Vyjadřování se o diabetu
V celoživotní motivaci k léčbě diabetu hrají velkou roli emoce. To, jak o nemoci mluvíme, může ovlivnit přístup k léčbě i
k životu s cukrovkou. Léčíme diabetes, ale pečujeme o člověka s diabetem. Nedosahování cílů kompenzace diabetu
by nemělo být příčinou odsuzování, výčitek či pocitu osobního selhání. Volba slov má velký vliv na motivaci, chování i
výsledky léčby diabetu na straně pacienta i zdravotníka.

Používejme jazyk, který:
• je neutrální, nesoudí, neobviňuje
• popisuje skutečnost a je založený na faktech

Buďme si vědomi, že:
• život s diabetem je 24h práce, která je velmi náročná a
nelze si od ní odpočinout

• nestigmatizuje, nenálepkuje, nemá předsudky

• výsledky léčby nevypovídají o osobních kvalitách
pacienta

• neobviňuje a nehodnotí člověka jako takového

• všichni jsou motivováni žít zdravý a šťastný život

• je respektující, motivující

• zodpovědnost za své zdraví nese zejména člověk sám

• podporuje spolupráci mezi pacienty a zdravotníky

• doporučení pro léčbu by měla být realistická,
konkrétní a pro pacienta srozumitelná

• hledá cesty, jak najít řešení

Emočně zabarvený výraz

• základem úspěšné komunikace je vzájemný respekt
mezi lidmi

Neutrální výraz

Noncompliantní, nespolupracující pacient

Pacient nedosahující cílů léčby; nesoučinný na své léčbě

Pozdní komplikace

Chronické komplikace

Špatná glykémie

Vysoká/nízká glykémie

Špatný glykovaný hemoglobin

Vysoký/nízký glykovaný hemoglobin

Špatná kompenzace diabetu

Nedostatečně bezpečná kompenzace diabetu; nedosažení
cílů léčby

Trpět cukrovkou

Žít s cukrovkou; léčit se s cukrovkou

…způsobí si pozdní komplikace

…je zvýšené riziko chronických komplikací

Režim diabetika

Strategie zvládání diabetu; plán léčby diabetu

S tímhle přístupem skončíte slepý nebo na dialýze.

Stále více lidí s diabetem žije plnohodnotný život a
kompenzují svou chorobu bezpečně bez výraznějších
omezení. Pojďme spolu najít cestu, aby to byl i Váš případ.

Vy se vůbec nesnažíte.

Co pro sebe v tuto chvíli můžete/zvládnete udělat?

To s diabetem nesmím …dělat/jíst.

Nevím, jak při této aktivitě bezpečně kompenzovat
glykémie.

Léčba selhala.

Postup nevedl k dosažení cílů léčby.
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Cesty, jak hledat motivaci
Problém

Neměří si glykémie

Zapomíná na aplikaci
inzulínu/léků

Nevěří, že fyzická aktivita
snižuje glykémie.

Po každém jídle mi to
vyletí nahoru.

Neumím vařit. Nemám čas
si připravovat jídlo.

Nedokážu si kontrolovat
dolní končetiny. Nevidím/
nedosáhnu si na ně.

Cesta

Jediná špatná glykémie je ta nezměřená. Nikdo Vám nevynadá za
vysoké či nízké hodnoty. Jsou to pro Vás i pro nás cenné informace
o tom, jak upravit léčbu cukrovky (podobně, jako tachometr
informuje o rychlosti jízdy v autě). Hodnoty glykémie nevypovídají o
tom, jaký jste člověk.

Dejte si léky či inzulín na viditelné místo, které nemůžete minout:
do koupelny pod zrcadlo, k nočnímu stolku, do kuchyně k ledničce,
nebo například ke klíčům od bytu.
Do mobilního telefonu si nastavte upozornění na pravidelné užívání
léků. Pomoci nezapomínat mohou i mobilní aplikace, například
MedFox nebo MyTherapy.

Udělejte si vlastní vědecký pokus: jeden týden si každý den ve
stejnou dobu změřte glykémii, hodnotu zapište. Nic nejezte. Pak se
jděte na 30 minut (či 3 kilometry) projít a hned po návratu si změřte
hodnotu glykémie. Po týdnu spočítejte nebo zakreslete do grafu,
jak se glykémie změnila před a po pohybu.

Vysoké glykémie po jídle mohou mít více příčin: aplikace inzulínu
příliš brzy před jídlem (nebo během něj či po jídle), konzumace tzv.
rychlých sacharidů (sladké nápoje, bílá mouka, ovoce apod.),
aplikace příliš nízké dávky inzulínu, nevhodný typ inzulínu či nízká
citlivost těla na inzulín. Vymyslete a vyzkoušejte se svým lékařem
různé strategie, jak glykémie po jídle alespoň trochu snížit.

Zdravá volba jídla nemusí být náročná na přípravu. Stačí nakrájet
zeleninu na salát a spolu s celozrnným pečivem a plátkem šunky
vznikne chutná svačina/oběd. Základní pravidlo je dávat přednost
potravinám, které nemají obaly a dlouhé seznamy složení (př. jablko
vs. jablečný džus). Jídla z rychlého občerstvení, dia-potraviny a
pečivové pochutiny mívají více sacharidů, nezdravých tuků i
zbytečných přísad a nepomohou ani glykémii, ani Vašemu zažívání.

Prevence rozvoje poranění dolních končetin je důležitá. Nevidíteli si pro sníženou pohyblivost či přes břicho na nohy, pro prohlédnutí
nohou a plosek použijte zrcátko či mobilní telefon s fotoaparátem.
Máte-li potíže se zrakem, požádejte rodinu, ať Vám nohy každý večer
prohlédne. Choďte na pravidelnou medicinální pedikúru (i pánové!),
kde Vám nohy odborně preventivně ošetří - kontakty najdete na
www.podiatrie.cz.
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Cesty, jak hledat motivaci
Problém

I když se budu snažit, stejně
se chronickým komplikacím
cukrovky nevyhnu.

Mám špatné glykémie ve
dne i v noci. Nevím, kde
začít.

Cesta
Dostatečně kompenzovaný diabetes je nejčastější příčinou…
ničeho. Nelze bohužel zaručit, že při kompenzovaném diabetu
žádné komplikace nedostanete. S dobrou péčí o cukrovku je velká
šance, že budete žít dlouhý a zdravý život. A pokud se i při
vyrovnaných glykémiích nějaké chronické změny objeví, bývá to po
dlouhém trvání nemoci a bývají mírné.

Nevíte-li, kde začít, začněte s večerem a nocí. Vyladíte-li inzulín k
večeři a podaří-li se Vám jít spát s glykémií v cílovém rozmezí a bez
stoupajícího/klesajícího trendu a udržet takovou glykémii během
noci, máte 1/3 kompenzace vyřešenou. V noci nejíme, nehýbeme
se a nemáme stres, je to tedy nejsnazší období pro srovnání
glykémií.

Opravdu se snažím, ale
stále mám vysoké a nízké
glykémie.

Nemusíte mít dokonalé glykémie. Hypo a hyperglykémiím se
někdy prostě nevyhneme. Z 5 měření glukometrem za den by 3
hodnoty měly být v rozmezí 3,9-10 mmol/l a 2 hodnoty mohou být
mimo. Máte-li senzor, je optimální mít 70% hodnot mezi 3,9-10
mmol/l. A pokud nemáte? Přemýšlejte s Vaším lékařem o tom, jaká
malá změna v léčbě/přístupu může zvýšit procento hodnot v cíli o 1
měření či 5% hodnot na senzoru za den. Každé zlepšení se počítá!

Nemůžu odlehčovat defekt
na noze, bydlím sám a nemá
mi kdo nakoupit.

Je těžké být na cukrovku a na defekt dolní končetiny sám.
Zkuste požádat sousedy o pomoc s nákupem. Ovládáte-li internet,
využijte donáškové služby (Rohlík, Košík apod.). Zeptejte se
praktického lékaře či sociální sestry na možnost pečovatelských
služeb v okolí. Mohou být placené, ale dočasná pomoc může urychlit
hojení Vašeho defektu a vrátit Vás brzy na nohy.

Mám náročnou práci.
Nemám čas se starat o
svou cukrovku.

Přemýšlejte, jaká je jedna úplně nejmenší věc, kterou byste i při
práci zvládli a pomohla by Vám kompenzovat cukrovku?
Například: máte-li v práci 2 minuty čas, změřte si glykémii. Máte-li 5
minut čas, jděte po schodech místo výtahem. Připravte si do práce
domácí svačinu/oběd v krabičce. Cestou z práce vystupte o stanici
dřív a jděte kousek pěšky. Vyčistíte si hlavu a pomůžete srovnat
glykémie.

Nemám důvod se snažit.
Nebaví mě se starat o
cukrovku.

Motivace je velmi osobní záležitost. Někoho motivuje rodina, děti,
zaměstnání či oblíbené koníčky. Dobrou motivací je i touha se dobře
cítit. Rozkolísané glykémie snižují životní energii, vedou k únavě,
podrážděnosti, bolesti hlavy a nižší výkonnosti. Když bude o cukrovku
předem dobře postaráno, nebude Vás (hypo či hyperglykémie)
obtěžovat ve chvílích, kdy chcete naplno žít svůj život.
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