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Syndrom diabetické nohy (SDN) je závažnou pozdní komplikací diabetu, která nezřídka vede 

k amputaci dolní končetiny. Mezi rizikové faktory amputací patří zejména výskyt ulcerace, 

infekce a ischémie, přičemž kombinace těchto tří faktorů současně je pro končetinu takřka 

„smrtící“. Zcela zásadní pro snížení počtu amputací je především prevence vzniku ulcerací, 

které jsou příčinou amputace až v 85 % případů. Důležitá je proto stratifikace pacientů s 

diabetem podle rizika SDN, jejich efektivní dispenzarizace a aplikace preventivních opatření 

jako jsou vhodné boty a péče o dolní končetiny. Léčba samotných ulcerací v rámci SDN 

spočívá zejména v odlehčení postižené končetiny, léčbě infekce a revaskularizaci. Opomenuta 

nesmí být ani lokální léčba ulcerace a samozřejmostí by měla být zajištěna uspokojivá 

kompenzace diabetu. Odborná péče o tyto pacienty by vzhledem k nutnosti 

multidisciplinárního přístupu měla být směřována do specializovaných podiatrických 

ambulancí. Vzhledem k vysokému počtu pacientů s diabetem v populaci je zřejmé, že k 

zajištění adekvátní péče je potřeba jedné takovéto ambulance na 100 tis. obyvatel, což např. v 

podmínkách ČR znamená potřebu 100 podiatrických ambulancí (současný stav je 32). Počet 

vysokých amputací končetiny, tj. amputací nad úrovní kotníku (transtibiálních a 

transfemorálních), je pak tvrdým měřítkem kvality péče o pacienty se SDN a diabetem 

obecně. V České republice máme v současné době též k dispozici data o amputacích z registru 

VZP z let 2010-2016, které zahrnují významnou část populace ČR. Tato data ukazují v těchto 

7 letech průměrný roční pokles vysokých amputací o 3 % a neměnný počet nízkých amputací. 

Závěrem lze tedy říci, že pokud chceme dále efektivně snížovat počet amputací u pacientů s 

diabetem, je třeba podpořit vznik nových podiatrických ambulancí a pokračovat v zavedených 

vnitřních a vnějších auditech jako kontrolních mechanizmech kvality poskytované péče. 

Limitací pro vznik nových podiatrických ambulancí v rámci je zejména nedostatečná 

motivace poskytovatelů tyto ambulance zřizovat, což často úzce souvisí s nedostatečným 

hrazením poskytnuté péče.   

 


