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DIABETICKÝ ŽÁK VE TŘÍDĚ - MANUÁL PRO 
UČITELE ZŠ

Marie HAVELKOVÁ, Petr KACHLÍK, Hana HÁJKOVÁ

Souhrn: Frekvence výskytu této nemoci zaznamenává již řadu let prudký vze-
stup. Značně proto vzrostla pravděpodobnost, že se v jedné třídě učitel s diabetickým 
žákem setká. Učitelům vybraných ZŠ byly nejprve distribuovány dotazníky, jejichž otáz-
ky byly konstruovány tak, aby z odpovědí na ně vyplynulo, jaké jsou znalosti učitelů 
o tomto onemocnění. Úkolem bylo mj. zjistit, zda učitelé jsou schopni pomoci žákovi, 
který upadl do diabetického komatu nebo kterého potkala jiná - běžnější - komplikace  
této choroby. Odpovědi z dotazníků ukázaly, že učitelé by uvítali příručku, která by je o 
tomto onemocnění stručně, avšak kompletně a s ohledem na jejich konkrétní situaci ve 
třídě informovala. Na základě těchto přání byl proto sestaven manuál, který učitelům 
vysvětluje většinu skutečností, se kterými se musí diabetik denně vypořádat. Informace 
jsou podány s tím cílem, aby učitelé věděli, jak správně zareagovat na možnou akutní 
komplikaci a aby se nebáli dítě zapojit do všech školních aktivit. 
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Úvod
Diabetes mellitus I. typu je stále ještě nevyléčitelná choroba, která postihuje 

děti a mladistvé. Veřejností je diabetes často vnímán jako onemocnění postihující starší 
generaci, které lze ve většině případů zvládat dietou, popřípadě v kombinaci s léky. U 
dětí je však diabetes onemocněním zcela odlišným, jiná je příčina i průběh choroby 
a dítě je trvale odkázáno na injekční podávání inzulínu. V celé zemi tak žije kolem 
2000 dětí, kterým nezbývá, než se se svou nemocí vyrovnat a naučit se s ní žít. Velmi 
důležitou roli tak hraje edukace jak samotného pacienta, tak jeho okolí, zejména rodiny 
a školy. Pokud nejsou nejbližší příbuzní dítěte vhodně a včas informováni o možných 
komplikacích, nemohou včas a správně pomoci, a to by mohlo diabetika stát život či 
těžce poškodit jeho zdraví. Hlavním úkolem pacienta se tak stává celoživotní kompen-
zace diabetu, neboť špatně léčená cukrovka vede k pozdějším chronickým komplikacím 
(Kopecký, 1986; Vavřinec, 1995; Vávrová, 2002).    

Téměř každý osmý učitel má dnes ve své třídě žáka s diabetem a v budouc-
nosti bude problematika diabetu ještě aktuálnější. I když se informovanost pedagogů 
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za posledních dvacet let zlepšila, je snahou diabetologů implementovat problematiku 
chronicky nemocných dětí do osnov pregraduální výuky na pedagogických fakultách 
(Podroužková, 1994; Michaličková, 1996; Hlavicová, 2002).

Podstata a příčiny onemocnění
Diabetes mellitus je též označován jako úplavice cukrová, cukrovka. „I když 

cukrovka bývá dnes řazena k tzv. civilizačním chorobám, patří ve skutečnosti  mezi 
nejstarší nemoci, které lidstvo zná“ (Švejnoha, 1998: 5).

Diabetes mellitus tvoří nehomogenní skupinu onemocnění různé etiologie, 
jejichž společným jmenovatelem je hyperglykémie – zvýšená hladina cukru v krvi, a 
v jejím důsledku glykosurie – nález cukru v moči. Onemocnění je podmíněno abso-
lutním nebo relativním nedostatkem inzulínu při jeho snížené účinnosti a je provázen 
komplexní poruchou metabolismu  cukrů, tuků a bílkovin (Středa, 1985; Rybka, 1985, 
1988; Blaha; 1999; Anděl, 2001).

Diabetes mellitus I. typu (IDDM – inzulin dependentní diabetes), „závislý na inzulínu“
Onemocnění je důsledkem selektivní destrukce beta buněk vedoucí k absolutní-

mu nedostatku inzulínu a životní závislosti na jeho exogenním podávání.  

Imunitně podmíněný diabetes – ke zničení beta buněk dochází na podkladě 
buněčného autoimunitního procesu, který probíhá u geneticky predispo-
novaných osob. Autoimunitní proces může probíhat pomalu s pozvolnou 
ztrátou beta buněk. Proto  mohou zpočátku chybět příznaky ketoacidózy a 
onemocnění může klinicky imponovat jako DM I. typu. DM typu I se může 
projevit v kterémkoli věku. Přítomnost obezity nevylučuje diagnózu DM 
I. typu   
Idiopatický diabetes mellitus I. typu – jeho etiologie není známa. Klinicky 
jsou nemocní absolutně závislí na přívodu exogenního inzulínu, mají sklon 
ke ketoacidóze, nejsou prokazatelné známky autoimunity.

Etiopatogeneze  diabetu I. typu

„Na vzniku diabetu se podílejí faktory genetické v kombinaci s vnějšími vli-
vy“ (Brázdová a kol., 2000: 27). Příčinou vzniku diabetu I. typu je vrozená odchyl-
ka obranyschopnosti organismu, imunitního systému, která se může projevit až po 
stimulaci vyvolávajícím faktorem. Tím mohou být různé infekce, chemikálie, stres 
atp. Vyvolávající činitel aktivizuje T-lymfocyty, které svým cytotoxickým účinkem 
destruují i beta buňky slinivky břišní. Postupně dochází k tvorbě protilátek namíře-
ných proti vlastní tkáni. Tento proces může probíhat několik týdnů, ale i řadu let, a 
označuje se jako autoimunitní destrukce beta buněk slinivky břišní. „Autoimunitní 
destrukcí mohou být postiženy i buňky jiných orgánů, např. štítné žlázy, podvěsku 
mozkového, cév apod.“ (Brázdová a kol., 2000: 28).

a)

b)
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Výskyt diabetu v populaci (dle Lebl a kol., 1998)

Diabetes I. typu  postihuje asi jedno z dvou tisíc dětí a mladistvých do 18 let 
věku (celkem v České republice něco přes 1800 dětí a dospívajících). Diabetes II. typu 
postihuje téměř každého dvacátého člověka. V ČR je tedy půl miliónu lidí s diabetem 
II. typu, z nichž někteří o této své poruše ještě ani nevědí. Zatímco diabetes I. typu se 
projevuje obvykle náhle a jeho příznaky nelze přehlédnout, může se diabetes II. typu 
zjistit náhodou a porucha dlouho nemusí činit potíže.

Ve výskytu diabetu I. typu jsou značné regionální rozdíly, s největším výskytem 
v severských zemích (Finsko, Skotsko, Švédsko) a nižším v jižních (Japonsko, Francie), 
sezónní  vlivy, rozdílné životní podmínky a prostředí, migrace a genetické dispozice.
         Riziko vzniku diabetu I. typu (dle Brázdová a kol., 2000) je v běžné populaci 0,4 %. 
Pokud nemocí trpí matka, je její dítě ohroženo třemi procenty, je-li nemocný otec, pak je 
potomek ohrožen osmi procenty, a jsou-li nemocní oba rodiče, je riziko přenosu 30 %. 

Metodické poznámky
Cílem pilotního šetření bylo zmapování informovanosti žáků o cukrovce I. typu, 

jejích projevech a možnostech pomoci nemocnému. Rovněž šlo o sestavení metodické 
příručky pro učitele žáků s diabetem.

Informace od žáků byly získány pomocí anonymního nestandardizovaného 
dotazníku o 10 položkách, z toho 6 bylo uzavřeného charakteru výběru odpovědí, 1 
polouzavřená a 3 otevřené. Otázky byly zaměřeny na zdroje informací o diabetu, příčiny 
a příznaky cukrovky, úkony první pomoci.

Data byla sbírána ve dvou náhodně vybraných základních školách v okrese Brno-
venkov. Dotazováni byli žáci 8. a 9. ročníků v 5 třídách. Šetření, které se uskutečnilo 
během měsíce května 2006, se celkem zúčastnilo 109 respondentů, z toho 55 dívek 
(50,5 %) a 54 chlapci (49,5 %). Jejich průměrný věk byl 14,32 let ± 0,67 roku. 

Data byla zpracována pomocí programů EpiInfo (Dean a kol., 1994–2004) a Sta-
tistica for Windows (StatSoft Inc., 2000–2005). K bivariační analýze bylo užito x2 testu.

Výsledky pilotního šetření
Výsledky jsou prezentovány tabulkovou formou (absolutní a relativní četnosti) 

a slovním komentářem. Dotazník vyplnilo celkem 109 žáků. Soubor tvořilo 55 dívek 
(50,5 %) a 54 chlapci (49,5 %). 

Tab. 1: Přehled odpovědí na otázku „Kdo Ti o nemoci zvané „cukrovka“ pověděl?“

Odpovědi Absolutní četnost(n) Relativní četnost (%)
Učitel 35 32,1
Rodiče 58 53,2
Spolužák/kamarád  3   2,8
Lékař  2   1,8
Někdo jiný 11 10,1
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 Žáci nejčastěji jako informátora uvedli vlastní rodiče, a to celkem v 53,2 %.  Na 
druhé místo se s 32,1 %  staví učitel a v kategorii „někdo jiný“ žáci jmenovali prarodiče. 
Spolužáka nebo kamaráda a lékaře udali žáci pouze v pěti případech.

Tab. 2: Přehled odpovědí na otázku „Co je typické pro dětskou cukrovku?“, celý soubor

Odpovědi Absolutní četnost(n) Relativní četnost (%)
Doživotní podávání
inzulínu ve formě léků

24 22,1

Doživotní podávání
inzulínu injekčně

54 49,5

Úplný zákaz konzumace
sladkých potravin

31 28,4

Z nabízených možností žáci v 49,5 % vybrali správnou odpověď. Ovšem i čet-
nost zbývajících dvou možností je poměrně vysoká.

Tab. 2a: Přehled odpovědí na otázku „Co je typické pro dětskou cukrovku?“ – dle pohlaví

Odpovědi Dívky (%)
n=55

Chlapci (%)
n=54

Doživotní podávání
inzulínu ve formě léků

27,3 16,7

Doživotní podávání
inzulínu injekčně

40,0 59,3

Úplný zákaz konzumace
sladkých potravin

32,7 24,0

 Při srovnání dle pohlaví odpovědělo správně více chlapců, a to 59,3 %, oproti 
dívkám, které správnou odpověď uvedly ve 40 %, i když rozdíl není statisticky význam-
ný (p=0,126; x2 test).

Tab. 3: Přehled odpovědí na otázku „Co je to inzulín?“

Odpovědi Absolutní četnost(n) Relativní četnost (%)
Látka, která snižuje
hladinu cukru v krvi

79 72,5

Látka, která zvyšuje
hladinu cukru v krvi

17 15,6

Nevím 13 11,9

Na otázku „Co je to inzulín?“ odpověděli žáci ve většině případů správně (v 72,5 
%). Rozdíly v odpovědích dívek a chlapců byly minimální.
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Tab. 4: Přehled odpovědí na otázku „Co je to glukagon?“

Odpovědi Absolutní četnost(n) Relativní četnost (%)
Látka, která snižuje
hladinu cukru v krvi

18 16,5

Látka, která zvyšuje
hladinu cukru v krvi

55 50,5

Nevím 36 33,0

Žáci sice v 50,5 % zvolili správnou odpověď, ale nebyli si příliš jisti. V 33 % 
totiž odpověděli „nevím“, což je relativně vysoké číslo. V četnosti odpovědí dle pohlaví 
se nevyskytly výrazné rozdíly. 

Tab. 5: Přehled odpovědí na otázku „Máš spolužáka/spolužačku, kamaráda/kamarádku, 
který má cukrovku?“

Odpovědi Absolutní četnost(n) Relativní četnost (%)
Ano 17 15,6
Ne 92 84,4

17 žáků (15,6 %) uvedlo, že má spolužáka nebo kamaráda, který trpí cukrovkou. 
Proto by bylo jistě vhodné, aby byli o této nemoci více informováni a mohli tak pomoci 
v případě některé z akutních komplikací.

Tab. 6: Přehled odpovědí na otázku „Dostaly se Ti ve škole do rukou nějaké materiály 
s informacemi o cukrovce?“– celý soubor

Odpovědi Absolutní četnost(n) Relativní četnost (%)
Ano 19 17,4
Ne 90 82,6

Celkem k 19 žákům (17,4 %) se dostaly nějaké materiály s informacemi o 
cukrovce. Informovanost žáků by ale měla být podstatně vyšší. Na každé škole by 
se měly objevit brožurky, letáky nebo plakáty o cukrovce, upozorňující zejména 
na možné akutní komplikace diabetika, jako je např. hypoglykémie. Důležité je 
rozeznat příznaky a vědět, jak postiženému adekvátně pomoci. Pokud je ve třídě 
diabetik, mělo by být samozřejmostí poučit všechny jeho spolužáky.
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Tab. 6a: Přehled odpovědí na otázku „Dostaly se Ti ve škole do rukou nějaké materiály 
s informacemi o cukrovce?“– dle pohlaví

Odpovědi Dívky (%) 
n=55

Chlapci (%) 
n=54

Ano 25,5 9,3
Ne 74,5 90,7

Co se týče pohlaví, kladně odpověděly vícekrát dívky (v 25,5 %) oproti chlapcům 
(v 9,3 %). Rozdíl je statisticky signifikantní na 5 % hladině významnosti (p=0,0259; x2 
test).

Tab. 7: Přehled odpovědí na otázku „Pokud se k Tobě dostaly materiály s informacemi 
o cukrovce, napiš, jaké materiály to byly (např. leták, článek  v časopise, kniha – pokud 
si vzpomeneš, uveď i název) a kdo Ti je dal.“

Odpovědi Absolutní četnost(n) Relativní četnost (%)
Časopis 7 36,8
Leták 7 36,8
Kniha 4 21,1
Internet 1 5,3

Jako zdroj informací o cukrovce sloužily nejčastěji časopis a leták, shodně 
v 36,8%. Knihu zmínili žáci celkem v 21,1 % a internet v 5,3 %. Název knihy nebo 
časopisu, ani zdroj, který jim materiály poskytl, žáci neuvedli.

Tab. 8: Přehled odpovědí na otázku „Jak se navenek může u člověka s cukrovkou pro-
jevit nedostatek cukru v krvi (hypoglykémie)?“ – celý soubor

Odpovědi Absolutní četnost(n) Relativní četnost (%)
Bledost  1  0,9
Bolest hlavy  2  1,8
Nevolnost/slabost  8  7,4
Pocení  2  1,8
Změna chování  2  1,8
Ztráta vědomí 14 12,9
Nevím 80 73,4

Celkem 80 žáků (73,4 %) vůbec nevědělo, jak se navenek může u člověka proje-
vit hypoglykémie. Ze správných odpovědí byly nejčastější ztráta vědomí (12,9 %), tedy 
projev těžké hypoglykémie, a nevolnost nebo slabost (7,4 %). Bledost, bolest hlavy, 
pocení a změna chování byly zmíněny jen v jednom nebo dvou případech.
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Tab. 8a: Přehled odpovědí na otázku „Jak se navenek může u člověka s cukrovkou pro-
jevit nedostatek cukru v krvi (hypoglykémie)?“ – dle pohlaví

Odpovědi Dívky (%)
n=55

Chlapci (%)
n=54

Bledost   1,8  0,0
Bolest hlavy   3,6  0,0
Nevolnost/slabost 10,9  3,7
Pocení   0,0  3,7
Změna chování   3,6  0,0
Ztráta vědomí 14,6 11,1
Nevím 65,5 81,5

Dívky vyšly z hodnocení lépe. Celkem 19 (34,5 %) jich vědělo správnou odpo-
věď. 10 chlapců (18,5 %), kteří odpověděli, zmínilo pouze 3 správné možnosti, a to 
nevolnost nebo slabost, pocení a ztrátu vědomí. Rozdíl v součtu správných a chyb-
ných odpovědí dle pohlaví se pohybuje na hranici statistické významnosti (p=0,0583; 
x2 test).

Tab. 9: Přehled odpovědí na otázku „Jak bys postupoval/a v případě, že Tvůj spolužák/
spolužačka, kamarád/kamarádka s cukrovkou ztrácí vědomí vlivem těžké hypoglyké-
mie ? Můžeš sám/sama nějak pomoci?“

Co se týče schopnosti pomoci člověku, který ztrácí vědomí vlivem těžké 
hypoglykémie, 42 žáků (38,5 %) odpovědělo „nevím“. Ti, kteří by zareagovali, by 
nejčastěji zavolali lékaře (ve 30,3 %), a také podali postiženému cukr (12 %) nebo 
něco sladkého (7,3 %). 12 žáků (11 %) by zavolalo na pomoc druhou osobu a 
jeden (0,9 %) by zavolal rodičům postiženého. Jako nesprávná se objevila v něko-
lika případech také  odpověď „podat pacientovi inzulín“, což je zásadní chyba, 
která by jeho stav ještě zhoršila. Ani jednou se nevyskytla možnost „aplikovat 
diabetikovi glukagon“.  Výrazné rozdíly v odpovědích  mezi pohlavími nebyly 
zaznamenány.

Odpovědi Absolutní četnost(n) Relativní četnost (%)
Podat cukr 13 12,0
Podat něco sladkého   8   7,3
Zavolat lékaře 33 30,3
Zavolat pomoc 12 11,0
Zavolat rodičům postiženého   1   0,9
Nevím 42 38,5

Odpovědi Absolutní četnost(n) Relativní četnost (%)
Podat cukr 13 12,0
Podat něco sladkého   8   7,3
Zavolat lékaře 33 30,3
Zavolat pomoc 12 11,0
Zavolat rodičům postiženého   1   0,9
Nevím 42 38,5



246

Tab. 10: Přehled odpovědí na otázku „Chtěl/a by ses dozvědět něco víc o cukrovce?“ 
–  celý soubor

Odpovědi Absolutní četnost(n) Relativní četnost (%)
Ano 65 59,6
Ne 44 40,4

Více jak polovina dotázaných (59,6 %) odpověděla, že by se ráda dozvěděla 
něco více o cukrovce. Mimo jiné také proto, že nevěděli, jak by mohli pomoci člověku, 
který ztrácí vědomí vlivem hypoglykémie.

Tab. 10a: Přehled odpovědí na otázku „Chtěl/a by ses dozvědět něco víc o cukrovce?“ 
– dle pohlaví

Odpovědi Dívky (%)
n=55

Chlapci (%)
n=54

Ano 76,4 42,6
Ne 23,6 57,4

Mezi odpověďmi tříděnými dle pohlaví byl nalezen statisticky vysoce signifi-
kantní rozdíl, a to na hladině 0,1 % (p=0,000327; x2 test). Mezi dívkami bylo 76,4 % 
těch, které by se o nemoci chtěly dozvědět více. Chlapci by chtěli být lépe informováni 
jen ve 42,6 %.

Diskuse
Z prezentovaného pilotního průzkumu díky malému vzorku a jeho omezenému 

výběru nelze dělat zevšeobecňující závěry. Může posloužit jako východisko a podnět 
při organizaci reprezentativních studií k problematice dětského diabetu a znalostem o 
něm.

Byly záměrně osloveny děti z mimobrněnských škol, aby bylo možné zjistit, jaké 
jsou znalosti a informovanost žáků 8. a 9. ročníku základní školy ve vesnickém a malo-
městském prostředí o diabetu. Autoři předpokládali, že na brněnských školách se žáci o 
diabetu dozvídají, mají též více příležitostí se potkat s vrstevníky, kteří jím trpí, rovněž 
nabídka literatury a vzdělávacích materiálů by měla být širší a rozmanitější.

Dalším námětem k realizaci kromě výzkumu na reprezentativním populačním 
vzorku může být srovnání stavu ve velkoměstě a na vesnici (v maloměstě), event. mul-
ticentrická studie.

Cílem  výchovy je, aby se dítě naučilo při léčbě spolupracovat a aby mohl dospí-
vající převzít léčbu diabetu do svých rukou. S výchovou je nutné začít ihned po stanove-
ní diagnózy diabetu. U malých dětí lze využít světa pohádek, názorně ukázat, která jídla 
jsou dovolena a která zakázána. Školní dítě se naučí, většinou se zájmem, samo vyšet-
řovat moč, pochopí, že cukr v krvi lze snižovat podáváním inzulínu, že množství cukru 
v moči je odrazem množství cukru v krvi, že je  třeba upravovat dávky inzulínu. Od 8 
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let si může školák aplikovat injekce sám, od 12–13 let je schopný zvládnout poučky o 
přizpůsobování dávek inzulínu, všechno spíš prakticky (Dub, Brožek, 1983; Kopecký, 
1986; Lebl, 1998; Hlavicová, 2002).

Jedinečnou školou diabetologie pro děti a dospívající jsou letní nebo zimní rekre-
ačně výukové dia-tábory. V nich se děti učí vážnou i zábavnou formou, teoreticky i 
prakticky, jak získat nadvládu nad cukrovkou. Koncem pobytu si všechny píchají samy 
inzulín, dovedou správně odpovídat na otázky: „Jak se pozná hypoglykémie?“, „Co 
musí při hypoglykémii dělat?“, „Co je to glukagon?“. K správnému dia-táboru patří 
ranní budíček, vyšetřování moče, ordinace inzulínu, píchání inzulínu před snídaní (a 
před večeří), ranní rozcvička, soutěživé hry, dlouhé putování přírodou, večerní předsta-
vení, besedy o cukrovce a společenské hry, vedení táborového deníku a spoustu dalších 
aktivit.

Mezi prvními na světě založil takový letní tábor z vlastních prostředků v lesích 
u Clevelandu v r. 1930 náš americký krajan dr. John. V Evropě byl první letní tábor pro 
děti s cukrovkou uspořádán v r. 1936 v Československu (Škvor, 1995; Etzwiler, 1994).

Diabetických dětí přibývá, a proto autoři sdělení kromě průzkumu navrhli 
příručku pro učitele žáků s diabetem, která by jim pomohla objasnit skutečnosti 
spjaté s nemocí. Podobná příručka by měla být k dispozici na každé škole a v kaž-
dé třídě, aby i žáci věděli, jak pomoci spolužákovi nebo kamarádovi s cukrovkou. 
Včasná a správná pomoc může zachránit diabetikovi, který upadá do bezvědomí, 
život.

Závěr
V rámci pilotní studie bylo realizováno anonymní dotazníkové šetření na vzorku 

109 žáků 8. a 9. ročníku 5 tříd 2 mimobrněnských základních škol. Dotazník obsahoval 
10 položek a byl zaměřen na základní vědomosti o juvenilním diabetu, zdroje informací 
a možnosti pomoci spolužákovi v nouzi.

O diabetu se žáci nejčastěji dozvídají od rodičů (polovina vzorku) a od učitelů 
(třetina). Polovina dětí si spojuje juvenilní typ diabetu s injekčním podáváním inzu-
línu, správnou odpověď vybralo více hochů (60 %) než dívek (40 %), i když rozdíl 
není statisticky signifikantní. Tři čtvrtiny oslovených vědí, co je inzulín, polovina zná 
glukagon.

Přibližně 16 % dětí zná vrstevníka s diabetem, pouze 17% vzorku se setkalo 
s informačními materiály o cukrovce, dívky významně více (p<0,05). Jako zdroj infor-
mací o cukrovce sloužily nejčastěji časopisy a letáky, méně knihy a internet. 

Za varující je třeba považovat, že tři čtvrtiny dětí vůbec nevěděly, jakými pří-
znaky se může u člověka projevit hypoglykémie. Ze správných odpovědí byly nejčastěji 
zmiňovány ztráta vědomí, nevolnost a slabost. Třetina dívek dokázala správně zařadit 
hypoglykemické příznaky, u chlapců jen pětina, rozdíl mezi pohlavími je na hranici 
statistické významnosti 5 %. Přibližně 40 % dotazovaných nevědělo, jak se zachovat 
v případě, že by jejich vrstevník byl postižen těžkou hypoglykemií. Ti, kteří zareago-
vali, by nejčastěji zavolali lékaře (30 %) nebo jinou osobu (10 %), podali postiženému 
cukr nebo něco sladkého (20 %).Výrazné rozdíly v odpovědích  mezi pohlavími nebyly 
zaznamenány.
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Podrobnější informace o diabetu toužilo získat 60 % vzorku, dívky podstatně 
více (76 %) oproti hochům (43 %), p<0,001.

Výstup do pedagogické praxe
Ukázalo se, že ve sledovaném vzorku byla relativně nízká informovanost o pro-

blematice juvenilního diabetu, a to včetně úkonů první pomoci. Jako významný infor-
mační zdroj děti uváděly rodiče a pedagogy. Aby učitelé byli vybaveni recentními 
poznatky o cukrovce a dokázali dětem přiměřeně vysvětlit otázky spojené se vznikem, 
příznaky, terapií a režimovými opatřeními, je třeba, aby se již ve své pregraduální výuce 
seznámili se základy diabetologie. Pedagogům již v praxi může napomoci metodická 
příručka, kterou autoři sestavili.

Ukázky z manuálu:
1) Obsah manuálu

Než začnete
Úvodem
Podstata cukrovky I. typu
Léčba inzulínem

Pomůcky k aplikaci inzulínu
Pomůcky diabetika pro samovyšetření

Měření glykémie
Glykemický profil
Vyšetření moči

Strava diabetika I.typu
Akutní komplikace diabetu a jejich léčba

Mírná hypoglykémie
Střední hypoglykémie
Těžká hypoglykémie
Glukagon
Hyperglykémie
Ketoacidóza

Sport a diabetes I. typu
5 základních  pravidel  pro fit
10 faktorů zvyšující riziko hypoglykémie
10 kroků ke snížení rizika hypoglykémie
Úprava stravování při sportu
Výběr sportu
Pohybová aktivita dítěte s diabetem
Závěrem
Použité informační zdroje
Dedikace



249

2) Ukázka z manuálu

Akutní komplikace diabetu a jejich léčba

Celoživotním úkolem diabetika je hlídat si hladinu glykémie, a tím se vyhnout 
pozdějším komplikacím. Hodnoty glykémie se udávají v jednotkách milimol na 
litr. U zdravého člověka se glykémie pohybuje od 3,3 mmol.l-1 do 6 mmol.l-1. 
Jen krátce po jídle je o něco vyšší, ale za hodinu již klesá pod 7,7 mmol.l-1 a pokles 
pokračuje až do hlídaného rozmezí, tj.  od 3,3 mmol.l-1 do 6 mmol.l-1. Pokud klesne hod-
nota glykémie pod 3,3 mmol.l-1, je pacient ohrožen hypoglykémií. Mozek je glukózou 
málo zásobován a jeho činnost začíná váznout. Hypoglykémie nevzniká u člověka, kte-
rý nemá diabetes, neboť jeho tělo začne okamžitě produkovat hormony, které glykémii 
zvýší. Příznaky hypoglykémie jsou různé a mají individuální charakter. Většinou jsou 
to hlad, bušení srdce, dvojité vidění, pocit mravenčení okolo úst, v noci děsivé sny, 
potivost, ráno bolest hlavy. Hypoglykémie může probíhat i bez počátečních subjektiv-
ních příznaků! Diabetické dítě týdně prodělá i několik hypoglykémií, z nichž naprostá 
většina přichází nepoznána v noci.

Příčiny hypoglykémie (Lebl a kol., 1998):
-  příliš mnoho inzulínu,
-  příliš mnoho jídla,
-  neobvykle mnoho pohybu,
-  alkohol.

Mírná hypoglykémie (Brázdová, 1998)
Příznaky:  hlad, únava, slabost, porucha soustředění, nervozita, pocení, bledost.
Hladina krevního cukru: 3–4 mmol.l-1

Léčba: 10–20 g sacharidů ve formě pečiva, ovoce, čokolády

Obr. 1: Léčba mírné hypoglykémie (Brázdová, 1998)
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Vyskytne-li se mírná hypoglykémie před plánovanou dávkou jídla, stačí se běžně 
najíst. Na lehkou hypoglykémii je nutné si vzít menší množství sacharidů, předejde se 
tak  zbytečnému zvýšení hladiny krevního cukru.

Vyskytne-li se hypoglykémie v době působení rychlého inzulínu, může se pro-
hlubovat rychleji a trvá kratší dobu. Dojde-li k hypoglykémii v době působení inzulínu 
s dlouhodobějším účinkem, probíhá mírněji, ale trvá delší dobu.

Střední hypoglykémie (Brázdová, 1998)

Příznaky: jsou dány sníženou dodávkou cukru mozku a nervům a ovlivněny obranný-
mi mechanismy organismu: podrážděnost až agresivita, porucha jemné motoriky – třes 
rukou, zhoršená artikulace, bolesti hlavy, neostré vidění, zrychlený puls, bušení srdce.
Hladina krevního cukru: 3–2 mmol.l-1

Léčba: 10–20 g sacharidů ve formě cukru, sirupu (2–4 kostky cukru, cukr v tekuté for-
mě se vstřebává rychleji)

Obr. 2a: Léčba střední hypoglykémie (Brázdová, 1998)

Obr. 2b: Další možnost léčby střední hypoglykémie (Brázdová, 1998)



251

Dítě by mělo informovat o pocitech hypoglykémie pro případ zhoršení stavu! 
Pokud příznaky přetrvávají i po 10–15 minutách, je nutné vzít si znovu cukr. Pokud se dia-
betik cítí lépe, měl by sníst 10–20 g sacharidů ve formě pečiva nebo ovoce. Vyskytne-li se 
střední hypoglykémie před plánovanou dávkou jídla, stačí se po zmírnění příznaků najíst.

Těžká hypoglykémie (Brázdová, 1998)
Příznaky: jsou způsobeny výrazným nedostatkem cukru v nervové tkáni i v celém orga-
nismu, poruchou jejich funkcí. Tyto příznaky člověk není schopen hodnotit, okolí si 
však všimne nepřiměřeného chování.

-  spavost či agresivita,
-  nepřiměřený pláč či smích
-  zmatenost a porucha koordinace připomínající opilost,
-  ztráta vědomí,
-  křeče.

Hladina krevního cukru: pod 2 mmol.l-1

Léčba: spočívá na pomoci druhé osoby

Obr. 3: Léčba těžké hypoglykémie (Brázdová, 1998)

Diabetikovi musí být podáno 30–50g sacharidů ve formě sladkých roztoků nebo 
sirupů ústy. Při poruše vědomí, pokud není pacient schopen potravu přijímat ústy, apli-
kujeme glukagon (viz dále) a případně sladké tekutiny konečníkem.

Pokud nenastane zlepšení stavu po 10 minutách, je nutné volat rychlou záchran-
nou službu (155), nemocný potřebuje podat glukózu přímo do žíly. Zlepší-li se vědomí 
nemocného, okamžitě se musí podat 20–30 g sacharidů ve formě sladkých tekutin. Cítí-
li se pak lépe, má sníst 10–20 g sacharidů ve formě pečiva.

Těžká hypoglykémie může přejít do bezvědomí, objeví se křeče a může být bez-
prostředně ohrožen život. Zvláště na druhém stupni by měli být spolužáci  diabetika 
poučeni o tom, co dělat v případě hypoglykémie. Je možné si např. v hodině některého 
z předmětů – výchova ke zdraví, rodinná výchova, biologie či tělocvik – vyzkoušet, jak 
pomoci diabetikovi v případě nouze. Je také vhodné umístit obrázek nebo text s postu-
pem pomoci v případě těžké hypoglykémie ve třídě i v kabinetě. 
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DIABETIC PUPIL IN CLASS – HANDBOOK FOR ELE-
MENTARY SCHOOL TEACHERS

Abstract:The frequency of Diabetes mellitus has sharply increased recently. 
Consequently, there is a high probability that teacher meets a diabetic pupil in the class. 
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The questionnaires were distributed among teachers from selected elementary schools. 
The questions were put to find out what kind of knowledge teachers have about this 
disease. The aim of this task was to learn about the teachers’ ability of helping the pupil 
who fell into a diabetic coma or who has a more common complication connected to 
this disease. The questionnaire replies showed that teachers would welcome a short 
information handbook with reference to the actual situation of a diabetic pupil in the 
class. On the basis of these requests the handbook was written. It explains teachers the 
everyday reality that the diabetic child has to cope with. The aim of the information is 
to get teachers know how to react to possible urgent complications and how to involve 
the child in school activities.

Key words: diabetes mellitus, pupil, elementary school, teacher, study, questi-
onnaire, handbook


