uvedlo jiné 

nevýhody. Respondenti z JIP uváděli v poloţce „jiné“ nevýhodu, ţe práce od začátku do 

získání výsledku je delší. 53,62% respondentů v pořízení síťového glukometru na své 

oddělení vidí přínos. Nejvíce dotázaných (23,68%) je toho názoru, ţe největší přínos je 

z důvodu dohledatelnosti ID pacienta. 

V závěrečném hodnocení hypotézy č. 1 můţeme tedy tvrdit, ţe se pouţíváním 

síťového glukometru nesniţuje riziko záměny vzorku. Lidský faktor zde můţe selhat 

úplně stejně, ať pouţíváme glukometr síťový či nesíťový, nebo zda odesíláme krev na 

stanovení glykémie do laboratoře. Výhodou síťového glukometru je jasný průkaz o tom, 

kdo odběr prováděl, ale ne komu byl prováděn. To znamená, ţe ID pacienta (který se 

v síťovém glukometru dá dohledat) se nemusí shodovat se skutečným vzorkem. 

Hypotéza č. 1 nebyla výzkumem podpořena. 

V závěrečném hodnocení hypotézy č. 2 z výzkumu vyplynulo, ţe nejvyšší procento 

respondentů je toho názoru, ţe pouţíváním síťového glukometru se zkracuje doba 

stanovení výsledku. Doba dodání výsledku se zkrátí pouţíváním glukometru (je jedno 

jakého) ve srovnání se stanovením glykémie v laboratoři. Kdyţ ale porovnáme práci 

síťového a nesíťového glukometru, tak ano, na síťovém glukometru se výsledek sice 

zobrazí za 6 sekund, ale celková doba práce s tímto glukometrem je delší neţ 

pouţíváním glukometru nesíťového. Je to dáno tím, ţe se musí buď manuálně zadávat 

nebo skenovat kód sestry, která krev odebírá a ID pacienta, kterému bude krev 
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odebírána, coţ tuto dobu prodluţuje. Hypotéza č. 2 byla výzkumem podpořena jen 

částečně. 

Na konci svého dotazníku jsem ještě poloţila 2 otázky, abych zjistila teoretické 

znalosti zdravotních sester v oblasti interpretace výsledku glykémie. Výsledek mne 

velmi mile překvapil, neboť 100% respondentů obě otázky zodpovědělo správně. 

Závěrem lze říci, ţe na oddělení intenzívní péče pracují mladé sestry s praxí do deseti 

let. Glykémii měří několikrát za směnu nejčastěji síťovým glukometrem, se kterým 

pracují déle neţ rok. O správném pouţívání síťového glukometru se dozvěděly pomocí 

odborného školení. Obsluha síťového glukometru se jim nezdá náročná a jako výhodu 

vidí kratší dobu k získání výsledku a dohledatelnost výsledku dle ID pacienta. Pracovat 

s tímto glukometrem umí správně, ovšem přínos v jeho pořízení na své oddělení nevidí.  

Na standardním oddělení pracují sestry o něco starší, se středoškolským vzděláním  

a praxí do deseti let. Glykémii téţ měří vícekrát za směnu nejčastěji síťovým 

glukometrem, se kterým pracují déle neţ rok. O správném pouţívání síťového 

glukometru se stejně jako respondenti z JIP dozvěděli z odborného školení. Osloveným 

se taktéţ obsluha síťového glukometru nezdá náročná a jako jeho výhodu vidí kratší 

dobu k získání výsledku a dohledatelnost výsledku dle ID pacienta. Jako nevýhodu 

síťového glukometru vidí jeho velikost a horší manipulaci. Práci s tímto přístrojem 

nemají tolik zaţitou, ale vidí přínos v jeho pořízení na své oddělení.   

 

4.1 Návrh na řešení zjištěných nedostatků 

Z výsledků výzkumného šetření vyplývají určité nedostatky, jejichţ odstranění je 

třeba řešit. Je to zejména otázka preanalytické fáze, konkrétně rizika záměny vzorku. 

Jak jiţ bylo zmíněno v závěrečném hodnocení hypotézy č. 1 (viz. výše) je jednou  

z  výhod síťového glukometru jasný průkaz o tom, kdo odběr krve prováděl. Z hlediska 

selhání lidského faktoru ale není vyloučena moţnost záměny pacienta. Jsou oddělení, 

kde jsou čárové kódy umístěny u lůţka pacienta, ale také jsou oddělení, kde jsou tyto 

kódy vloţeny do dokumentace pacienta. Sestra naskenuje ID na sesterně a pak jde 

k pacientovi provést odběr krve, a tehdy můţe dojít k záměně pacienta. Moţným 

řešením, jak toto riziko eliminovat, je umístění čárového kódu na identifikační 
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náramek pacienta. Poté co sestra naskenuje nebo zadá čárový kód z identifikačního 

náramku, rovnou provede odběr a záměna pacienta je téměř nemoţná. 

 

 

5 Závěr 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma „měření glykémie u lůţka pacienta“. 

Monitorování glykémie je základním prostředkem kontroly optimálnosti nastavené 

léčby diabetu. Je dostatečně prokázáno, ţe chronické komplikace diabetu souvisí  

s mírou a délkou trvání hyperglykémie a ţe na základě intenzivní kontroly glykémie 

vhodně zvolená léčba sniţuje riziko rozvoje dlouhodobých komplikací diabetu. 

     Současný moderní svět je charakterizován rychlým pokrokem a rozvojem moderních 

technologií, coţ se v jakékoli praxi projevuje zaváděním technických prostředků  

k urychlení, usnadnění a zkvalitnění daných úkonů či procesů. Dnes se proto do praxe 

zavádí metody Point Of Care Testing (POCT) neboli diagnostika u lůţka nemocného, 

které jsou ekonomičtější, efektivnější a nejrychlejší metodou řešení. 

     V teoretické části jsem nejprve popsala onemocnění diabetes mellitus, protoţe 

s tímto onemocněním je měření glykémie úzce spojené. V této kapitole je popsán 

klinický obraz, komplikace, terapie a v neposlední řadě jsem se zmínila i o edukaci. 

V další kapitole jsem se podrobněji zabývala metodami pouţívanými k diagnostice  

a monitorování diabetu. Popsala jsem techniky měření glykémie, metodu POCT  

a selfmonitoring. 

Pro svůj výzkum jsem si zvolila zdravotní sestry z Krajské nemocnice Liberec a.s., 

pracující na oddělení ARO, centrální interní ambulance, diabetologie, gynekologie, 

chirurgie JIP, interna 4A, jednotce intenzívní metabolické péče, koronární jednotka  

a ortopedie. Tato oddělení jsem rozdělila do 2 skupin na standardní oddělení  

a oddělení intenzívní péče. Mým cílem bylo zjistit dovednosti sester při práci se 

síťovým glukometrem StatStrip, přístup k tomuto způsobu měření glykémie a s jakými 

problémy se sestry setkávají. Dále mne zajímaly teoretické znalosti ohledně interpretace 
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výsledků, které byly mimo referenční meze. 

     Přístroj StatStrip je moderní glukometr, který je speciálně navrţen pro profesionální 

pouţití ve zdravotnictví. Mezi jeho hlavní přednosti patří identifikace uţivatele  

a pacienta, kterému je krev na stanovení glykémie odebírána a také vyhledání výsledku 

v samotném přístroji, či nemocničním informačním systému.  

Dotazník jsem rozdala vybraným skupinám zdravotních sester. Zajímavé bylo 

srovnání mezi oběma skupinami. Výzkumem o pouţívání síťového glukometru 

StatStrip jsem zjistila, ţe na oddělení intenzívní péče pracují převáţně mladé sestry 

s praxí do deseti let. Glykémii měří několikrát za směnu nejčastěji síťovým 

glukometrem, se kterým pracují déle neţ rok. O jeho správném pouţívání se dozvěděly 

pomocí odborného školení. Obsluha síťového glukometru se jim nezdá náročná a jako 

výhodu vidí kratší dobu k získání výsledku a dohledatelnost výsledku dle ID pacienta. 

Pracovat s tímto glukometrem umí správně, ovšem přínos v jeho pořízení na své 

oddělení nevidí. Oproti tomu na standardním oddělení pracují sestry o něco starší se 

středoškolským vzděláním a praxí do deseti let. Glykémii téţ měří vícekrát za směnu 

nejčastěji síťovým glukometrem, se kterým pracují déle neţ rok. O správném pouţívání 

síťového glukometru se stejně jako respondenti z JIP dozvěděli z odborného školení. 

Taktéţ jim, se obsluha síťového glukometru nezdá náročná a jako jeho výhodu vidí 

kratší dobu k získání výsledku a jeho dohledatelnost dle ID pacienta. Jako nevýhodu 

síťového glukometru vidí jeho velikost a horší manipulaci. Práci s tímto přístrojem 

nemají tolik zaţitou, ale vidí přínos v jeho pořízení na své oddělení.   

Výstupem z této bakalářské práce je doporučení k eliminaci záměny pacientů. 

Jednou z výhod síťového glukometru je jasný průkaz o tom, kdo odběr krve prováděl. 

Z hlediska selhání lidského faktoru ale není vyloučena moţnost záměny pacienta. Jsou 

oddělení, kde jsou čárové kódy umístěny u lůţka pacienta, ale také jsou oddělení, kde 

jsou tyto kódy vloţeny do dokumentace pacienta, která je uloţena v jiné místnosti. 

Moţným řešením, jak toto riziko eliminovat, je umístění čárového kódu na identifikační 

náramek pacienta. Poté co sestra naskenuje nebo zadá čárový kód z identifikačního 

náramku, rovnou provede odběr a záměna pacienta je téměř nemoţná. 
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Příloha č. 1: Algoritmus pro laboratorní screening DM u dospělých 
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Příloha č. 2: Glukometr StatStrip  
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Příloha č. 3: Glukometr StatStrip s dokovací stanicí 
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Příloha č. 4: Technické parametry glukometru StatStrip 
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Příloha č. 5: Dotazník 

Dotazník 

 
 

 

Váţená paní, slečno, Váţený pane, 

Jmenuji se Michaela Bílová a jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia na 

Technické univerzitě v Liberci ve studijním programu ošetřovatelství, obor všeobecná 

sestra. 

Chtěla bych vás poţádat o vyplnění dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce na 

téma „Měření glykémie u lůţka pacienta“, která je zaměřena zejména na vyuţití nové 

metody síťových glukometrů. 

 

Dotazník je zcela anonymní a údaje v něm uvedené slouţí pouze ke studijním účelům. 

V dotazníku prosím zaškrtněte jednu odpověď, pokud nebude uvedeno jinak. 

 

Předem Vám děkuji za Váš čas a ochotu ke spolupráci. 

S pozdravem Michaela Bílová, DiS. 

Email: michala.bilova@seznam.cz  

 

 

1. Věk 

a, méně neţ 19 let 

b, 20 – 29 let 

c, 30 – 39 let 

d, 40 – 49 let 

e, 50 let a více 

 

2. Pohlaví 

a, muţ 

b, ţena 

 

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosaţené vzdělání? 

a, střední s maturitou 

b, vyšší odborné, bakalářské, PSS 

c, magisterské 

 

4. Kolikaletou máte praxi? 

a, méně neţ 1 rok 

b, 1 – 10 let 

c, 11 – 20 let 

d, více neţ 20 let 

 

5. Na jakém oddělení pracujete? 

 

................................................................................................................................. 
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6. Jaké metody stanovení glykémie jsou na vašem oddělení pouţívány? (moţno 

zaškrtnout více odpovědí) 

a, jako součást biochemického odběru 

b, kapilární glykémie do laboratoře 

c, jako součást vyšetření ABR a KP 

d, glukometrem 

e, síťovým glukometrem 

 

7. Jak často obvykle odebíráte krev (kapilární i venózní) na stanovení glykémie? 

(kolikrát za směnu) 

a, vícekrát za směnu 

b, jednou za směnu 

c, ne v kaţdé směně 

 

8. Jak často měříte glykémii glukometrem? 

a, vícekrát za směnu 

b, jednou za směnu 

c, ne v kaţdé směně 

 

9. Který glukometr preferujete? 

a, síťový 

b, nesíťový 

 

10. Jak dlouho pracujete se síťovým glukometrem ? 

a, méně neţ měsíc 

b, 1 – 6 měsíců 

c, 6 měsíců – 1 rok 

d, více jak 1 rok 

 

11. Jak jste se dozvěděl(a) o správném pouţívání síťového glukometru? 

a, od kolegyně (kolegy)  

b, přečtením návodu 

c, proběhlo odborné školení 

d, jinak…………………………………. 

 

12. Zdá se Vám obsluha síťového glukometru náročná? 

a, ano 

b, ne 

 

13. Jaké výhody má podle Vás měření glykémie glukometrem oproti vyšetření 

glykémie v laboratoři? (moţno zaškrtnout více odpovědí) 

a, riziko záměny vzorku (výsledku) je niţší 

b, doba od odběru vzorku po získání výsledku glykémie je kratší 

c, je zapotřebí menšího objemu krve 

d, nemá ţádné výhody 

e, jiné……………………………………………………………………………… 

 

14. Jaké výhody vidíte v pouţívání síťového glukometru oproti nesíťovému 

glukometru? (moţno zaškrtnout více odpovědí) 

a, riziko záměny vzorku (výsledku) je niţší 
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b, naměřenou glykémii lze kdykoli dohledat včetně ID pacienta 

c, nemá ţádné výhody 

d, jiné…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

15. Jaké nevýhody vidíte v pouţívání síťového glukometru oproti nesíťovému 

glukometru? (moţno zaškrtnout více odpovědí) 

a, jeho obsluha je náročnější 

b, je příliš velký, hůře s s ním manipuluje 

c, je více poruchový 

d, 

jiné........................................................................................................................... 

 

 

16. Vidíte nějaký přínos v pořízení síťového glukometru na Vaše oddělení? 

a, ne 

b, 

ano….jaký?.............................................................................................................. 

 

17. Označte čísly postup při měření glykémie síťovým glukometrem StatStrip 

□ kápnout kapku krve na testovací prouţek 

□ odhlásit se 

□ vloţit testovací prouţek do glukometru 

□ zadat nebo nakenovat kód sestry, která bude odběr provádět 

□ zkontrolovat, příp. zadat nebo naskenovat šarţi testovacího prouţku 

□ zadat ID pacienta, kterému bude glykemie měřena 

 

18. Zaškrtněte správnou odpověď (1 správná odpověď) 

Při glykémii 2,7 mmol/l ………. 

a, podám sladký čaj, uvědomím lékaře a za hodinu zkontroluji glykémii 

b, zaloţím ošetřovatelskou diagnózu k tomu určenou 

c, aplikuji inzulín dle ordinační karty 

 

19. Zaškrtněte správnou odpověď (1 správná odpověď) 

Při glykémii 18,5 mmol/l……….. 

a, podám sladký čaj a uvědomím lékaře 

b, zaloţím ošetřovatelskou diagnózu k tomu určenou 

c, uvědomím lékaře a aplikuji inzulín dle jeho ordinace 

 

 

 


