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Péče o diabetika v 
primární péči

• V celé Evropě kromě ČR a SR 
pečují standardně o 
nekomplikované diabetiky 
praktičtí lékaři pro dospělé.

• V současné době cca 15-20% PL 
v ČR pečuje o diabetiky ve svých 
praxích (zdroj ÚZIS) a část z 
nich má nasmlouván kód edukace 
diabetika.



Péče o diabetika v 
primární péči

• Součástí atestace ze všeobecného 
je mj. i nezbytná znalost 
diagnostiky, léčby a dispenzarizace 
pacienta s DM.

• Od r. 2005 MÁME  DP DM pro PL, 
napsaný spolu s Diabetologickou 
společností, který byl v letošním 
roce 2009 společně novelizován.



Péče o diabetika 
v primární péči

• Péče o diabetika 2. typu je v 
současném zdravotním systému 
nastavena tak, že:

• Pacient s nekomplikovaným diabetem 
2. typu, který je v péči PL, je v 
mnoha směrech znevýhodněn !! oproti 
péči, kterou mu ze zdravotního 

pojištění může poskytnout diabetolog.



Péče o diabetika 
v primární péči

• Nemůžeme psát PZT na diabetickou 
obuv pro naše pacienty s diabetem

• Nemůžeme psát diagnostické proužky 
k vyšetření glykémie glukometrem.

• O glitazonech, inkretinech ani 
nemluvíme 



Péče o diabetika 
v primární péči

• Nemůžeme od roku 2007 PL psát ani 
insulin…lahvičkové balení bylo zrušeno, 
které do té doby mohl psát kdokoliv.

• Nemůžeme psát lázeňský edukační 
pobyt hrazený ze zdravotního 
pojištění. 



Péče o diabetika 
v primární péči

• Nejméně 15-20% PL v současné době
pečuje o:

• Nekomplikované, diabetiky 2.typu ve
své ordinaci doposud bez úhrady a
příslušného kódu výkonu.

• Nyní projednává SVL ČLS JEP a SPL ČR
s ČDS JEP návrh nového výkonu do 
seznamu výkonů.



Péče o diabetika 
v primární péči

• Diabetiků přibývá /každoročně 50 000
nově ziištěných diabetiků, celkově se
počet zvyšuje pravidelně o průměrných
20 000 ročně/, počet diabetologů
stagnuje. 

• Proto se zkracuje doba, kterou mohou
diabetologové věnovat komplikovanějším 
a rizikovějším pacientům.



Cíle terapie diabetu:

1. Normalizovat glykémii nebo ji aspoň 
co nejvíce přiblížit k normálním 
hodnotám

2. Zabránit rozvoji časných i pozdních 
komplikací 

3. Souběžně léčit další přidružená 
onemocnění a event. jim preventivně 
předcházet    



Terapie přidružených onemocnění:

1. Léčba i prevence diabetické nefropatie (inhibitory RAS
/angiotenzín-konvertujícího enzymu/, tj.sartany a ACEi). Cílové 
hodnoty TK 130/80 resp. 125/75…při nefropatiích a  odpadu 
bílkovin > 1,0gr. za 24/hod.

2. Léčba arteriální hypertenze: Dosažení cílových hodnot < 
130/80 mm Hg  při použití monoterapie nebo mnohem častěji 
kombinace AH…preference ACEI a sartany, blokátory Ca kanálů a 
centrálně působící AH).

3. Léčba dyslipidémie: Při převažující hypercholesterolémii použití 
statinů, při hypertriacylglycerolemii podávání fibrátů. 

4. Léčba obezity: u diabetiků s BMI > 30,0 kg/m2 , mohou být 
indikovány inhibitory lipázy (orlistat) nebo sibutramin ve spojení 
s režimovými opatřeními (dietou a fyzickou aktivitou).



DM 2. TYPU NENÍ LEHKÁ NEMOC

diabetická
retinopatie
slepota u lidí v 
produktivním věku

diabetická 
nefropatie
terminální fáze 
renálního selhání

kardiovaskulární 
onemocnění

CMP
2- 4x vyšší KV  
mortalita a CMP

diabetická 
neuropatie
neúrazové 
amputace DK

8 z 10 diabetiků umírá 
na KV příhody



Terapie:
• Hlavním cílem léčby diabetu je docílit 

dlouhodobě normoglykémii.
• Kontroly diabetika 2. typu se provádějí po 3 

až 6 měsících, nevyžaduje-li stav jinou 
frekvenci. Podrobnosti jsou uvedeny ve 
Standardu péče o diabetes 2. typu 
(www.diab.cz ).

• Léčba každého diabetika má vždy obsahovat 
nefarmakologická opatření, k nimž patří 
vhodně volená dieta a fyzická aktivita

• Farmakologická léčba je odlišná u diabetu 1. 
a  2. typu.

http://www.diab.cz/


MOET DM2 (N=825)



Péče o diabetika 
primární péči

Pokud se však optimalizací životosprávy 
nepodaří dosáhnout dobré glykemické 

kontroly (zpravidla za 4-6 týdnů nebo ji 
nelze realizovat), je třeba zahájit 
farmakologickou léčbu perorálními 

antidiabetiky (PAD). 
!!!!!!!!!  To již NEPLATÍ   !!!!!!!!!!
Indikujeme IHNED při zjištění DM 

METFORMIN !!!



Tradiční dělení PAD:
1. Biguanidy….jediný zástupce……metformin
2. Deriváty sulfonylurey …viz další slide
3. Glinidy (repaglinid)
4. Látky s inkretinovým efektem (exenatid, liraglutid, 

vildagliptin, sitagliptin)
5. thiazolidindiony (rosiglitazon, pioglitazon)
6. inhibitory alfa-glukosidáz (akarbóza)

Zásadou je zahajovat terapii slabšími preparáty a 
nižšími dávkami. Při  nedostatečném efektu 
zvyšujeme dávku, ale nepoužíváme dávku maximální, 
raději přecházíme na silnější preparát, resp. volíme 
kombinaci antidiabetik s různým mechanismem 
účinku.     



Metformin – dávkování

• U diabetiků 2. typu je vhodné zahájit 
monoterapii metforminem v nejnižší 
dávce podané jednou až dvakrát 
denně.

• Chronická udržovací dávka obvykle 
nepřekračuje 1700-2000 mg denně.



Metformin – kontraindikace

• porucha funkce ledvin (kreat. > 130 –
150 mmol/l)

• tkáňová hypoxie (oběh. + respir. insuf.)
• porucha funkce jater (mimo steatózu)
• ethylismus
• snížení příjmu jídla pod 1.000 kcal/den
• kachektizující onemocnění
• předoperační a pooperační období
• těžká infekce



Sulfonylurea – deriváty

• Tolbutamid
• Glibenklamid
• Glipizid
• Gliquidon
• Gliklazid
• Glimepirid



Sulfonylurea – preparáty

• Podáváme v nejmenších možných 
dávkách 1-2x  denně. Hlavním 
rizikem léčby je hypoglykémie, 
léčbu provází přírůstek hmotnosti
(méně u glimepiridu a nejsilněji u 
glibenclamidu).



Sulfonylurea – dávkování

• Začíná se nejnižší dávkou a při 
nepostačující kompenzaci po několika 
týdnech se zvyšuje na průměrnou 
dávku (obvykle na dvoj- až 
trojnásobek) denně 

• Při chronické terapii se nedoporučuje 
překračovat střední dávky PAD !!!!

• (Glibenklamid 10 mg, Glipizid 10 mg, 
Gliklazid 160 mg, Gliklazid MR 60.mg, 
Glimepirid 2 mg).



Sulfonylurea – dávkování

• U mladších diabetiků 2. typu s rizikem 
kardiovaskulárního postižení je vhodný 
glimepirid, který navíc vykazuje nízké 
riziko hypoglykémie a má výhodné 
dávkování 1x denně. 

• Gliklazid je vhodný zejména u mladších 
diabetiků s manifestací nemoci před 
55. rokem věku.



Akarbóza 

• Používání akarbozy u nás a v Evropě.

• V ČR je to 0,5% pacientů
• V Evropě mezi 5 až 10%
• V intenzivní větvi ve studii Advance 
skončila na 19%.



Akarbóza
• Nízké riziko hypoglykémie v monoterapii

• Nízká toxicita, zabraňuje vstřebávání cukrů 
z GIT.

• Mírně snižuje hmotnost pacienta

• Nízká absorbce v organismu

• Další možnost léčby DM s MTF či DSU či 
jako monoterapie při nesnášenlivosti MTF.



Akarbóza

• Je možná neprávem opomíjená v našich i Dia 
praxích z více důvodů:

• Cena….bývala vysoká..nyní srovnatelná s MF
• Preskripční omezení…..bývalo
• Promo…nebylo + Zastoupení firmy..není
• Menší tradice…trvá
• Menší počet preskriptorů (600 diabetologů)
• PL …mohou psát…nyní bez preskrip.omezení



Akarbóza
• Začněte a jděte pomalu á 2-
4.týdny

• Zahájení terapie…..50.mg denně
(půlka tablety) při velkém jídle 
(většinou oběd)

• Toto podáváme 2-4.týdny, poté 
dle výsledku glykémie zvyšujeme 
na: 3x1/2.tbl. čili 150.mg denně
na další 2-4.týdny



Akarbóza

• Za další 2-4.týdny lze zvýšit 
až na maximální dávkování: 
3x1.tbl. čili 300.mg/denně.

• Pozor…u osob 60.kg a níže 
maximální dávka je jen 
150.mg/denně



Péče o diabetika 
v primární péči

• Otázka č.1.:

Kolik vás v sále léčí diabetes u diabetiků 
ve své praxi ????



Péče o diabetika 
v primární péči

• Otázka č.2.:

Kolik z vás v sále začalo uvažovat o 
léčbě nekomplikovaných diabetiků ve 
svých praxích, v případě, že bude 
možné nasmlouvání kódu od ZP ???



Péče o diabetika 
v primární péči

• Otázka č.3.:

Kolik z vás v sále uvažuje po dnešní 
přednášce o indikaci akarbózy u 
nekomplikovaných diabetiků ???



Praha  
Péče o diabetika PL 2009

Děkuji vám všem v sále  za pozornost

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
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