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Diabetik

Pacientka, 82 ročná, 151 cm, 58 kg

Dôvod hospitalizácie: 

Prijatá pre PAO DK, indikovaná k 

angiografickému vyšetreniu, eventuálne 

k perkutánnej cievnej intervencii

Stav po amputácii ľavého prsta ĽDK pred 

rokom.

Diabetička 20 rokov.

PAO DK?



PAO DK

• 5-10 % populácie > 60 rokov

• rizikové skupiny pacientov: fajčiari, hypertonici, diabetici, pacienti s 

poruchou srdcovej alebo mozgovej cirkulácie

• ateroskleróza

• príznaky: 

• 1. štádium - asymptomatické

• 2. štádium - klaudikačné bolesti

• 3. štádium - kritická končatinová ischémia - 15 - 30 % pacientov

• endovaskulárna liečba
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Dg:

• ICH DK, gangréna IV. prsta ĽDK s 

inflamáciou

• ICHS

• diabetes mellitus 2.typu

• arteriálna hypertenzia

• permanentná fibrilácia predsiení

• NYHA II, EF 55 %

• hypercholesterolémia

• stav po TEP ľavého kolenného kĺbu

• lumbalgia



Antihypertenzívna liečba

• bisoprolol 5 mg 1-0-1

• perindopril+amlodipín 4mg/5mg 1-0-1

Antitrombotická liečba

• nadroparín 0,4 ml/5,7 IU 1-0-1

• rivaroxaban v predchorobí 

• ASA 100 mg 1-0-0

• klopidogrel 75 mg 1-0-0

• sulodexid 1-0-1

Antidiabetická liečba

• glipizid 10 mg 1-0-0

• metformín 850 mg 1-0-1

Vazodilatačná liečba

• naftidrofuryl 100 mg retard 2-0-2

Ostatné

• gabapentín 400 mg 1-0-1

• alopurinol 300 mg 0-1/2-0

• metamizol 500 mg p.p.

• atorvastatín 20 mg 0-0-1

Terapia pri príjme:



Na+ 139 mmol/l
K+ 4,24 mmol/l
Cr 57 μmol/l
CKD-EPI 84 ml/min/1,73 m2

• GF ≥ 60 ml/min/1,73 m2 (CKD 1 a 2) -
pokračovať v normálnom užívaní metformínu

• GF 45 – 59 ml/min/1,73 m2 (CKD 3a) - pokračovať
v normálnom užívaní metformínu

• GF 30 – 44 ml/min/1,73 m2 (CKD 3b) - vysadiť
metformín na obdobie 48 hodín pred až 48 hodín po
aplikácii KL

• GF < 30 ml/min/1,73 m2 (CKD 4 a 5) – metformín
je kontraindikovaný!!

Urgentné vyšetrenie - metformín vysadiť okamihom
podania kontrastnej látky

Biochemické 
výsledky

ACR Manual on Contrast Media, Ver. 10.3, ACR Comittee on Drugs and Contrast Media, máj 2017

ESR iGuide, European Society of Radiology, www.myesr.org

ESUR Guidelines ver. 9.0, ESUR Contrast Media Safety Comittee, jún 2014 

KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury, International Society of Nephrology, 2011

http://www.myesr.org/


Účasť farmaceuta 

1.
duálna terapia - rivaroxaban (redukovaná
dávka) + ASA - 3 mesiace, následne
pokračovať NOAK v plnej dávke

odporúčanie

3.
ŠZM - kategorizácia, úhrada poisťovňami

2.
metformín

odporúčanie



Účasť farmaceuta 

4.
edukácia pacientky

Verejný farmaceut....



Diabetes a lekárenská starostlivosť

Možnosti lekárnika zasiahnuť do primárnej prevencie vzniku DM2, rozvoja diabetickej 

neuropátie a do starostlivosti o pacienta s diabetickou nohou:

1.identifikácia rizikových osôb z pohľadu nediagnostikovaného DM2

2.primárny záchyt rizikových osôb s príznakmi neuropátií v rámci dispenzačnej 

činnosti

3.dispenzácia a odborné poradenstvo pacientovi s diabetickou nohou (DM2) pri výdaji 

antidiabetík a iných liekov a zdravotníckych pomôcok

4.  odborná inštruktáž pacientovi s diabetom pri výdaji glukomera

5.špecializované osvetové aktivity zamerané na pacientov s diagnostikovanou 

diabetickou neuropátiou a diabetickou nohou



1. Identifikácia rizikových osôb z pohľadu nediagno-

stikovaného DM2

➢ identifikácia rizikových osôb z pohľadu nediagnostikovaného DM2 je jedným zo základných 

problémov manažmentu tohto ochorenia

➢ problémom je nízka miera povedomia o rizikách DM2 a jeho rizikových faktoroch a nízke 

percento ľudí zúčastňujúcich sa preventívnych prehliadok

➢ riešením by bol plošne dostupný skríning v zdravotníckych zaradeniach

➢ lekáreň je najdostupnejším zdravotníckym zariadením schopným realizovať

- základný skríning rizikových faktorov DM2 (glykémia, HbA1c, obezita...)

- identifikáciu rizikových osôb z pohľadu DM2 a interpretáciu rizík

- primárny záchyt a smerovanie rizikových osôb do lekárskej starostlivosti





2. Primárny záchyt osôb s príznakmi neuropáti v rámci 

dispenzačnej činnosti DM2

➢ identifikácia rizikových osôb z pohľadu počiatočných príznakov diabetickej neuropátie (pocit 

studených nôh, zníženie citlivosti, parestézie, bolesť, ťažoba a pod.), ktoré návštevník lekárne 

nemusí pripisovať diabetu (predovšetkým osoby s nediagnostikovaným DM2)

➢ informácia o nediagnostikovanom DM2 ako možnej 

príčine a prítomných rizikách (zabránenie neracio-

nálnej farmakoterapii)

➢ realizácia nadštandardných aktivít 

- základné skríningové aktivity (glykémia, HbA1c, 

BMI...)

- nadstavbové skríningové aktivity (Neurotest)



3. Dispenzácia a odborné poradenstvo pacientovi s

diabetickou nohou (DM2)

➢ základné dispenzačné úkony spojené s výdajom antidiabetík a iných indikovaných liekov 

(dispenzačné minimum, optimalizovaná dispenzácia vzhľadom na celkovú liekovú anamnézu)

➢ budovanie a podpora dlhodobej kompliancie pacienta

➢ nadštandardné poradenstvo

- vyhľadávanie a riešenie farmakoterapeutických

prolémov (NÚ, INT...)

- suplementačné poradenstvo (VD, POVÚ a iné 

dietetiká)

- nutričné poradenstvo (analýza stravovania, stra-

vovacie plány)



4. Odborná inštruktáž pacientovi pri výdaji glukomera 

a príslušenstva

➢ všeobecné zásady merania glykémie v domácich podmienkach

➢ správna technika merania, obsluha a údržba prístroja

➢ nadštandardné služby

- validácia presnosti merania daným prístrojom

- kalibrácia prístroja

- interpretácia priebežných výsledkov meraní v 

čase medzi dvomi návštevami lekára



5. Špecializované osvetové aktivity zamerané na 

pacientov a návštevníkov lekárne

➢ informačné kampane zamerané na bežných návštevníkov lekárne (spolupráca s lekárskymi 

autoritami)

➢ prednášky a iné osvetové aktivity (spolupráca 

s pacientskymi organizáciami)

➢ poskytovanie edukačných materiálov pre pacien-

tov s diagnostikovaným diabetom





Ďakujeme za pozornosť


