
Autor: Kateřina Pravdová, Střední zdravotnická škola Pardubice
Odborný mentor: Mgr. Romana Lebedinská, Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

SYNDROM DIABETICKÉ NOHY

Brána vědě/ní otevřená II. CZ.1.07/2.3.00/45.0013

Co je syndrom diabetické nohy? 
Mezinárodní konsenzus (Amsterdam 1999) definuje syndrom diabetické nohy 
(SDN) jako ulcerace nebo postižení hlubokých tkání na nohou diabetiků distálně 
od kotníku včetně kotníku. Poškození je spojeno s  diabetickou neuropatií, 
ischemií a infekcí. Do SDN se řadí i stavy po amputacích na dolních končetinách 
a postižení kosti Charcotovou osteoartropatií (2).

Úvod 
Diabetes mellitus je v dnešní době velmi častým tématem a bezpochyby 
jedno z  nejzávažnějších civilizačních onemocnění. S diabetes mellitus se 
pojí mnoho komplikací, mezi které patří i syndrom diabetické nohy.
S ulceracemi na noze se setká přibližně 15 % diabetiků (2). Důležitou roli 
hraje edukace a dodržování preventivních opatření. Syndrom diabetické 
nohy má sklon k opětovnému navrácení, proto je celoživotní diagnózou 
(1).

Cíl práce
Cílem práce je obecně shrnout problematiku syndromu diabetické nohy 
i s jeho riziky a zaměřit se na edukaci pacientů s tímto onemocněním.

Metodika
V  průběhu tvorby této práce jsem navštívila Ambulanci pro léčbu ran 
v  PKN a.s. – Geriatrické centrum, kde jsem měla možnost setkat se 
s pacienty se syndromem diabetické nohy a provádět péči o jejich rány. 
Z výsledků pozorování a rozhovorů s těmito pacienty vyplývá, že edukace 
a prevence SDN je důležitou součástí péče o tyto pacienty. 
Dále jsem se účastnila konference – mezioborové sympozium 
s mezinárodní účastí „Syndrom diabetické nohy“ v Praze, pořádané 
Centrem diabetologie IKEM pod záštitou České diabetologické 
společnosti a České chirurgické společnosti ČLS JEP.

Výsledky 
Výsledkem práce je edukační materiál s cílem podpory a rozšíření edukace 
pacientů s  onemocněním diabetes mellitus a  se Syndromem diabetické 
nohy. V první části je stručně rozepsána celková péče o nohy, každodenní 
kontrola nohou, koupel, ošetřování po  koupeli, stříhání nehtů a  kontrola 
vzniku defektů. Pro lepší představu a  pochopení jsou přiloženy obrázky 
s  názornou ukázkou, jak postupovat (zdroje obrázků uvedeny v  letáku 
a k nahlédnutí u autorky posteru).
Druhá část se zabývá edukací pacientů při výběru správné obuvi. Obsahuje 
rady, jak správně postupovat při zkoušení obuvi, jaké parametry by měla 
obuv splňovat a čeho by se při výběru měli klienti držet. Dále jsou pacienti 
informováni, jak obuv kontrolovat a udržovat, aby se předcházelo možným 
úrazům. Poslední část je zaměřena na ukázku cviků.

Praktický výstup práce
Praktickým výstupem této práce je edukační materiál pro pacienty, dále 
také přehled specializovaných podiatrických ambulancí pro pacienty 
(včetně kontaktů na pracoviště).
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Závěr
Syndrom diabetické nohy představuje závažnou pozdní komplikaci diabetu 
a je spojen se snížením kvality života pacientů. V praxi je třeba diabetiky 
neustále edukovat v  oblasti prevence a  léčby syndromu diabetické nohy 
a poukázat na možnosti péče o nohy.

Prevence syndromu diabetické nohy 
 

  Nohy si denně kontrolujte (pomůckou zrcátka nebo poprosit člena rodiny) 
 Každodenní koupel/sprcha (mýdlo důkladně spláchnout) 

 Nohy dlouho nenamáčejte (riziko vysušení kůže)  
 Pečlivě vysušte ručníkem, především meziprstí (pozor na zranění) 

 Po koupeli namažte zvláčňujícím krémem, vynechte meziprstí! 
 S každou změnou na kůži nebo drobným poraněním navštivte odborníka  
 Noste vhodnou obuv (nejlépe obuv pro diabetiky) a ponožky 

 Každý den čisté ponožky nebo punčochy světlé barvy 
 Nohy nevystavujte horku a mrazu 

 Nehty zastřihávejte rovně 
 Vyhýbejte se chůzi na boso 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Po vyzutí nové obuvi nohy vždy zkontrolujte, zda nedošlo k nějakému  

poranění 

 Během dne by se měla obuv střídat, nechoďte pouze v jednom páru bot 

 Před obutím obuvi vždy zkontrolujte, zda v ní není nějaký předmět, 

 který by mohl poranit nohu 

 Po vyzutí nechte boty vyschnout, případně ošetřete proti množení plísní 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cvičení jako prevence 
 Cvičení má velmi pozitivní účinky 

 Důležité pro prevenci syndromu diabetické nohy 

 Dále snižuje hladinu krevního cukru a redukuje hmotnost 

Pozitivum pro nohy: 

 Jízda na kole, chůze, plavání 

 Každodenní cvičení 

 Masáže chodidel 

 Při odpočinku nohy ve zvýšené poloze 

 Sprchovat střídavě teplou a studenou vodou 

Cviky: 

Ve stoje 

1. Střídavě přenášejte váhu na špičky a na paty 

  

 

 

 

 

6. Opřete paty o zem, mírně zvedněte špičky a střídavě propínejte a skrčujte 

prsty 

7. Opřete paty o zem, mírně zvedněte špičku nohy a pomalu vytáčejte dole-

va a doprava  

Vleže 

8. Zvedněte natažené končetiny nad podložku a s propnutou špičkou kroutit 

v kotníku doprava a poté doleva 

9. Zvednout natažené končetiny nad podložku a kmitat (jako při stříhání 

nůžkami) 

 

 

 

 

 

 

 

10. Napodobovat jízdu na kole, propínat končetiny 

 

Výběr obuvi 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obuv zkoušejte vždy na obě nohy, zavázanou při chůzi 

 Zkoušejte nejlépe v odpoledních hodinách (noha svůj objem přes den  

zvětšuje) 

 Obuv nesmí tlačit, dostatek místa v oblasti prstů (obuv bývá o 1 cm delší 

než délka nohy) 

 Nejlépe bezešvá obuv, bez ostrých hran 

 Vyrobeny z přírodní kůže nebo textilních materiálů 

 Měla by obsahovat polstrovanou, anatomicky tvarovanou stélkou, nejsou 

vhodné masážní stélky s výstupy (mohou způsobit vysoké lokální tlaky  

a destrukci měkkých tkání) 

 Podešev pevná, ale pružná s nižším podpatkem 

 Novou obuv rozcházejte postupně, zpočátku nejdéle 2 hodiny, postupně 

prodlužovat.  

 

2. Střídavě přenášejte váhu na špičku levé a pravé nohy 

3. Kroužit nohou v kotníku, v koleni, „kreslit osmičky ve vzduchu“ 

 

 

4.  Propínejte nohy v kotnících a kolenou, krčte a propínejte prsty 

 

Vsedě 

5.  Položte chodidla na zem a střídavě zvedejte paty a špičky 
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