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Background: The diabetic foot is the most frequent complica-
tion of diabetes requiring hospitalization. According to large
sets of patients, as many as 25 % of diabetic patients develop
damage to their feet during their life. Regarding the growing
number of diabetic patients it is necessary to elaborate
a prospective conception of the treatment of patients afflic-
ted by this complication.
Objective: The study�s aim is to respond to the question of
differentiation of treatment of patients with the diabetic foot.
Methods: A retrospectve analysis of two sets of patients hos-
pitalized at the surgical clinic.
Results: The group I (1989�1993) included 264 patients treated
by �classical surgical management�. The group II (October
1994�January 1996) included 142 patients subdued to �inten-
sified therapy� with maximum possible use of revascularization
procedures. 52�57 % of patients were admitted with extensive
gangrene, 65�68 % with ischaemic disease of the lower extre-
mities in the stage of CLI. The proportion of revascularizations
was 26 % vs 68 %, the proportion of large amputations was 60
% vs 38 %. Despite maximum surgical forcefulness, a large
proportion of large amputations reaching 38 %, perseveres. The
authors additionally surveyed the patients of group II as to the
degree of their knowledge on the possible chronic complications
of diabetes. The predominant majority of patients (63 %) had
insufficient knowledge about the prevention of the diabetic foot.
Conclusions: Even a maximum use of surgical procedures is
not sufficient in procuring a decrease in the proportion of
large amputations of lower limbs in diabetic patients who ha-
ve been hospitalized with their disease being in a progressed
stage caused by neglection. Therefore it is necessary to trans-
fer the emphasis of treatment of the diabetic foot into the
period preceding the stage of manifestant infectious and ne-
crotic complications. It would be most appropriate to delega-
te this �frontman� task to diabetologists.
Use in practice: Even though the only definitive solution of this
dissatisfying situation resides in the establishment of specialized
centres focused on the therapy of the diabetic foot, certain prog-
ress can be achieved also under current conditions by a conse

Pozadie problému: Diabetická noha je chronickou kom-
plikáciou diabetu, ktorá najèastej�ie vy�aduje hospitali-
záciu. Pod¾a ve¾kých súborov a� u 25 % diabetikov sa po-
èas �ivota vyvinie po�kodenie nohy. Vzh¾adom na zväè�u-
júci sa poèet diabetikov je potrebné vytvori� perspektív-
nu  koncepc iu  s taros t l ivos t i  o  pac ientov  s   touto
komplikáciou.
Cie¾ a východisko sledovania: Poda� odpoveï na otázku dife-
renciácie starostlivosti o pacienta s diabetickou nohou.
Metódy: Retrospektívny rozbor dvoch skupín pacientov hos-
pitalizovaných na chirurgickej klinike.
Výsledky: V I. skupine (1989�1993) bolo 264 pacientov
lieèených �klasickou chirurgickou taktikou�. V II. skupi-
ne (október 1994 a� január 1996) bolo 142 pacientov po-
drobených �intenzifikovanej lieèbe� s maximálnym mo�-
ným vyu�itím revaskularizaèných postupov. Kon�tatovali,
�e 52 %, resp. 57 % pacientov bolo prijatých s ve¾kým
rozsahom gangrény, 65 %, resp. 68 % s ischemickou cho-
robou dolných konèatín v �tádiu CLI. Podiel revaskulari-
zaèných výkonov bol 26 % vs 68 %, podiel ve¾kých ampu-
tácií 60 % vs 38 %. Aj pri maximálnej chirurgickej agre-
sivite pretrváva 38 % podiel ve¾kých amputácií, ktorý je
príli� vysoký. U pacientov II. skupiny autori navy�e zis�o-
vali stupeò vedomostí o mo�ných chronických kompliká-
ciách diabetu. Preva�ná väè�ina pacientov (63 %) mala
nedostatoèné znalosti o prevencii komplikácií diabetickej
nohy.
Závery: Ani maximálne vyu�itie chirurgických postupov ne-
zní�i podiel ve¾kých amputácií dolných konèatín u diabeti-
kov, ktorí boli hospitalizovaní so zanedbaným ochorením.
Preto je �a�isko starostlivosti o diabetickú nohu potrebné
prenies� do obdobia pred manifestáciou infekènonekrotic-
kých komplikácií. Túto úlohu �frontmana� by bolo najvhod-
nej�ie zveri� do rúk diabetóloga.
Význam pre prax: Aj keï jediné definitívne rie�enie neuspo-
kojivej situácie je v etablovaní �pecializovaných centier za-
meraných na lieèbu diabetickej nohy, urèitý pokrok sa dá do-
siahnu� i v súèasných podmienkach dôsledným vyu�itím
existujúcej siete diabetologických ambulancií, skvalitnením
diagnostického procesu a zlep�ením výchovnej èinnosti. (Tab.
5, lit. 18.)
K¾úèové slová: diabetická noha, amputácie, skríning, eduká-
cia, centrá diabetickej nohy.
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Pri 3,9 % prevalencii je na Slovensku viac ako 210 000 diabe-
tikov (Kolesár, 1995). A� 25 % z nich sa poèas �ivota stretne s viac
alebo menej záva�ným po�kodením nohy, ktoré je chronickou kom-
plikáciou diabetu, najèastej�ie vy�adujúcou hospitalizáciu (Boul-
ton, 1994; Moss, 1992; Rith-Najarian, 1992). K napísaniu tohto
èlánku nás in�pirovala predov�etkým nespokojnos� so stavom sta-
rostlivosti o diabetickú nohu u nás. Ná� poh¾ad je mo�no skresle-
ný aj tým, �e sa ako chirurgovia príli� èasto dostaneme do styku so
zanedbanými konèatinami, keï rozsah po�kodenia neumo�òuje niè
iné ako vysokú amputáciu. Slovensko sa pritom podpisom Saint
Vincentskej deklarácie zaviazalo plni� jej program, kde jedným
z hlavných cie¾ov je zní�i� poèet ve¾kých amputácií dolných kon-
èatín u diabetikov na polovicu (Boulton, 1994; Kolesár, 1995). Pri
podpise zmluvy roku 1989 bol stanovený èasový horizont piatich
rokov na splnenie hlavných úloh (Deerochanawong, 1992). Dá sa
poveda� (a osobná skúsenos� ka�dého z nás to mô�e potvrdi�), �e
sa tento cie¾ nepodarilo dosiahnu�. Práve naopak, incidencia am-
putácií dolných konèatín u diabetikov na Slovensku narastá (Pet-
ra�oviè, 1996). Chceme sa pokúsi� vysvetli�, èo by ako produkt
konfrontácie názorov vyprodukovalo koncepciu starostlivosti o dia-
betickú nohu. Ako ilustráciu spektra pacientov lieèených na chi-
rurgických pracoviskách sme zhodnotili dva súbory pacientov hos-
pitalizovaných na Chirurgickej klinike Dérerovej nemocnice v po-
slednom období.

Súbor pacientov a metodika

Retrospektívne sme analyzovali skupinu 264 pacientov, ktorí
boli hospitalizovaní na na�ej klinike pre komplikácie diabetickej
nohy v období rokov 1989 a� 1993. Druhú skupinu � 142 pa-
cientov lieèených v období október 1994 a� január 1996 sme sle-
dovali prospektívne so zámerom urèenia efektivity intenzifikova-
nej lieèebnej doktríny, ktorú sme zaviedli na klinike od októbra
1994. Zaviedli sme komplexnú diagnostiku po�kodenia inervácie
a trofiky, keï sme pau�álne u pacientov robili staging pomocou
etá�ovej tlakovo-prietokovej dopplerovskej analýzy, elektromyo-
grafie, merania ko�ného odporu, urèenia prahu vibraènej citlivos-
ti a angiografie. Staging sme vykonávali v spolupráci s dr. Jaráb-
kom � vedúcim lekárom ne�tátneho Centra diabetickej nohy. Na
posúdenie celkového stavu pacienta predov�etkým z h¾adiska ostat-
ných vaskulárnych systémov sme u väè�iny pacientov vykonali
duplexné zobrazenie prívodných mozgových ciev a echokardio-
grafiu. U ka�dého pacienta, ktorý nemal záva�nú kontraindiká-
ciu, sme robili cievnu rekon�trukciu. Rekon�trukcie sme robili aj
u pacientov s �a�kým, vysoko rizikovým lokálnym nálezom, kde
prognóza efektu revaskularizácie bola neurèitá a� pochybná. De-
mografické charakteristiky oboch skupín pacientov a základné
parametre rozsahu a záva�nosti po�kodenia diabetickej nohy sú
v tabu¾ke 1. V tabu¾kách 2 a 3 sú vymedzené klasifikácie rozsa-

Tab. 1. Charakteristiky dvoch súborov pacientov lieèených na Chirur-
gickej klinike Dérerovej nemocnice � v pä�roènom období rokov 1989
a� 193 sa lieèili �klasickou chirurgickou lieèbou�: v skupine lieèenej
v októbri 1994 a� januári 1996 sa pacienti podrobili �intenzívnej chi-
rurgickej lieèbe� infekèno-nekrotických komplikácií diabetickej nohy.
Tab. 1. Characteristics of the two groups of patients treated in Surgi-
cal Clinic, Dérer�s Hospital Bratislava. The first group (1989 till 1993)
was treated by �classical surgical management�. In the second group
(oct 1994 � jan 1996) we used �intensive surgical management� of
infectious � necrotic complications of diabetic feet.

1989-1993 okt 1994-jan1996
n=264 n=142

Vek (roky) 62,7 63,7
Age (years) (33-88) (34-80)

Mu�i:�eny 125:139 80:62
Male:female

Anamnéza diabetu (roky) 11,1 12,6
History of diabetes (years) (0-26) (0-24)

IDDM:NIDDM 14:250 12:130
(5,5:94,5 %) (8,5:91,5 %)

Rozsah po�kodenia 137 81
Foot lesion extension (52 %) (57 %)
Wagner>3

Klinické �tádium angiopatie 172 96
Grade lesion extension (65 %) (68 %)
Fontain IIIc-IV (CLI)

Pomer angioneuropatického 219:45 113:29
a neuropatického po�kodenia (83:17 %) (79:21 %)
Angioneuropathic vs
neuropathic damage

hu infekènonekrotických komplikácií (Wagnerova klasifikácia)
a záva�nosti ischemickej choroby dolných konèatín (klinická Fon-
tainova klasifikácia doplnená o dopplerometrické zistenie hodno-
ty systolického tlaku na krurálnych tepnách) zároveò s vymedze-
ním pojmu kritickej ischémie konèatiny.

U pacientov druhej skupiny sme pri odobratí anamnézy ciele-
ne zis�ovali rozsah vedomostí o problematike prevencie infekèno-
nekrotických komplikácií diabetickej nohy. Pou�ili sme formu �tan-
dardizovaných otázok, záznam robil vy�etrujúci lekár. V�etky vy-
�etrenia robil jeden examinátor. Ka�dému pacientovi sme dali tých-
to osem otázok:

1. Viete, �e máte cukrovku?
2. Je Va�a cukrovka dostatoène lieèená � máte dobré výsledky?
3. Boli ste pouèení o chronických komplikáciách cukrovky?
4. Kto Vás pouèil? Ako èasto?
5. Viete, �e jednou z komplikácií cukrovky je gangréna nohy?
6. Viete, aké sú varovné príznaky po�kodenia diabetickej no-

hy? Ktoré zmeny si máte v�íma�, ako èasto si prezera� nohy?
7. Viete, ako sa máte stara� o svoje nohy, aké nosi� topánky,

ako robi� pedikúru?
8. Viete, na koho a kedy sa obráti� v prípade, �e spozorujete

�hroziaci príznak�?

quent use of the existing net of diabetologic out-patients clinics,
improvement of the quality of the diagnostic process and en-
hancement of educational activities. (Tab. 5, Ref. 18.)
Key words: diabetic foot, amputation, screening, education,
diabetic foot centres.
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2. Viac ako dve tretiny pacientov boli prijaté s ischemickou
chorobou dolných konèatín v �tádiu CLI.

3. Len asi 20 % pacientom sa poèas trvania diabetu vy�etrova-
li nohy so zameraním na mo�né komplikácie diabetickej nohy.

4. Informovanos� pacientov o nebezpeèenstve vzniku diabe-
tickej gangrény a o spôsobe jeho prevencie bola nedostatoèná.

5. Zvý�ením podielu cievnych rekon�trukcií v na�om súbore
z 26 % na 68 % sa podarilo zní�i� podiel ve¾kých amputácií zo
60 % na 38 %.

Diskusia

Pravdepodobnos�, �e diabetik bude ma� vo svojom �ivote �a�-
kosti s nohami, je asi 25 %. Pritom si treba uvedomi� �irokú pale-
tu rôznych druhov mo�ného po�kodenia a ich kombinácií. Na etio-
lógii sa zúèastòuje mikroangiopatia a makroangiopatia, neuropa-
tia a po�kodenie skeletu, kåbov a svalov � osteopatia, artropatia

Tab. 2. Klasifikácia rozsahu po�kodenia diabetickej nohy (Wagner,
1979).
Tab. 2. Classification of diabetic foot lesions (Wagner, 1979).

Stupeò 0 Nie je prítomná otvorená lézia ko�e.
Prítomné sú �nové tlakové body� a senzorická neuropatia
ako rizikové faktory vzniku lézie.

Grade 0 There is no open lesion but potential breakdown with
high-pressure deformities and sensory neuropathy.

Stupeò 1 Ko�né ulcerácie v celej hrúbke ko�e spodina vitálna,
bez prominujúcich kostí.

Grade 1 The lesion is superficial afflicting the skin only,
with, or without underlying bone prominnences.

Stupeò 2 Otvorené lézie zasahujúce �¾achové po�vy, �¾achy, penetrujú
do kåbov, kostí.

Grade 2 The ulceer is deep, penetrating the tendon, joint or
bone.

Stupeò 3 Lézie zasahujú hlboké �truktúry, prítomná je osteomye-
litída, pyartros, infekèné lo�iská pod plantárnou
aponeurózou.

Grade 3 There is deep abscess formation with plantar space
and tendon sheath infection, osteomyelitis or septic
arthritis.

Stupeò 4 Gangréna jednotlivých prstov, prednej èasti nohy
s celulitídou, infekciou.

Grade 4 Gangrene is present locally in the toes or more diffuse
over the forefoot.

Stupeò 5 Gangréna celej nohy, ktorej rozsah a lokalizácia
neumo�òuje lokálnu amputáciu.

Grade 5 Gangrene had spread and involves the wholefoot,
requiring higher amputation.

Tab. 3. Klasifikácia ischemickej choroby dolných konèatín (�modifi-
kovaná Fontainova klasifikácia�) a definícia kritickej ischémie kon-
èatiny (CLI) pod¾a ECD (European consensus document, 1991).
Tab. 3. Classification of the leg ischemia (modified Fontain classifica-
tion) and definition of CLI syndrome (European consensus document,
1991).

�tádium I  Asymptomatické
Grade I  Asymptomatic

�tádium II Claudicatio intermitens (ischemické klaudikácie)
IIa Klaudikaèný interval viac ako 200 metrov
IIb Klaudikaèný interval menej ako 200 metrov
IIc Klaudikaèný interval menej ako 50 metrov

Grade II Ischemic claudications
IIa Interval of claudications more than 200 meters
IIb Interval of claudications less than 200 meters
IIc Interval of claudications less than 50 meters

�tádium III Pokojová boles�, noèná boles�
IIIa Èlenkový tlak viac ako 50 Torr, prstový tlak

viac ako 30 Torr
IIIb Èlenkový tlak menej ako 50 Torr, prstový tlak

menej ako 30 Torr
Grade III Pain at rest, night pain

IIIa Ankle pressure more than 50 Torr, toe pressure
more than 30 Torr

IIIb Ankle pressure less than 50 Torr, toe pressure
less than 30 Torr

�tádium IV Trofické lézie
Grade IV Trophic lesions

CLI (syndróm kritickej chronickej ischémie konèatiny) je definovaný: 1.
aspoò dva tý�dne trvajúca pokojová boles� vy�adujúca pravidelnú analge-
tickú lieèbu s èlenkovým tlakom menej ako 50 Torr a/alebo prstovým tla-
kom menej ako 30 Torr; 2. ulcerácie, èi gangrény na prstoch alebo nohe
s èlenkovým tlakom menej ako 50 Torr a/alebo prstovým tlakom menej
ako 30 Torr
CLI (chronic critical leg ischemia syndrome) is defined as: 1. persistently
recurring ischemic pain at rest requiring regular adequate analgesia for
more than 2 weeks, with ankle pressure less than 50 Torr, and/or toe pre-
ssure less than 30 Torr; 2. ulcerations and gangrene in the toes of the foot
with ankle pressure less than 50 Torr, and/or toe pressure less than 30 Torr

Odpovede sme hodnotili individuálne, s koneènou binárnou
diskrimináciou (vie�nevie). Vzh¾adom na obtia�nos� takejto dis-
kriminácie pova�ujeme hodnotenie za semikvantitatívne.

Ako nedostatoèné sme hodnotili vedomosti, ak pacient vôbec
nevedel, �e existuje diabetická gangréna dolnej konèatiny.

V�eobecné vedomosti: ak pacient vedel, �e ako diabetik mô�e
prís� o konèatinu, ale nevedel, aké sú varovné príznaky a ako sa
má zachova� v prípade, �e ich spozoruje.

Za dostatoèné sme pova�ovali také vedomosti, keï pacient
dokázal opísa� varovné príznaky a spôsob reakcie naò.

Dôkladné vedomosti mali pacienti podrobne a opakovane po-
uèení o problematike diabetickej nohy. Vedeli, akú protektívnu
obuv pou�íva�, ako èasto si prezera� chodidlá, ktorého �pecialistu
vyh¾ada� v prípade zhor�enia nálezu.

Výsledky

V tabu¾ke 4 porovnávame podiel ve¾kých amputácií v súbore
pacientov v súvislosti s intenzívnou �revaskularizaènou� aktivi-
tou. V tabu¾ke 5 sú potom výsledky �testu vedomostí�.

V�eobecne pre súbory pacientov lieèených na na�ej klinike platí:
1. Viac ako polovica pacientov bola prijatá s takým ve¾kým

rozsahom gangrény, �e záchrana konèatiny je v tejto situácii otáz-
kou viac-menej ��astnej zhody priaznivých okolností.
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a atrofia svalstva s následnou degradáciou nosného aparátu, kto-
rého terminálne �tádium reprezentuje Charcotova noha.

Chirurgická lieèba pacientov s takýmto rozsahom po�kodenia
nohy je �zachraòovaním� nezachránite¾ného. Zvý�enie poètu ciev-
nych rekon�trukcií vedie signifikantne k zmen�eniu ve¾kých am-
putácií. Tým aj u pacientov s postihnutím tretieho a vy��ieho stup-
òa Wagnerovej klasifikácie vystaèíme s malou amputáciou. Tu je
aj hranica mo�ností chirurgickej lieèby rozvinutého po�kodenia.
V prípade, �e sa revaskularizujú iba pacienti so syndrómom kri-
tickej ischémie a prítomnou gangrénou, dá sa oèakáva� zmen�e-
nie poètu ve¾kých amputácií o 15�38 % (Pecoraro, 1990; Petra-
�oviè, 1995; Reiber, 1992; Thomson, 1991), ale celkový poèet
amputácií sa nezmení. Na ïal�ie zlep�enie epidemiologickej situ-
ácie je potrebné zvý�i� poèet cievnych rekon�trukcií u pacientov
bez lézie konèatiny s ischemickým po�kodením stupòa IIc�III
pod¾a Fontaina (Boulton, 1994; Frankovièová, 1995; Prochotský,
1990). Ïal�ou skupinou diabetikov, ktorým treba venova� diferen-
covanú starostlivos�, sú pacienti s neuropatickým postihnutím �
v terminálnom �tádiu je noha úplne necitlivá. U týchto pacientov
sa robí asi 28 % malých a 12 % ve¾kých výkonov z celkového
poètu amputácií u diabetikov (Rith-Najarian, 1992), a to napriek
tomu, �e vý�iva konèatiny je pravidelne dobrá a� výborná. Naje-
fektívnej�í spôsob zlep�enia stavu u týchto pacientov je ich pravi-
delné sledovanie (vèítane ka�dodenného selfmonitorongu � kde
nezastupuite¾nú úlohu má výuèba diabetika) a starostlivos� orto-
péda a protetika (de Haus-van-Putten, 1996; Fletcher, 1992; Ma-
lone, 1989). Najdôle�itej�ou metódou lieèby u týchto pacientov
je �peciálna obuv urobená pod¾a odtlaèku a menená a� 4-krát za
rok � pod¾a stupòa deformít chodidla (Boulton, 1994). V prípa-
de vzniku malum perforans je vhodná �etrná a zároveò dostatoè-
ne razantná chirurgická lieèba zabezpeèená kvalitnou ortézou
(Sussman, 1992). Potom sa dá oèakáva� aj celoplo�né, epidemio-
logicky zaujímavé zmen�enie poètu amputácií, ktoré sa dá dosiah-
nu� len systémom opatrení, ktoré povedú k odhaleniu v�etkých
pacientov s problémami spojenými s diabetickou nohou v defi-
novanej komunite. �Diabetické registre sú základom v starostli-
vosti o diabetika dnes i v budúcnosti� (Ward, cit. Boulton, 1994;
Piwernetz, 1993). V súèasnosti podobnou vymo�enos�ou nedis-

ponujeme a prevalencia diabetickej nohy ani nie je známa (Kole-
sár, 1995).

Vytvorenie kvalitného diabetického registra je teda prvou hlav-
nou úlohou, ktorá mô�e na�e sna�enie posunú� vpred. Z h¾adiska
konkrétnej starostlivosti o diabetickú nohu je jediným mo�ným
a logickým rie�ením vytvorenie siete ambulancií, respektíve pra-
covísk �pecializujúcich sa na sledovanie a lieèbu diabetickej no-
hy. Otázkou zostáva, aká má by� hustota tejto siete a to, èi je po-
trebné, aby sa ka�dý diabetik vy�etroval a sledoval na takomto
pracovisku (Pecoraro, 1990). Na lieèbe diabetika sa zúèastòuje
mno�stvo lekárov zameraných v�eobecne i úzko �pecializovaných.
Ktorý z nich by v�ak mal robi� skríning diabetickej nohy?

Naproti názoru, �e by to mal by� obvodný, resp. praktický
lekár, prihovárame sa za vykonávanie tejto èinnosti diabetoló-
gom. Èasto je toti� jediným lekárom, s ktorým príde diabetik
v priebehu celého roka do styku a je informovaný v problemati-
ke dlhodobých komplikácií diabetu podrobnej�ie ako praktický
lekár. Kým v pôsobnosti praktického lekára je 5�6 % diabeti-
kov, teda 1,25�1,5 % pacientov s predpokladanými diabetickými
nohami má diabetológ k �dispozícii� kohortu pacientov s 25 %
výskytom diabetickej nohy. Pritom na základné odselektovanie
pacientov staèí klinické vy�etrenie, ktoré obsahuje anamnézu
necitlivosti chodidiel, kausalgií, klaudikácií, predchádzajúcej
afekcie v zmysle vredu, otlaku. Vy�etrenie poh¾adom: bledos�
ko�e, neprítomnos� ochlpenia, deformity skeletu, kladivkovité
prsty, vboèené palce, klavy na chodidlách, dystrofie nechtov,
vy�etrenie pohmatom: teplota ko�e, vlhkos� ko�e, prítomnos�
pulzácií na ADP a ATP. Nie je zlo�ité vytvori� (alebo prebra�
z renomovaných pracovísk) skórovací dotazník, ktorý urýchli
prácu (Boulton, 1994). Z in�trumentálnych vy�etrení je potreb-
né hlavne vy�etrenie citlivosti chodidiel � najjednoduch�ou
metódou sú Semmesove�Weinsteinove monofilamenty (Boul-
ton, 1994). V poslednom èase propagované a pomerne ¾ahko

Tab. 4. Porovnanie poètu revaskularizaèných výkonov a niektorých
výsledkov u pacientov lieèených v období 1989 a� 1993 v období ok-
tóber 1994 a� január 1996.
Tab. 4. Comparison of the number of revascularization procedures and
outcomes in patients treated from 1989 till 1993 and during the period
between October 1994 and January 1996.

1989-1993 1994-1996
n=264 n=142

Poèet revaskularizaèných
výkonov (bypassy, PTA) 68 (26 %) 96 (68 %)
Number of vascular recon-
structions and angiioplasties

Poèet ve¾kých amputácií 158 (60 %) 54 (38 %)
Number of large amputations

Doba hospitalizácie (dni) 56 (1-187) 52 (8-164)
Hospital stay (days)

Tab. 5. Podskupiny pacientov rozdelené pod¾a stupòa vedomostí o prob-
lematike prevencie infekènonekrotických komplikácií diabetickej no-
hy (skupina lieèená v období október 1994 a� január 1996).
Tab. 5. The patient�s subgroups divided according to their knowledge
on prevention of necrotic and infectious diabetic foot complications
(group treated in time between October 1994 and January 1996).

Znalosti n Diabetológ Praktický Chirurg Inak
Knowledge Diabetologist lekár Surgeon Another

General
pract.

dôkladné 13 4 - 1 8
precise 9% 3% 0,7% 6%

dostatoèné 40 22 4 2 12
sufficient 28% 15% 3% 1%  8%

v�eobecné 72 24 12 18 18
common 51% 17% 8* 13% 13%

nedostatoèné 17 - - - -
insufficient 12%

celkovo 142 50 16 21 38
total 100% 35% 11% 15% 27%
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dostupné vy�etrenie dopplerovským prietokomerom (meranie
èlenkových tlakov) je vhodná metóda na posúdenie makroangio-
patie, ale interpretácia výsledkov vy�aduje urèitú opatrnos�, pre-
to�e jeho negatívny nález e�te nemusí vyluèova� ischémiu kon-
èatiny (Boulton, 1994; Reiber, 1992). Ïal�ou otázkou zostáva
personálne obsadenie ambulancií diabetickej nohy. Pod¾a skúse-
ností z krajín, kde sa tento problém rie�i u� dlh�ie, by to mal by�
�konzervatívny chirurg�. V USA a Ve¾kej Británii existuje kva-
lifikácia �pecialistu na lieèbu nôh (Boulton, 1994). Dovtedy, kým
sa ambulancie diabetickej nohy, alebo pediatrické èi chiropodic-
ké ambulancie stanú skutoènos�ou, je jediným rie�ením stara� sa
o pacientov s rozvinutým syndrómom diabetickej nohy v rámci
cievnych poradní a chirurgických ambulancií. Nemenej dôle�i-
tou je aj otázka edukácie pacienta, ktorá sama mô�e prinies� a�
15 % zní�enie poètu amputácií (Fletcher, 1992; Malone, 1989).
Napríklad súèas�ou Joslinovho centra pre lieèbu diabetu je edu-
kaèné oddelenie, ktoré je plnohodnotnou zlo�kou zariadenia a pri-
znáva sa mu rovnaká úcta ako napríklad oddeleniu internému.
U nás sa výchova pacienta stále nedoceòuje. Ústav zdravotnej
výchovy sa tejto tematike venuje len ve¾mi okrajovo, v posled-
nom období pribúdajú edukaèné materiály, ktoré financujú far-
maceutické firmy a okrem edukaèného majú aj reklamný cha-
rakter.

Záver

Napriek neute�enej situácii v stave starostlivosti o diabetickú
nohu u nás prejavujúca sa nárastom poètu ve¾kých amputácií u dia-
betikov si myslíme, �e na zaèiatok netreba a� tak ve¾a finanèných
investícií. Spoèiatku staèí, aby sa pacient aspoò raz za rok u dia-
betológa vyzul a aby v èakárni na�iel letáèik venujúci sa tematike
diabetickej nohy. Aj keï za jediné definitívne rie�enie pova�ujeme
vytvorenie kvalitného celo�tátneho registra pacientov-diabetikov
s chronickými komplikáciami a siete ambulancií pre diabetickú
nohu, u� toto �organizaèné opatrenie� mô�e prispie� k miernemu
zlep�eniu situácie. Nech je teda tento èlánok tak trochu i výzvou
pre diabetológov ...
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