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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá hodnocením kvality života a vývojem nutričního 

stavu pacientů na domácí parenterální výživě. 

 V teoretické části jsou shrnuty obecné informace o vyšetření pacienta při vstupu 

do nemocnice, indikaci, dělení, složení a komplikacích parenterální výživy a také 

stručný přehled základních poznatků o aplikaci parenterální výživy v domácím 

prostředí. Nejčastěji ji pacientům doporučujeme se syndromem krátkého střeva, ileu 

nebo onkologických onemocnění. Hlavním očekávaným přínosem DPV je možnost 

pacienta setrvávat v domácím prostředí, nikoliv v nemocnici. I když tento způsob 

podávání stravy zahrnuje mnoho komplikací, pořád má pacient šanci na relativně 

normální život. 

Pro vyhodnocení praktické části práce, jsou stanoveny dva cíle. Prvním cílem je 

posoudit kvalitu života pacientů na DPV, určit, zda se jejich kvalita života změnila a 

jak. Druhým cílem je popsat změnu nutričního stavu u pacientů na domácí parenterální 

výživě. Těchto cílů bylo dosaženo pomocí výzkumných otázek zaměřených na zjištění 

vlastního pocitu pacienta, zdravotních komplikací, schopnosti pohybové aktivity a 

začlenění se do pracovního života, změny stravovacích návyku a hmotnosti. 

Ve srovnání s léčbou v nemocnici se obecně kvalita života těchto pacientů 

zlepšila, hmotnost pacientů se postupně stabilizuje, mají lepší subjektivní pocit a jsou 

schopni věnovat se svým zájmům. Všechny výstupy mé práce jsou uvedeny v kapitole 

„Výsledky a diskuze“. 

Klíčová slova: parenterální výživa, kvalita života, nutriční stav, vývoj 

zdravotního stavu, domácí péče 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

My Bachelor thesis focuses on life quality evaluation and nutritional status 

development in patients on a home parenteral nutrition (HPN).  

Theoretical part focuses on general information about patient examination after 

their arrival in a hospital. It further focuses on indication, division, composition and 

complications of parenteral nutrition and it gives a brief summary of basic knowledge 

about parenteral nutrition applied in home environment. HPN is most often 

recommended in patients with short bowel syndrom, ileus or some oncological diseases. 

The main expected benefit of HPN is an option for the patient to persist at home 

surrounded by family as opposed to being in a hospital. Even though HPN still comes 

with many complications, these patients still have a chance to live a relatively normal 

life.  

Two goals were set to evaluate the practical part of the thesis. First goal is to 

assesses the quality of life of patients on HPN and to determine whether the quality of 

life is changed and if so then how. Second goal is to describe the change of nutritional 

status in patients on home parenteral nutrition. These goals were achieved by using 

research questions focused on determining patient’s feelings, health complications, 

ability to take part in physical activity and to integrate back into their work life, change 

of their eating habits and change in their weight.  

Quality of life of HPN patients is improved compared to patients treated in a 

hospital. Their weight is stabilized, they feel better and they are able to pursue their own 

hobbies. All results of this thesis are presented in chapter „Results and discussion“.  

Keywords: parenteral nutrition, quality of life, nutritional status, progress of health 

status, home care 
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1. ÚVOD 

Téma mé závěrečné bakalářské práce se zabývá domácí parenterální výživou, 

kvalitou života pacientů, kteří si doma tuto parenterální výživu aplikují a jejich nutričním 

stavem. 

Toto téma mě zaujalo proto, že jsem se chtěla více dozvědět o pacientech na 

domácí parenterální výživě, co bylo a je příčinou, že jsou nuceni přijímat tuto parenterální 

výživu, zjistit, jaký je jejich denní režim, jakým způsobem se začleňují do pracovního a 

sociálního života a s tím i spojené komplikace. 

Parenterální výživa je umělá tekutá výživa podávána do žíly. Tento typ výživy je 

klíčový pro dvě skupiny pacientů. 

První skupinou jsou pacienti, kteří nedokáží přijmout dostatečný příjem energie per 

os nebo případně per os společně s enterální výživou. 

Pro druhou skupinu pacientů je charakteristické určité onemocnění, které jim 

znemožňuje přijímat stravu jakýmkoliv jiným způsobem než parenterálně. 

V minulosti byli všichni tito pacienti odkázáni na dlouhodobou hospitalizaci 

v nemocnici, kde jim byla umělá výživa poskytována. Z hlediska prognózy do budoucna to 

neprospívalo zdravotnímu stavu, v nemocnicích často podléhali problémům spojených se 

zaváděním kanyl do žíly, čímž mohlo dojít k přenosu nákazy, aj. Nemluvě o pracovní a 

sociální izolaci ve společnosti. 

V dnešní době máme možnost podávat těmto pacientům parenterální výživu doma, 

což výrazně zlepšuje kvalitu jejich života. Pro tyto pacienty je možnost, podávat si domácí 

parenterální výživu, klíčová. Tímto způsobem jsou alespoň částečně schopni fungovat ve 

svém vlastním životě. 

Domácí parenterální výživu předepisuje lékař na základě onemocnění a celkového 

stavu jedince. Podle doporučení lékaře se pro pacienta dá připravit individuální složení 

vaku v lékárně nebo objednat již vyrobený vak u nějaké farmaceutické firmy. Ve vaku jsou 

zahrnuty všechny nutriční složky (aminokyseliny, sacharidy, tuky, ionty, vitaminy a voda) 

potřebné k výživě daného pacienta.  

Zavádění této umělé výživy může být buď částečné, nebo úplné, záleží na prognóze 

onemocnění, nutričním stavu a potřebě pacienta. Podle průběhu léčby a postupu celkového 

zdravotního stavu pacienta se složení a délka podávání výživy upravuje. 

Bez možnosti zavádění parenterální výživy by pravděpodobně celá řada pacientů 

dříve či později upadla do malnutrice a tak by velmi rychle došlo ke ztrátě životních 

funkcí.  

Nutriční stav je s parenterální výživou úzce spojen. Domácí parenterální výživa 

jako taková zlepšuje stav jednotlivých pacientů. 
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Bakalářská práce se dělí na dvě části, teoretickou a praktickou část. V první části je 

v kostce vysvětlena problematika (domácí) parenterální výživy.  V praktické části byly 

splněny cíle práce pomocí dotazníkového šetření. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

2 KLINICKÁ VÝŽIVA 

U klinické výživy, jež byla v minulosti zanedbávána, v dnešní době dochází 

k rozvoji. Důvodem je narůst počtu onemocnění v oblasti vnitřního lékařství a provádění 

neodkladných chirurgických zákroků. Klinickou výživou se snažíme předcházet možným 

komplikacím malnutrice. Čím lepší celkový zdravotní a tedy i výživový stav jedince, tím 

lepší prognóza léčby onemocnění. Tato výživa mezi medicínskými obory zaujímá místo 

nutriční podpory, snad největší pozornost věnuje dětskému lékařství a intenzivní péči. 

Dělíme ji na enterální, parenterální a kombinovanou (tabulka č.1), (Křemen, Kotrlíková, a 

Svačina, 2014, p. 12-13). 

2.1 Rozdělení klinické výživy 

Pojem enterální výživa obecně znamená aplikaci farmaceuticky vyrobených 

výživových roztoků do gastrointestinálního traktu. Enterální výživa existuje v mnoha 

formách: tekutá výživa podávaná per os (sipping), speciálně upravené sondy zaváděné do 

žaludku (nazogastrická, NSG) nebo do duodena či jejuna (nazojejunální, NSJ). 

V případech, kdy není možno využít nazogastrickou či nazojejunální sondu, aplikujeme 

výživu do žaludku přes perkutánní endoskopickou gastrostomii (PEG) nebo perkutánní 

endoskopickou jejunostomii (PEJ), což je název pro speciální sondy (spojky), kterou se 

přes stěnu břišní zavádí výživa přímo do žaludku nebo tenkého střeva.  U některých 

onemocněních enterální výživu nemůžeme využít, např. u náhlé příhody břišní, ileu, 

píšťelemi mezi střevními kličky, hrubé poruchy resorpce atd. (Křemen et al., 2014, p. 45).

 Pokud nemůžeme podávat enterální výživu, aplikujeme výživu parenterální, (viz 

následující text) nebo častěji, tyto dva způsoby kombinujeme. 
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Tabulka č. 1: Stručné srovnání enterální a parenterální výživy, (převzato z Křížová et al., 

2014, p. 44) 

 

Výživa Výhody Nevýhody 

 

Enterální 

- fyziologická cesta 

- zachována výživa střeva 

- nižší náklady 

- minimální riziko 

komplikací 

 

- průjmy 

- zvracení 

- riziko aspirace 

 

Parenterální 

- definovaný přísun 

jednotlivých živin 

- rychlá úprava 

případného 

metabolického rozvratu 

- lze i při úplném chybění 

tenkého střeva 

- nefyziologický přístup 

- komplikace (při zavádění katétru, 

metabolické, septické, jaterní 

insuficience) 

- vyšší náklady 

2.2 Malnutrice 

Malnutrice je nejčastější komplikací onemocnění gastrointestinálního traktu. 

Diagnostika malnutrice pomocí vyšetřovacích metod slouží k určení zdravotního stavu 

pacienta a k rozhodnutí o následném postupu léčby pacienta. Malnutrici rozpoznáváme 

pomocí vyšetřovacích metod: anamnéza, nutriční screening, antropometrie, fyzikální a 

laboratorní vyšetření. Pokud nějaký pacient vykazuje známky podvýživy a není schopen 

přijmout dostatečné množství živin, co nejrychleji začínáme s podáváním umělé výživy 

(parenterální, enterální nebo jejich kombinací) a snažíme se o stabilizaci jeho zdravotního 

stavu (Lata, Bureš a Vaňásek, 2010, p. 229). 
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3 VYŠETŘENÍ A ZHODNOCENÍ NUTRIČNÍHO 

STAVU 

Vyšetření nutričního stavu každého pacienta, ať už ambulantního nebo 

hospitalizovaného začínám anamnézou. Anamnéza se provádí při kontaktu s každým 

pacientem. Slouží k určení zdravotního stavu pacienta, odhalení příčiny malnutrice a 

nastínění jeho komplikací. Na základě anamnézy se lépe určuje, jak s pacientem dále 

zacházet, na co si dát pozor, ale především, jakým způsobem ho co nejlépe a nejrychleji 

vyléčit. Existuje několik druhů anamnéz, které slouží ke zjištění co nejvíce informací o 

pacientovi. 

3.1 Druhy anamnéz 

3.1.2 Osobní anamnéza 

Touto anamnézou zjišťujeme prodělaná i současná onemocnění, např. diabetes 

mellitus (DM), onemocnění gastrointestinálního traktu, chronickou obstrukční plicní 

nemoc (CHOPN), onkologická, neurologická onemocnění, transplantace, celkový stav 

pacienta, z jakého důvodu do nemocnice přišel atd. 

  3.1.3 Nutriční anamnéza 

Touto anamnézou zjišťujeme průběh hmotnosti v minulosti, současnou hmotnost 

(pro orientaci jako normu používáme BMI), podstoupené diety, nutriční diagnózy (poruchy 

příjmu potravy), stravovací návyky v současnosti a minulosti, soběstačnost při jídle, 

alergie, intolerance, operace/zásahy do dutiny ústní a trávicí trubice nebo její operace, 

bolesti, dysfagie, dyspepsie, vyprazdňování. 

3.1.4 Rodinná, pracovní a sociální anamnéza 

Těmito anamnézami zjišťujeme genetická onemocnění, onemocnění rodinných 

příslušníků, což nám pomáhá předpokládat výskyt a průběh nemoci pacienta. Zjišťujeme 

také zaměstnání pacienta (některá zaměstnání jsou zdraví nebezpečná nebo pro některé 

zaměstnance, jako jsou např. těhotné ženy, nevhodná), Ptáme se na základní informace o 

rodině a na sociální život pacienta. 
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3.1.5 Farmakologická anamnéza 

Tato anamnéza slouží ke zjištění léčiv pacienta v minulosti i současnosti, např. DM, 

chemoterapie, psychiatrická onemocnění, hypolipidemika, bolest, antibiotika (Chrobák, 

2017, p. 15–19). 

3.1.6 Současná onemocnění 

Po provedení anamnéz zjišťujeme současné potíže pacienta. Ptáme se na zvracení, 

průjmy, bolesti, dušnost, slabost, atd. 

3.2 Nutriční screening 

Nutriční screening také podstoupí do nemocnice každý nově přijatý pacient. Jedná 

se o jednoduchý způsob, jak zhodnotit výživový stav jedince. Nejčastěji se v Evropě (podle 

evropského doporučení) provádí dotazníkem Nutritional Risk Screening (NRS 2002). 

Tento dotazník obsahuje pár základních otázek (tabulka č. 2) zaměřených na nutriční stav 

pacienta. Pokud pacient získá více než 3 body, jeho zdravotní stav je rizikový (Křemen et 

al., 2014, p. 17).  
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Tabulka č. 2, NRS 2002, (převzato z Křížová et al., 2014, p. 18; upraveno podle Kondrup 

J. et al.: ESPEN Guidelines for nutrition screening 2002, Clinical Nutrition 2003) 

Krok 1: Úvodní screening 

 Ano Ne 

BMI < 20,5   

Váhový úbytek 

v posledních 3 měsících 

  

Snížený perorální 

příjem v posledním 

týdnu 

  

Závažné onemocnění   

Hodnocení úvodního screeningu:  
- Pokud je odpověď alespoň na 1 otázku ANO, pokračuje krok 2 

- Pokud jsou všechny odpovědi NE, opakuje se screening v týdenním intervalu, 

očekáváme-li velký zákrok (např. závažnou operaci), sestavujeme individuální nutriční plán 

Krok 2: Finální screening 

Skóre Postižení nutričního stavu Tíže onemocnění (zvýšení 

požadavků) 

 

0 
žádné riziko 

 

 

Normální nutriční stav 

 

Normální požadavky 

 

 

1 

nízké riziko 

 

Váhový úbytek > 5%/3 měsíce nebo 

příjem jídla 50-75 % potřeby v 

posledním týdnu 

- Pacienti s komplikacemi 

základního onemocnění (např. 

CHOPN, cirhóza) 

- Dialyzovaní, diabetici, 

onkologičtí pacienti, pacienti 

s frakturou kyčle 

- Zpravidla chodící pacienti 

- Zvýšenou potřebu proteinů lze 

pokrýt dietou či sippingem 

 

 

2 

Střední riziko 

 

Váhový úbytek > 5 %/2 měsíce nebo 
BMI 18,5-20,5 + zhoršení stavu nebo 

příjem jídla 25-50 % potřeby 

v posledním týdnu 

- Abdominální operace, cévní 

mozková příhoda, pneumonie 
- Obvykle ležící pacienti 

- Zvýšenou potřebu proteinů lze 

pokrýt, zpravidla je nutné 

podávání umělé výživy 

 

 

3 

Vysoké riziko 

Váhový úbytek > 5%/1 měsíc nebo 

BMI < 18,5 + zhoršení stavu nebo 

příjem jídla 0-25 % potřeby 

v posledním týdnu 

- Pacienti v intenzivní péči, event. 

umělá plicní ventilace 

- Kraniocerebrální traumata, 

transplantace kostní dřeně 

- Zvýšenou potřebu bílkovin nelze 

pokrýt ani umělou výživou, 

katabolický stav 

Celkové skóre = postižení nutričního stavu + tíže onemocnění 

Faktor věku     = přičíst 1 bod u pacientů starších 70 let 

Hodnocení finálního screeningu: 

Skóre < 3 body - opakování screeningu v týdenním intervalu 

- očekáváme-li velký zákrok (např. závažnou operaci), sestavujeme 

individuální nutriční plán 

Skóre > 3 body - pacient je v riziku malnutrice a sestavujeme nutriční plán 
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 Další možností, jak pomocí dotazníku vyšetřit nutriční stav pacienta, je Mini 

Nutritional Assessment (MNA). MNA (tabulka č. 3) je speciálně připravený dotazník, 

kterým se hodnotí nutriční stav pacientů především starších 65 let (Barker, Gout, and 

Timothy, 2011, p. 514). Otázky v tomto dotazníku jsou cíleně položeny tak, aby bylo 

možné získat hraniční hodnoty výživového stavu pacienta. Použití tohoto dotazníku je 

určeno především pro starší a déle hospitalizované pacienty, u kterých nastává nejvyšší 

riziko podvýživy. Pacienti ohroženi malnutricí mají horší prognózu, ať už se jedná o 

sníženou schopnost postarat se sám o sebe, problémy s příjmem stravy, zhoršení zraku 

apod. V dotazníku je možné získat maximálně 14 bodů, zde platí čím více bodů, tím lépe. 

12–14 bodů značí normální výživový stav pacienta, 8-11 bodů znamená riziko podvýživy, 

0-7 bodů už znamená samotnou malnutrici (Secher, Soto, Villars, Kan, Vellas, 2007, p. 

293). 

 

Tabulka č. 3: MNA, (převzato z Nestlé Nutrition Institute; upraveno podle Kondrup J. et 

al.: ESPEN Guidelines for nutrition screening 2002, Clinical Nutrition 2003) 
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3.3 Antropometrie 

Antropometrickým měřením sledujeme dlouhodobě nutriční stav a vývoj hmotnosti 

pacienta. Základní antropometrická měření jsou následující: měření tloušťky kožních řas a 

měření obvodu paže. Tímto měřením získáme údaj o rozpoložení tukové a svalové tkáně. 

Aby bylo měření objektivní, provádíme ho na několika místech: nad tricepsem, nad 

bicepsem, na předloktí, pod lopatkou, na břiše, na hrudníku, suprailiakáně (nad crista iliaca 

anterior), na stehně a lýtku. 

Měření kožních řas provádíme přístrojem kaliperem, což je kovový přístroj, který 

měří v rozsahu 0–50 mm. Tloušťka kožních řas se tedy měří v milimetrech s přesností na 

0,1 mm. Změřené údaje vyhodnocujeme pomocí speciálně sestavených grafů (Prader, 

Largo, Molinari, Issler, 2015, p. 89).  

3.4 Fyzikální vyšetření 

Fyzikálním vyšetřením zjišťujeme měřitelné údaje pacienta. Jedná se o hmotnost, 

výšku, stupeň a typ obezity, stav svalů, zjištění svalové síly, stav hydratace (rty, ústní 

sliznice, kožní turgor, otoky), asymetrie, prosáknutí na kůži, rány a kožní defekty, barva 

kůže, napětí, modřiny, nehojící se rány (Chrobák, 2017, p. 17). 

3.5 Laboratorní vyšetření 

Pro hodnocení nutričního stavu pacienta nesmíme zapomenout na charakteristické 

laboratorní ukazatele, kterými je albumin, prealbumin, transferin a CRP. Tyto markery 

získáváme jednoduše z krve a zjištění jejich hodnoty nám velmi pomáhá k určení 

zdravotního stavu pacienta (Langmeier, Kittnar, Marešová, Pokorný, 2009, p. 221–225). 

3.5.1 Albumin 

Je to transportní protein, sérová bílkovina syntetizovaná v játrech. Transportuje 

bilirubin, hem, steroidy a další důležité látky. V séru zaujímá 55–65 %, udržuje onkotický 

tlak plazmy, je zásobárnou bílkovin v případě potřeby pro vlastní tkáně organismu. 

V plazmě se vyskytuje v koncentraci 40g/l, pokud je ho méně než 20 g/l, většinou dochází 

ke vzniku otoků. Také může sloužit jako orientační ukazatel podvýživy, pokud se totiž 

v průběhu hladovění snižuje koncentrace aminokyselin, zároveň se snižuje i koncentrace 

albuminu v krevním plazmě. Tělo potřebuje uchovat koncentraci albuminu v krevní 

plazmě v určitém rozmezí, a proto se do krevní plazmy začne přesouvat albumin z 

mezitkáňového prostoru, aby se hladina albuminu vyrovnala (Birn, Christensen, 2006, p. 

443).  
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3.5.2 Prealbumin 

Koncentrace tohoto proteinu se v krevním séru pohybuje v rozmezí 0,2–0,4 g/l. 

Jeho funkce spočívá především v navázání hormonů štítné žlázy. U malnutričních pacientů 

se používá jako marker pro hodnocení výživového stavu (Langmeier et. al. 2009, p. 185). 

Pokud organizmus strádá, změna syntézy bílkovin se začíná projevovat poklesem 

prealbuminu v krvi (Zezula, Wohl, 2009, p. 46).  

3.5.3 Transferin 

Transferin, syntetizovaný v játrech, v těle slouží jako transportní protein, který přenáší 

železo a zároveň reguluje jeho uvolňování do krevního oběhu. Při malnutrici se množství 

transferinu v krvi snižuje, pokud jeho koncentrace klesne pod 1,5 g/l, je třeba se na 

pacienta více zaměřit. Spolu se snížením transferinu se sníží i hladina železa v krvi a 

stoupne množství ferritinu (Křížová et al., 2014, p. 20-21 & Zadák 2008, p. 202). 

3.5.4  C - reaktivní protein 

C – reaktivní protein (CRP) je plazmatický protein, který se ve zvýšené míře 

vylučuje do krve při systémové reakci organizmu, zánětu, už během prvních 4 hodin. CRP 

je součástí vrozené imunitní odpovědi, snaží se chránit hostitele před cizorodými 

částicemi. Pro klinickou praxi se hojně využívá především proto, že už během několika 

hodin se v plazmě zvyšuje jeho koncentrace během zánětlivých stavů (Black, Kushner, 

Samols, 2017, p. 1042). 

3.6  Zobrazovací metody 

Mezi často užívané vyšetřovací metody patří také metody zobrazovací. Do této skupiny 

řadíme obecně endoskopii (především zde zmíním gastroskopii a koloskopii, důležité a 

často používané vyšetření trávicí trubice), rentgen, sonografii, CT a magnetickou rezonanci 

(Chrobák, 2017, p. 20). 

 Gastroskopie patří mezi endoskopické neinvazivní metody. Gastroskopií 

vyšetřujeme jícen a žaludek. Princip metody spočívá v zavedení úzké hadičky do úst 

pacienta a dále do jícnu, popřípadě žaludku. Hadička je zakončená kamerou, 

prostřednictvím které na monitoru počítače sledujeme sliznici pacienta. Gastroskopii 

využíváme i k odběru vzorku tkáně (biopsie) kleštičkami umístěnými na hadičce. Kromě 

toho, že nám tato metoda pomáhá diagnostikovat záněty a nádorová onemocnění jícnu a 

žaludku, žaludeční vředy a mnoho dalších onemocnění, můžeme ji využít i k zástavě 

krvácení do trávicí trubice (Lukáš et. al., 2005, p. 51). 
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 Koloskopie je také neinvazivní endoskopická metoda, která slouží k vyšetření 

trávicího traktu. Touto metodou vyšetřujeme celé tlusté střevo až po terminální ileum. 

Průběh této metody spočívá v zavedení endoskopu do konečníku pacienta a stejně jako u 

gastroskopie vyšetřujeme sliznici, tentokrát však tlustého střeva, opět můžeme požít pro 

odběr tkáně (Lukáš et al., 2005, p. 52). 

3.7 Nutriční plán 

 Nutričním plánem stanovujeme množství energie a živin na konkrétní denní pokrytí 

potřeb pacienta. Při stanovování přihlížíme ke zdravotnímu stavu pacienta a jeho 

komplikacím. Nutriční plán stanovujeme na základě všech informací, které se od pacienta 

dozvíme nebo zjistíme vyšetřením (Kohout et al., 2009, p. 14). 

 

4  PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA 

Parenterální výživou označujeme podávání živin mimo trávicí trakt, tj. rovnou žílou do 

krevního řečiště. Indikujeme ji tehdy, pokud pacient není schopný přijímat dostatečné 

množství energie per os nebo sice přijme dostatek energie per os, ale tato energie se 

nevstřebá. Aplikujeme i v případě kontraindikace enterální výživy anebo zavádíme 

parenterální výživu společně s výživou enterální (Zadák, 2008, p. 215). 

4.1 Historie parenterální výživy 

Parenterální výživa se pomalu postupně vyvíjela. Vývoji parenterální výživy 

napomohl objev krevního oběhu v roce 1628 Williamem Harweyem. Důležitým mezníkem 

byl také rok 1656, kdy Christopher Wren udělal pokus na zvířatech, podával jim do žíly 

pivo, víno a opium (Janů, Masteiková, 2009, p. 97-98). Do roku 1831 se podávaly infuzní 

roztoky, které můžeme označit za předchůdce dnešní moderní parenterální výživy 

(Kalousová, Rousková, Stýblová, 2010, p. 363).  

Na konci 60. let 20. století, kdy byl poprvé popsán účinek parenterální výživy 

doktorem S. J. Dudrickem, kterého považujeme za hlavního představitele rozvoje 

parenterální výživy, nastal její rychlý rozvoj stejně tak jako rozvoj intenzivní péče a jiných 

léčebných metod. Od 70. let 20. století se začala rozvíjet domácí parenterální výživa, která 

navázala na zlepšení podávání parenterální a enterální výživy v nemocnicích. V 90. letech 

nastala druhá vlna rozvoje domácí parenterální výživy. V dnešní době parenterální výživu 

běžně podáváme pacientům s různými druhy onemocnění (Šenkyřík, 2015, p. 695). 
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4.2 Indikace parenterální výživy 

Parenterální výživa zaujímá funkci nutriční podpory jako soubor opatření k zachování 

odpovídajícího příjmu energetické hodnoty, aminokyselin, sacharidů, tuků, makroprvků, 

mikroprvků a vitaminů (Křemen et al., 2014, p. 53). Parenterální výživu podáváme jak 

dětem, tak dospělým. Poskytujeme ji pacientům, kteří nemohou přijímat potravu perorálně 

a enterálně po dobu delší než 3 dny. 

Existuje celá řada specifických onemocnění, na základě kterých indikujeme 

parenterální výživu: 

 Syndrom krátkého střeva – redukce střeva, která způsobuje sníženou funkční 

plochu střeva a nižší vstřebatelnost živin (např. na základě nějakého chirurgického 

zákroku) 

 Ileózní stavy – střevní neprůchodnost, častá forma náhle příhody břišní 

 Malabsorbce – obecné označení pro poruchy trávení a vstřebávání živin a tak jejich 

nedostatku 

 Střevní píštěle – spojení mezi dutinou střevní a jiným orgánem anebo mezi dutinou 

střevní a povrchem těla 

 Střevní stenózy  

 Stav po rozsáhlých střevních operacích 

 Akutní pankreatitida 

 Nespecifické střevní záněty (Crohnova choroba a ulcerózní kolitida) 

 Postradiační enterokolitida – chronický střevní zánět vzniklý ozařováním 

 Kritický stav doprovázený dysfunkcí GIT – septické stavy, polytraumata, 

popáleniny atd.  

 Těžké průjmy nebo zvracení 

 Hirschprungova choroba (vrozené postižení, projevuje se zúžením tlustého střeva)  

 Chronická idiopatická pseudoobstrukce (porucha motility) 

(Kohout & Kotrlíková, 2009, p. 68–71). 

 

 

https://www.wikiskripta.eu/w/Vitaminy
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4.3 Kontraindikace parenterální výživy 

V některých situacích není možné parenterální výživu podávat. Jedná se především 

o různé stavy pacienta, které nedovolí PV podávat. Kontraindikací parenterální výživy je 

především funkční trávicí trakt, konečné stádium nemoci u pacienta, kontraindikace výživy 

enterální, krvácení do gastrointestinálního traktu nebo samotné odmítnutí nutriční podpory 

pacientem (Křížová et al., 2014, p. 53). 

4.4 Dělení parenterální výživy  

Parenterální výživa je poměrně složitá uměle připravovaná výživa. Existuje jí několik 

druhů. Pro lepší orientaci ji rozdělujeme do tří skupin, které se také následně dělí: 

Dělení parenterální výživy podle: 

Formy 

 Multi bottle systém 

 All-in-one systém 

 

Místa podání 

 Periferní žíly 

 Centrální žíly 

Složení 

 Totální (úplná) výživa  

 Doplňková (částečná) výživa 

 Speciální orgánově specifická výživa 

(Zadák, 2008, p. 220) 

4.4.1 Podle formy 

Multi bottle systém 

Tento systém znamená (obrázek č. 1), že každá jednotlivá živina (aminokyseliny, 

glukóza i tuky) je ve vlastní láhvi, živiny nejsou pohromadě. Výživa v této formě se 

podávala pacientům s rychle se měnícím zdravotním stavem, např. pacienti na jednotkách 

intenzivní péče (Charvát et al., 2006, p. 43). Přestože multi bottle systémem můžeme 

výživu přizpůsobit akutní fázi zdravotního stavu pacienta, což je výhodné, má tento systém 
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také nevýhody a v dnešní době je už raritou. Hrozí zde vyšší riziko infekce kvůli neustálé 

nepraktické, náročné a zdlouhavé výměně infuzních lahví (vyměňujeme 6–8 lahví denně). 

Dalším nedostatkem je nutnost přesně sledovat dávkování o správné rychlosti, správný 

poměr výživových složek, kontrola glykemie a minerálních látek, v opačném případě hrozí 

komplikace, inkompatibility roztoků atd. Od této metody se prakticky ustoupilo a přešlo se 

na systém all-in-one (Křemen et. al., 2009, p. 55). 

 

Obrázek č. 1: Druhy systémů parenterální výživy 

 

(Zadák, 2008, p. 238). 

 

All-in-one systém 

Tento systém parenterální výživy znamená, že jsou v jednom vaku smíchány 

všechny makro i mikronutrienty (glukóza, lipidy, aminokyseliny, vitaminy, stopové prvky, 

minerální látky). Vše je v jednom vaku na jeden den (Křemen et al., 2009, p. 55). Objem 

vaku a množství iontů určujeme na základě diurézy a hladiny iontů v krvi, složení lze 

měnit podle potřeby pacienta (Zadák, 2009, p. 225). 

 

.Druhy systémů all-in-one 

Univerzální směs 

Poskytujeme hospitalizovaným pacientům, kteří jsou ve stabilizovaném stavu. 

V této směsi se nemění složení, můžeme tedy vaky podávat dlouhodobě podle určitých 

pravidel (Szitányi & Frühauf, 2013, p. 47). 
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Režimový systém 

Tento systém je pro pacienty, u kterých lékař stanovuje konkrétní příjem energie a 

živin, tzn. konkrétní vak je určen a složením vyhovuje pouze konkrétnímu pacientovi. 

V režimovém systému jsou také nastaveny určité diety: hypokalorická, hyperkalorická, 

orgánově specifické směsi pro danou nemoc (Zadák, 2009, p. 225). 

4.4.2 Podle místa podání 

Parenterální výživa do centrální žíly 

Tato výživa má širší uplatnění než výživa do periferního žilního systému. 

Podáváme ji především, pokud je potřeba výživová podpora delší dobu, lze touto cestou 

pacienta i plně vyživovat. Můžeme ji podávat buď jako úplnou, nebo jako doplňkovou 

výživu. Riziko tvorby zánětů (tromboflebitida a trombóza) je nižší než u periferního 

zavedení parenterální výživy. Nejčastěji zavádíme katétr do vena subclavia nebo vena 

jugularis (obrázek č. 2), hrot těchto žil musí končit v horní duté žíle před vstupem do pravé 

srdeční síně. Pokud nelze využít tyto dvě žíly, zvolíme venu femoralis (tato přístupová 

cesta způsobuje více kanylových sepsí). Hrot katétru zavedeného venou femoralis by měl 

končit v dolní duté žíle. Kanylaci může provádět pouze lékař za zvýšené sterility. 

V případě, že není možné zavést katétr do centrální žíly (např. z důvodu kanylové sepse), 

zavádíme ho do periferní žíly (Fencl & Bláhová, 2012, p. 53). 

 

Parenterální výživa do periferní žíly 

Tato výživa se aplikuje do periferních žil, nejčastěji do loketní jamky, na předloktí 

a na hřbet ruky (obrázek č. 2). Slouží především k podávání doplňkových živin krátkodobě 

(Kohout, 2009, p. 68-69). Periferní parenterální výživu preferujeme u pacientů, kde hrozí 

komplikace z kanylace centrálního žilního systému (Szitányi & Frühauf, 2013, p. 46). 

Periferní parenterální výživu podáváme na co nejkratší možnou dobu, není vhodné ji 

zavádět na delší dobu než týden, jelikož hrozí riziko tromboflebitidy způsobené 

hyperosmolaritou nutričních roztoků. Pokud chceme tromboflebitidě předejít, podáváme 

směs s nižší osmolalitou, zavádíme kanyly a malém průměru, často je měníme (1-2 dny) a 

dbáme na dezinfekci a hygienu při jejich měnění (Szitányi & Frühauf, 2013, p. 51). Ideálně 

podáváme do periferní žíly roztok s osmolalitou 800 mosm/kg (nikdy ne více než 1200 

mosmol/kg vody), aby nedošlo k poškození žíly (Zadák, 2008, p. 221). Z tohoto důvodu 

nemůže parenterální výživa zajistit úplnou energetickou spotřebu organismu, klíčovým 

faktorem je také rychlost infuze (Fencl & Bláhová, 2012, p. 53). U tohoto typu podávání 

výživy téměř vždy uplatňujeme systém all-in-one. 
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Obrázek č. 2: Přístupové cesty parenterální výživy 

 

(Zadák, 2008, p. 239) 
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4.4.3 Podle složení 

Totální (úplná, dlouhodobá) 

Určena pacientům, kteří mají dlouhodobě poškozený trávicí trakt, tudíž dochází 

k nevratnému zabránění vstřebávání živin vlivem snížené absorpční plochy střeva (Pironi, 

Arends Baxter, 2016, p. 301–304). Jedná se především o již výše zmíněné komplikace. 

Tato parenterální výživa obsahuje 100 % energetického a výživového zastoupení všech 

živin, má za úkol pacienta živit aniž by musel přijímat živiny per os nebo enterální stravu 

(Staun, Pironi & Bozzetti, 2009, p. 301). 

 

Doplňková (částečná, suplementační) 

Tento druh parenterální výživy pouze doplní to, co pacient nedokáže přijmout (tzv. 

„neují“) pomocí enterální výživy (případně per os), nepokryje tedy živinami celodenní 

nutriční podporu pacienta. Lze ji aplikovat v různé hodiny, každý den nebo jenom některé 

dny podle potřeby pacienta. V domácím prostředí se většinou nechávají aplikovat přes noc 

z důvodu většího pohodlí, podává se infuzní pumpou (Šenkyřík, 2015, p. 691). 

 

Speciální orgánově specifická výživa (disease specific parenterální výživa) 

Kromě základních nutrientů obsahuje i jiné substráty, např. glutamin, ω-3-nenasycené 

mastné kyseliny (Zadák, 2008, p. 220). 

4.5 Složení parenterální výživy 

U složení parenterální výživy musíme zohlednit několik faktorů: energetický přísun 

živin pro udržení tělesné hmotnosti, makronutrienty (vhodné složení aminokyselin, ω-3-

nenasycené mastné kyseliny) i mikronutrienty a objem vody. Výroba jednotlivých vaků 

s výživou vychází ze stanovení průměrných základních nutričních potřeb pacientů: vhodné 

energetické potřeby, potřeby aminokyselin (dusíku) a poměru příjmu nebílkovinné a 

bílkovinné energie, potřeby cukrů (glukózy), tuku (tukových emulzí). Nesmíme 

zapomenout ani na stanovení potřeby vody, iontů, vitaminů a stopových prvků a vše 

dohromady zhodnotit ještě s farmakologickými účinky léčiv, která pacienti na parenterální 

výživě většinou užívají (Fencl & Bláhová, 2012, p. 54). 
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4.5.1 Makronutrienty 

Aminokyseliny (AMK) 

AMK mají mnoho funkcí. Složí jako zdroj pro syntézu bílkovin, v případě potřeby 

je tělo dokáže využít i jako zdroj energie. Obvykle počítáme 0,6-1,8 g/kg/den 

aminokyselin, ale to je čistě jen orientační číslo (Kotrlíková & Křemen, 2013, p. 22). 

Proto, aby byl organismus schopný využít aminokyseliny pro syntézu bílkovin, nikoliv 

jako zdroje energie, přidáváme do roztoku tzv. nebílkovinnou energii, což znamená, že k 1 

g aminokyselin přidáme energii ve formě sacharidů (Křížová et al., 2014, p. 30). 

V dnešní době se potřeba aminokyselin do parenterální výživy určuje na základě 

dusíkové bilance: hodnotíme rozdíl příjmu aminokyselin ve formě dusíku a dusíku 

v odpadních látkách v moči. Za den průměrně ztratíme 6-8 g. Pokud se jedná o složitější 

komplikace, např. polytraumata, může dotyčný jedinec ztratit až několik g dusíku za den. 

Ztráta 1 g dusíku znamená 6,25 g bílkovin a to znamená ztrátu 25 g svalové hmoty denně. 

Kromě vůlí ovládaných svalů to může postihnout i ochabnutí dýchacích svalů nebo 

srdečního svalu a vyvolat tak vážné komplikace (Kohout & Kotrlíková, 2009, p. 74).  

Využíváme především roztoky 5-15% všech esenciálních i neesenciálních 

aminokyselin. Rychlost podávání aminokyselin v parenterální výživě by neměla 

přesahovat 0,1 g/kg/hod. 1 g aminokyselin má také energetickou hodnotu 4 kcal. 

(Kotrlíková & Křemen, 2013, p. 22).  

U dětí záleží na jejich konkrétním stavu, ale obecně by se dalo říct, že 

nedonošeným novorozeňatům podáme větší množství cysteinu, kojenci potřebují větší 

zastoupení histidinu, taurinu a tyrosinu. Pro specifická onemocnění je možné připravit 

speciální vaky, kde jsou namíchány přesně takové aminokyseliny, které slouží jako 

podpora reparace nemocné tkáně, např. pro větší vylučování amoniaku přidáme více 

argininu (Fencl & Bláhová, 2012, p. 54). 

 

Glukóza 

Využíváme ji jako hlavní zdroj sacharidů a spolu s tukem (tukovými kapénkami) 

patří mezi základní energetické složky. Hraje nezastupitelnou roli ve výživě mozku. Denní 

příjem glukózy by měl být zastoupen 40–60 %. Rychlost infuze doporučujeme 0,5 

g/kg/hod. Denně bychom měli přijmout 3-5 g/kg, v 1 g sacharidu glukózy je energie 4 kcal 

(16,8 kJ). Množství sacharidů, které způsobují sníženou ketogenezi a také snižují 

katabolismus proteinů je 150 g/den (Kohout, 2009, p. 73). 

Pro parenterální výživu většinou připravujeme roztoky glukózy s koncentrací 20–

40 %. Existují i izotonické roztoky, které mají 5 % obsah glukózy. Roztoky do periferní 

žíly nemůžou překročit koncentraci glukózy 10-12 % kvůli osmolaritě. Pokud má roztok 
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vyšší osmolaritu než 15 %, podáváme ho z tohoto důvodu do centrální žíly, kam je možné 

podat maximálně 60% koncentraci glukózy (Fencl & Bláhová, 2012, p. 54). 

U pacientů s respirační insuficiencí je potřeba být zvláště obezřetní ohledně 

podávaného množství glukózy. Glukóza se totiž metabolizuje za vzniku oxidu uhličitého a 

tím by mohla zhoršit zdravotní stav pacienta. Za nebezpečné množství se považuje 600 g 

glukózy za den a více (Kohout, 2009, p. 73).  

 

Tuk 

Tuk má být zastoupen mezi 25 a 40 % v celkovém energetickém příjmu, patří mezi 

základní energetické složky. 1 g tuku obsahuje 9 kcal. Pro dospělého zdravého jedince 

doporučujeme 1-2 g tuku/kg/den. Maximálně se může podat 100-150 mg tuku/kg/hod. Tuk 

se v parenterální výživě objevuje jako izoosmolární roztok v podobě tukových kapének 

podobných chylomikronům ve formě 10-20% roztoků. Složení tuku má zásadní vliv na 

kvalitu parenterální výživy. V tukové složce jsou zastoupeny především rostlinné oleje, 

olivový, kokosový, sójový, někdy i rybí tuk. (Kohout, 2009, p. 75). 

Olivový olej – imunologicky neutrální, méně než jiné tuky podléhá oxidační 

degradaci  

Kokosový olej – výhodou je imunologická neutralita 

Sójový olej – obsahuje esenciální ω-6-mastné kyseliny, snižuje hladiny cholestrolu 

a ve vyšších dávkách působí protizánětlivě. 

Rybí olej – tento olej se skládá z kyseliny α-linolenové, eikosapentaenové a 

dokosahexaenové. Rybí olej snižuje shlukování krevních destiček a permeabilitu 

kapilár, napomáhá plicní vazodilataci, působí antiarytmicky (Křížová et al., 2014, 

p. 32–35). 

Triacylglyceroly se středním řetězcem, které jsou hlavní tukovou složkou v tomto 

systému, zajišťují jen polovinu potřebného množství esenciálních mastných kyselin na 

rozdíl od tukových kapének s dlouhými mastnými kyselinami (Zadák, 2009, p. 227). 

4.5.2 Mikronutrienty 

Dodání makronutrientů i mikronutroentů (iontů, vitaminů a stopových prvků) 

pacientovi v dnešní době vůbec není problém, existuje celá řada přípravků, která se dá 

sehnat. Mikronutrienty se prodávají v ampulkách o velikosti 5–10 ml. (Křížová et al., 

2014, p. 53-63). 

Přestože existují určitá doporučení, kolik denně přijmout iontů, nesmíme 

zapomenout na aktuální zdravotní stav a hladiny minerálů v krvi, vše je individuální a 

závisí to na konkrétním stavu jedince. Pokud má např. pacient komplikace 
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s gastrointestinálním traktem nebo ledvinami, stoupá potřeba příjmu sodíku, který je kvůli 

zdravotnímu problému nadměrně vylučován. Pacienti s Crohnovou chorobou potřebují 

větší příjem hořčíku, naopak pozor s indikovaným množstvím draslíku u pacientů 

s renálním selháním a to zvláště po operaci.  

Zvláštní pozornost musíme věnovat dětem, jelikož se na ně nevztahují běžná 

pravidla jako na dospělé jedince. U nedonošených novorozeňat je potřeba navýšit množství 

vápníku a fosforu. V rámci pravidelných kontrol pacientů sledujeme plazmatické, močové 

elektrolyty a kalciofosfátový metabolismus, vitamin D, parathormon a alkalickou fosfatázu 

(Křížová & Kotrlíková, 2010, p. 369-379). 

 

4.6 Dělení katétrů 

4.6.1 Tunelovaný centrální žilní katétr 

Tunelovaný centrální žilní katétr (CŽK), jinak můžeme nazývat také Broviacův, 

Hickmanův nebo Groshongův. Katétr zavádíme do centrální žíly (obrázek č. 3 a 4), 

vedeme ho podkožním tunelem, vyúsťuje na břiše nebo hrudníku. Na tunelu, který vedeme 

pod kůží, je porézní manžeta, do které v průběhu několika týdnů po zavedení vroste 

vazivo. Tato porézní manžeta upevňuje katétr a zároveň slouží jako ochrana proti 

bakteriím. Součástí některých druhů katétrů je i tzv. vnitřní chlopeň, která udržuje tok krve 

a zabraňuje jejímu zpětnému proudění. Katétr je na povrchu těla upevněn stehem, který 

doporučujeme na pacientovi nechat 4-8 týdnů a až poté vyndat (Kalousová, Rousková, 

Stýblová, 2010, p. 364). Používáme ho pro denní parenterální výživu, dlouho vydrží, 

zavádění je nebolestivé, ale hrozí vyšší možnost výskytu infekce, riziko mechanického 

poškození, běžný život omezuje. Tento cévní vstup se používá u dospělých i dětských 

pacientů. U dospělých se zavádí v lokální anestezii a u dětí v anestezii celkové.  

(Kotrlíková & Křemen, 2013, p. 24). 
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Obrázek č. 3: Zavedení CŽK do v. subclavia 

 

(2018, online) 

 

Obrázek č. 4: Zavedený Broviacův katétr 

 

(2015, online) 
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4.6.2 Venózní port  

Venózní nebo také implantovaný port (TID – totally implanted device). Tento 

způsob zavedení se od tunelovaného CŽK liší zakončením (obrázek č. 5). V tomto případě 

je CŽK umístěn v podkoží, ukončený kovovou komůrkou se silikonovým krytem. Aplikaci 

infuze provádíme speciální jehlou, vpichem do komůrky. Jehla je speciálně upravená a 

neměla by se nechat zavedena déle než 1 týden. Jehla se musí pravidelně měnit, proto se 

tento port nedoporučuje zavádět u dětí. Když se jehla vyndá, je port sice patrný, ale 

neomezuje pacienty v běžném životě. Doporučuje se pacientům, kteří potřebují 

parenterální výživu jen občas, např. párkrát do měsíce (onkologičtí pacienti), fixace katétru 

není tímto mechanismem úplně pevná. Větší zájem o tento implantovaný port je i mezi 

dospívajícími jedinci, jelikož je kosmeticky přijatelnější než Broviacův katétr. Výhodou je 

nižší výskyt sepsí, ale edukace pacientů už je složitější (Zadák, 2009, p. 228). 

 

Obrázek č. 5: Komůrka implantovaného portu 

 

(2015, online) 
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4.6.3 PICC 

PICC (Peripherally inserted central catheter, periferně zavedený centrální žilní 

katétr). Tento typ katétru zavádíme skrz malou periferní žílu (obvykle vena brachialis, ale i 

vena basilica nebo vena cephalica, obrázek č. 6 a 7) do centrální části krevního řečiště 

(horní duté žíly) malou specificky přizpůsobenou jehlou. Pro kontrolu zavádění používáme 

ultrazvuk. Zaváděním z periferie eliminujeme obtíže způsobené přímým kontaktem 

s centrálním řečištěm. Jako obvykle u menších žil, hrozí komplikace trombóz a flebitid 

(Sobotka, 2011, p. 45-56). Indikujeme ho pacientům, kteří podstupují chemoterapii nebo 

infúze. Doporučená doba zavedení je kolem půl roku (Baštová, 2012, p. 372). 

 

Obrázek č. 6: Zavedený PICC - schéma 

 

(2014, online) 
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Obrázek č. 7: Zavedený PICC 

 

(2009, online) 

 

Kanylace centrální žíly provádíme punkční nebo chirurgickou technikou, tzv. 

Seldingerovou metodou (obrázek č. 8), vše v aseptických podmínkách, aby se eliminovalo 

riziko nákazy. Nejčastěji pro zavádění požíváme v. subclavii (hrozí zde vyšší riziko 

tromboflebitidy) nebo v. jugularis (Křížová et al., 2014, p 53-63). 

Seldingerova metoda spočívá v tom, že se pomocí jehly do žíly zavede drát (vodič), 

který je na jednom konci speciálně zahnutý tak, aby nepoškodil žilní stěnu. Po zavedení 

vodiče jehlu vyjmeme. Vodič v žíle slouží k zavádění katétru (Fencl & Bláhová, 2012, p. 

53). 
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Obrázek č. 8: Seldingerova metoda  

 

(2015, online) 

 

Obyčejně se katétry vyrábí z polyuretanu nebo silikonu. Pokud je výživa zaváděna 

dlouhodobě, z důvodu prevence se zavádějí kanyly, které mají na povrchu stříbro nebo 

antibiotika (Kohout, 2009, p. 65).  

4.7 Komplikace parenterální výživy 

Dříve se parenterální výživa upřednostňovala před enterální výživou, to už je ale 

historie. Dnes víme, že není dobré, pokud živiny kompletně obchází trávicí trakt, což se u 

tohoto způsobu podání výživy děje a což je i jednou z komplikací. Pokud je to alespoň 

trochu možné, podáváme výživu enterální, aby střevo neztratilo svou funkci. Komplikace 

parenterální výživy rozdělujeme na mechanické a metabolické (Charvát, 2006, p. 42-52). 

4.7.1 Mechanické komplikace 

Mezi mechanické komplikace řadíme pneumothorax, malpozici katétru, 

vzduchovou embolii, nemožnost zavedení centrálního katétru nebo jeho chybné zavedení, 

punkci periferních žil při častějším zavádění kanyl, punkci arterií, trombotické komplikace, 

septické komplikace, poranění ductus thoracicus či embolizaci katétru. 
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Pneumothorax – hrozí zvláště u kachektických nebo obézních pacientů. Projevovat 

se může různě, kašlem, bolestmi v zádech, emfyzémem až po dušnost. Po zavedení kanyly 

pro kontrolu provedeme rentgen hrudníku. 

Malpozice katétru – pokud zavedeme centrální katétr správně, jeho konec končí 

v dolní polovině horní duté žíly. Při této mechanické komplikaci se katétr z vena subclavia 

může přesunout do vena jugularis. Nebo můžeme katétr zavést příliš hluboko a způsobit 

tak dysrytmie. V opačném případě, nedostatečného zavedení, hrozí riziko trombózy. Po 

provedení zákroku opět provádíme rentgen hrudníku. 

Vzduchová embolie - může pacienta ohrozit na životě. K vzduchové embolii 

dochází při zavádění kanyly, má-li pacient špatný tlak nebo je před samotným zaváděním 

uveden do nesprávné polohy. 

Žilní trombóza – je způsobena cizím předmětem v žíle. 

Septické komplikace – nejčastější je katétrová sepse, která vzniká na základě 

vniknutí bakterií do krve (Křížová et al., 2014, p. 75 – 78). 

4.7.2 Metabolické komplikace 

Metabolické komplikace jsou spojené s vlastní reakcí těla na tento způsob příjmu 

tekuté stravy. U pacientů s nedostatkem živin se může objevit přetížení nutričními 

substráty, při kterém dochází k nadměrné tvorbě oxidu uhličitého. Hrozí riziko 

respiračního selhání. V tomto případě se doporučuje snížit příjem dávek živin až na 

polovinu doporučené denní dávky. 

Na druhé straně v případě vyšších nároků nebo ztrát živin u pacienta nastane deficit 

mikronutrientů, i když mu podáváme denní doporučené dávky. Nedostatkem minerálů, 

vitamínů, stopových prvků způsobíme u pacientů např. hypokalémii, hypomagnezémii, 

hypofosfatémii. Mezi časté obtíže patří také  překročená rychlost glukózy (Lochs, 

Valentini, and Schütz, 2006, 177–360). 

Abychom těmto výživovým nedostatkům předešli, přidáváme do parenterální 

výživy množství nutrientů stanovených Evropskou společností pro parenterální a enterální 

výživu, ESPEN (tabulka č. 4 a 5). V PV jsou obsažené i doporučené dávky minerálů. 
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Tabulka č. 4: Doporučené hodnoty vitaminů v parenterální výživě, (ESPEN, 2017)  

Vitaminy Doporučená denní dávka 

v parenterální výživě 

Vitamin A 1000 µg 

Vitamin D 5 µg 

Vitamin E 10 mg 

Vitamin K 150 µg 

Thiamin 3–3,5 mg 

Riboflavin 3,6–4,9 g 

Niacin 40–46 mg 

Kyselina 

Pantotenová 

Nil 

Pyridoxin 4–4,5 mg 

Vitamin B12 5–6 µg 

Kyselina listová 400 µg 

Vitamin C 100–125 mg 

Biotin 60–69 µg 

 

Tabulka č. 5: Doporučené hodnoty prvků v parenterální výživě, (ESPEN 2017) 

Prvky Doporučená denní dávka 

v parenterální výživě 

Zinek 2,5–6,5 mg 

Měď 0,3–1,5 mg 

Selen 20–72 µg 

Železo 1–1,2 mg 

Magnézium 0,165–0,3 mg 
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Chrom 10–15 µg 

Molybden 19,5–25,5 µg 

Jod 1,3–130 µg 

Fluor 1 mg 

 

V dnešní době tento deficit sice nebývá častý, jelikož existuje celá řada produktů 

k doplnění všech mikronutrientů. Ve zvláštních případech by k tomu však mohlo dojít. 

Deficit železa způsobuje sideropenickou anémii, kyseliny listové způsobuje 

megaloblastovou anémii, nedostatek zinku (který je součástí více než 100 enzymů), 

způsobuje nechutenství, vysoušení kůže, bolavé koutky apod., nedostatek jodu (hlavní 

prvek pro syntézu thyroidního hormonu) zapříčiní mentální retardaci (kretenismus), (Janů, 

Meisteková, 2009, p. 97). 

U poruch metabolizmu cukrů nejčastěji nastává hyperglykémie při překročení 

rychlosti aplikované glukózy.  

Mezi poruchy metabolizmu tuků řadíme přehřátí organismu (hypertermie), porucha 

acidobazické rovnováhy, centrálního nervového systému nebo koloidního syndromu. 

Nesprávnou aplikací aminokyselin způsobíme jaterní poruchy, poruchy 

acidobazické rovnováhy (zvýšené vylučování dusíku). Problémům s aminokyselinami 

předejdeme dodržováním správného poměru esenciálních a větvených aminokyselin, také 

nesmíme zapomenout na zastoupení taurinu, glutaminu, argininu.  

Mezi komplikace řadíme i tzv. refeeding syndrom, což je označení pro metabolické 

děje, které nastávají po obnovení příjmu potravy, především po podání glukózy ve větším 

množství malnutričním pacientům. Při refeeding syndromu dochází k poklesu fosfátů, 

hořčíku a draslíku v séru, což může způsobit psychické změny pacienta až smrt v případě 

srdečního selhání (Navrátilová, 2002, p. 146–152). 

4.7.3 Sociální komplikace 

Ještě pro úplnost zmíním očkování: povinná je hepatitida A právě kvůli hepatopatii. 

Nepříjemné mohou být však i komplikace zařadit se do společnosti, zejména u dětí, které 

se potřebují začlenit do kolektivu. V tomto případě je nutná spolupráce okolí a edukace 

nejbližších členů rodiny (Staun et al., 2009, 467–479). 
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5 DOMÁCÍ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA 

Možnost domácí parenterální výživy začala v Evropě před 50 lety, v České republice 

tomu tak bylo zhruba před 25 lety. 

Indikujeme u pacientů, kteří kvůli svému onemocnění nemohou enterálně přijímat 

živiny v dostatečné množství a zároveň nemusí být dlouhodobě hospitalizováni. Nejčastěji 

tento druh zavádíme kvůli onemocnění trávicího traktu. 

Na domácí parenterální výživě jsou nejčastěji pacienti s komplikacemi jako je 

syndrom krátkého střeva (po rozsáhlých resekcích tlustého střeva, s cévním ileem, s 

meziklíčkovými anastomózami či píštělemi). 

Pacienti, kteří prodělali nějaký náročný zákrok a mají pooperační problémy, např. 

jako perforace střeva, dehiscence anastomóz nebo prodělali sterkorální peritonitidu (zánět 

peritonea původem v perforaci střeva, exsudát se smíchá se střevním obsahem a střevními 

plyny), také často potřebují domácí parenterální výživu. Obyčejně se těmto pacientům 

nabízí jako řešení jejich problému odlehčovací stomie. U těchto pacientů a také u pacientů 

s enterokutánními píštělemi indikujeme parenterální výživu po dobu, kdy mají nefunkční 

trávicí trakt nebo jeho část a připravují se na další chirurgický zásah.  

Další pacienti, kterým je indikována domácí parenterální výživa, jsou onkologičtí 

pacienti, kterým nádor znemožňuje průchodnost trávicího traktu, postradiační enteritidou 

po ozařování nádorů v břišní dutině nebo malé pánvi. V těchto případech často dochází 

k ileózním stavům, kde je nutný chirurgický zásah a tak nastává malabsorpční syndrom 

(Zadák, 2008, p. 225).  

Už ne tak častou skupinou pacientů, kteří jsou na domácí parenterální výživě, jsou 

pacienti se zánětlivým onemocněním střeva, Crohnovou chorobou, ulcerózní kolitidou, 

malabsorpčními syndromy nebo poruchami střevní funkce. 

Naprostá většina pacientů, u kterých je možné zavádět domácí parenterální výživu, má 

zájem o tuto možnost domácí léčby. Musí však spolupracovat jak sám pacient, tak i jeho 

příbuzní. Pacient musí být orientován, aby se správně naučil, jak umělou výživu zavádět a 

pečovat o katétr. Dále musí dodržovat pravidelné kontroly u lékaře (Kohout et. al., 2010, p 

89). 

Dětem nejčastěji zavádíme parenterální výživa z důvodu malabsorpčního syndromu, 

syndrom krátkého střeva, protrahovaného průjmového onemocnění a Crohnovy choroby. 

Zavádíme ji nejdříve ve věku 3 měsíců, doba podání by měla být delší než 3 měsíce.  
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5.1 Aplikace 

Při podávání domácí parenterální výživy musí pacient dodržovat určitá pravidla. 

Není to složité, ale ze začátku je potřeba být opatrný a pochopit zásady aplikace. Pacient si 

výživu může aplikovat sám, ale než se to naučí a získá v tom praxi, doporučujeme mu 

pomoc buď rodiny, nebo ošetřovatelské služby, což je také možné zajistit ze strany 

zdravotnického zařízení. 

Od personálu (povinnost vedení nemocnice) se požaduje uvolnit lůžko na jednotce 

metabolické péče v případě komplikací, postarat se o pacienta. Pokud pacient a jeho rodina 

nespolupracují, není snadné indikovat pacientovi domácí parenterální výživu a doporučit 

mu hospitalizaci v nemocnici. 

Pacient pro podání domácí parenterální výživy potřebuje speciální pomůcky. 

Těmito pomůckami jsou: stojan s infúzní pumpou, infuzní, přepouštěcí a prodlužovací 

sety, uzávěry infuzních setů, infúzní roztoky, injekční jehly a stříkačky, dezinfekce, sterilní 

rukavice, obvazový materiál, nízkomolekulární heparin, heparinová zátka (Koleczko, 

Goulet, Hunt, 2005, p. 74). 

Domácí parenterální výživu podáváme většinou do centrální žíly vena subclavia 

pomocí jednocestného centrálního žilního katétru, který je ještě na povrchu upraven proti 

bakteriím. Podáváme ji prostřednictvím vaků all-in-one. Tyto vaky pacient obdrží buď od 

výrobce, nebo se připravují na míru pacientovi v lékárně, kde lékárník namíchá specifické 

složení pro konkrétního pacienta nebo to připraví podle schválené nemocniční receptury. 

Vaky vyráběné v lékárně jsou jednokomorové se smíchanými složkami všech živin. Musí 

se uchovávat v lednici a doba exspirace je pouze 1 týden.  

V naprosté většině se vyrábí vaky tří komorové, kde je v každé komoře zastoupena 

jedna složka živin: aminokyseliny, tuky a glukóza. V dnešní době se však ještě ojediněle 

můžeme setkat se systémem dvoukomorovým, kde jsou v jedné části zastoupeny 

aminokyseliny a v druhé části cukry. Tuková emulze se k tomu dodává ve zvláštním setu. 

Tuto parenterální výživu je možné uchovávat při teplotě 20-25 ˚C, má dlouhou dobu 

exspirace. Oddělené složky ve třech nebo dvou částech vaku se před podáním pacientovi 

tlakem naruší tak, aby se slily dohromady, a pacient přijímá všechny živiny v jednom. Po 

tom, co se jednotlivé složky smíchají, je nutné vak vypotřebovat do 72 hodin. 

Vaky se obohacují i o vitamíny a stopové prvky, pokud má pacient nedostatek 

nějakého minerálu, je možné mu přidat suplement i během infuze (Kotrlíková & Křemen, 

2013, p. 22-25). 

Lékař určuje dobu, po kterou má vak kapat. Aby nedošlo k předávkování pacientů 

živinami, musíme dbát na pomalé podávání výživy. Je-li pacient plně odkázán na domácí 

parenterální výživu, jeden vak se má nechat vykapat za 14–16 hodin. V domácím prostředí 

se výživa většinou nechává vykapat přes noc, aby pacienta příliš neomezovala. Nejčastěji 
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se výživa aplikuje infuzní pumpou nebo tzv. kapkovým setem (100–250 ml/hod). V těchto 

obou dvou případech se dá přesná rychlost kapání regulovat. 

Při zavádění a převazování katétru je nutné dbát na dezinfekci rukou a všech 

ostatních pomůcek, které se při zavádění používají. V blízkosti katétru pracujeme opatrně, 

aby nedošlo k jeho vytažení. Sterilní jednorázové pomůcky se používají jen jednou. 

Obzvláště při samotném převazu je nutné dbát na zvýšenou dezinfekci v místě vstupu 

kanyly a jejím okolí. Pokud už máme připravený centrální žilní katétr, můžeme začít 

s napojením samotného vaku na katétr. Nejdříve se smíchají všechny tři komory vaku, 

sejmou se z vaku krytky a vydezinfikují se, spojíme stříkačky a jehly a aplikujeme 

připraveny vitaminový preparát do vaku s výživou, promícháme. Propláchneme infuzní set 

a nastavíme přesný čas kapání, dbáme na zvýšenou dezinfekci rukou i ostatních pomůcek 

(Zadák, 2008, p. 257 - 261).  

Pokud pacient není napojen na výživu, má katétr uzavřený heparinovou zátkou. Jako 

prevenci proti možnému vzniku trombóz všem pacientům na domácí parenterální výživě 

aplikujeme nízkomolekulární heparin.  

Energii a jednotlivé živiny určujeme na základě konkrétního stavu pacienta. 

Průměrně energetický výdej činí 25-30 kcal/kg/den. V domácím prostředí navyšujeme 

příjem energie pro pacienta, jelikož jsou obvykle aktivnější – vykonávají každodenní 

činnosti, vykonávají pohybovou aktivitu.  

Denní potřeba tekutin u pacienta je 40 ml/kg/den, což dohromady činí 2-3 l/den. 

Zvláštní pozor musíme dát na pacienty se syndromem krátkého střeva. Tito pacienti mívají 

zvýšené množství odpadu, někdy více než 2 l za den, tudíž u nich může snáze dojít 

k dehydrataci a vyloučení minerálů, může nastat hypokalémie, proto do parenterální 

výživy podáváme zvýšené množství minerálů. Jestliže je u některých pacientů zachován 

byť jen částečný perorální nebo enterální příjem, opět podle toho upravíme nutriční složení 

parenterální výživy, množství vody, iontů a energie (Staun, Pironi & Bozzetti, 2009, p. 

330). 

5.2  Edukace pacienta 

Mít možnost být na domácí parenterální výživě a nemuset být hospitalizován 

v nemocnici je pro pacienty neuvěřitelná výhoda, mohou se zpět začlenit do normálního 

života a téměř plně fungovat. Aby pacient mohl nastoupit na domácí léčbu, je potřeba dbát 

na důslednou edukaci nejen pacienta, ale i jeho nejbližšího okolí, neboť edukace je v tomto 

případě naprosto zásadní. 
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Než se pacient naučí, jak si správně parenterální výživu zavádět, záleží na mnoha 

faktorech:  

 Na problematice onemocnění (např. péče o stomii, drény, aplikace inzulínu) 

 Edukování rodiny  

 Zručnost pacienta 

 Společenské podmínky pacienta 

 

Pacient se učí během hospitalizace připravovat infuze, zacházení s infuzní pumpou 

a setem, případně dodávat i jiné podpůrné přípravky (např. vitamíny). Nezbytnou nutností 

je naučit pacienta, jak správně pečovat o katétr z důvodu možného zavlečení infekce do 

kanyly. Edukace nových pacientů trvá přibližně 7-14 dní (Kotrlíková & Křemen, 2013, p. 

22-25). 

5.3  Preventivní lékařské vyšetření 

Na preventivních ambulantních kontrolách u lékaře pacient podstupuje následující: 

klinické a antropometrické vyšetření, zhodnocení vývoje hmotnosti a hydratace, příjem per 

os, problémy se zažíváním apod. Odebíráme moč a provádíme jaterní testy. Zkoumáme 

hydrataci, výživové markery (celková bílkovina, albumin, prealbumin, transferin), krevní 

obraz a koagulaci. Podle výsledků těchto kritérií se hodnotí nutriční stav pacienta a 

popřípadě se upravují složky živin, které má dostávat do parenterální výživy tak, abychom 

plně stabilizovali vnitřní prostředí pacienta a pak mohl pacient chodit na kontroly k lékaři 

po delší době. 

Nejprve pacient dochází na kontroly každý týden, a pokud je stav stabilizován, 

doba mezi kontrolami se prodlužuje na 2-4 týdny (Šenkyřík, 2015, p. 691). 

5.4 Financování 

Domácí parenterální výživu v České republice hradíme z veřejného zdravotnictví, 

proplácí ji pojišťovny. Parenterální výživa pro jednu osobu stojí až 60 tisíc na měsíc. 

Předepisuje ji lékař specialista s nutriční licencí (Kotrlíková & Křemen, 2013, p. 22-25). 
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5.5  Centra podpory 

V České republice existují pro pacienty na DPV různé organizace, jejichž cílem je 

s těmito pacienty komunikovat a podporovat je formou různých schůzek a poskytování 

informací. Nejznámějším centrem, která sdružuje různé skupiny pro podporu těchto 

pacientů je Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče (SKVIMP). 

Jiným centrem podpory je např. Centrum „Život bez střeva“ 

(www.zivotbezstreva.cz), což je organizace, která zprostředkovává setkávání těchto 

pacientů. Pacienti tak mají možnost podělit se o své zkušenosti, vyměňovat si informace. 

Centrum „Život bez střeva“ se snaží získat finance např. na asistenty pro děti školou 

povinné nebo ošetřovatele. Pacienti se sem mohou obrátit v případě potřeby pomoci. 

V ČR je tato péče poskytována na specializovaných místech, které jsou přidruženy 

k jednotkám intenzivní metabolické péče. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zivotbezstreva.cz/
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6 KVALITA ŽIVOTA 

Je těžké popsat a představit si, co přesně je kvalita života. Tento pojem často 

používáme, ale kdo z nás ví, co to vlastně znamená. Je velmi subjektivní a pro každého 

představuje něco jiného. Jako jeden z prvních se pojem „kvalita života“ pokusil definovat 

Abraham Harold Maslow (1908 – 1970). Maslow popsal základní potřeby člověka. Na 

jeho myšlenkách můžeme stavět a kvalitu života aspoň trochu definovat. 

 Maslow ve své charakteristické pyramidě (obrázek č. 9) představil základní složky, 

bez kterých lidský život nedojde úplného naplnění (Slováček, Slováčková, Blažek, 2004, p. 

6–9). 

 

Obrázek č. 19: Maslowova pyramida potřeb  

 

(2014, online) 

 

Pokud chceme zhodnotit kvalitu života pacientů, zaměřujeme se nejdříve na 

pacienty s nevyléčitelným a chronickým onemocněním. U těchto pacientů je kvalita života 

nejnižší. Pacienti se denně musí zabývat bolestmi a komplikacemi jejich zdravotního stavu, 

což významně poškozuje jejich psychiku a celá jejich pozornost se upíná na bázi 

Maslowovy pyramidy, takže ani nemůže být řeč o jejím naplnění, jak by to teoreticky mělo 

být. 
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Chceme-li určit kvalitu života pacientů, často ji hodnotíme pomocí dotazníkového 

šetření. Dotazníky rozlišujeme na specifické, které používáme v případě, že chceme zjistit 

kvalitu života pacientů se stejným onemocněním (např. kvalitu života pacientů 

s onkologickým onemocněním) anebo generické, které kladou obecné otázky ohledně 

zdravotního stavu a tak jimi můžeme zjišťovat všeobecně kvalitu života všech pacientů 

(Slováček et. al., 2004, p. 6–9). 



36 

 

 

PRAKTICKÁ ČÁST 

V praktické části bakalářské práce jsem se zaměřovala na hodnocení kvality života a 

vývoje nutričního stavu pacientů na domácí parenterální výživě. 

 

7 CÍLE VÝZKUMU A VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

Cílem mého dotazníkového šetření bylo zjistit kvalitu života a změnu nutričního stavu 

pacientů na DPV. 

1. Cíl: Posoudit kvalitu života u pacientů na DPV. 

2. Cíl: Popsat změnu nutričního stavu u pacientů na DPV. 

 

Ke splnění cíle dojdu pomocí následujících výzkumných otázek: 

1. Jak se změnila kvalita života u pacientů na DPV? 

2. Jak se změnil nutriční stav pacientů na DPV? 

 

První výzkumnou otázku vyhodnocuji na základě následujících dílčích otázek: 

1. Jak se subjektivně cítí pacienti po odchodu z nemocnice? 

2. Mají pacienti po přechodu na DPV přetrvávající nebo nově vzniklé komplikace? 

3. Jsou pacienti na DPV schopni pravidelné pohybové aktivity? 

4. Zvládli se pacienti po odchodu z nemocnice začlenit do pracovního života? 

 

Na druhou výzkumnou otázku odpovím pomocí vyhodnocení těchto dílčích otázek: 

1. Jak se změnil způsob stravování pacientů po příchodu z nemocnice? 

2. Jak se změnila hmotnost pacientů po přechodu z nemocnice na DPV? 

3. Jak se změnila hmotnost pacientů užívajících sipping ve srovnání s pacienty, kteří 

ho neužívají? 
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8 POPIS VLASTNÍHO VÝZKUMU 

8.1 Metodologie tvorby dat  

Výzkum jsem prováděla kvalitativní metodou pomocí dotazníkového šetření ve VFN 

na III. interní klinice u MUDr. Jarmily Křížové, Ph.D., vedoucí mé bakalářské práce, která 

mi laskavě dovolila provádět tuto dotazníkovou metodu s pacienty, kteří jsou na domácí 

parenterální výživě a pravidelně chodí za paní doktorkou na ambulantní kontroly. Když 

měla paní doktorka objednané pacienty na kontrolu, docházela jsem na ambulanci i já, kde 

jsem s pacienty prováděla dotazníkové šetření ústní formou, popovídala jsem si s každým 

pacientem a zároveň jsem s ním dotazník vyplnila.  

Dotazníkem, který jsem si sama připravila, jsem sledovala především cíle uvedené 

výše. Dotazník (viz příloha) obsahuje 22 otázek s výběrem z několika nabízených 

odpovědí. Otázky v dotazníku se týkají různých životních oblastí. Ptala jsem se na 

onemocnění pacienta, dobu hospitalizace kvůli onemocnění, dobu aplikace parenterální 

výživy v nemocnici i doma, čas za den strávený na parenterálu, hmotnost, edukaci pacienta 

personálem ohledně podávání DPV, stravování, užívání sippingu a léků, zdravotní 

komplikace v nemocnici a doma, frekvenci ambulantních kontrol, subjektivní pocit 

pacienta na DPV, začlenění do pracovního života a schopnosti pohybové aktivity.  

Po diskutování s pacientem jsem zaškrtla vždy tu odpověď, která byla nejpravdivější 

a zároveň pro pacienta nejdůležitější.  

8.2 Výzkumný soubor 

Vedoucí mé práce mi nabídla provádět dotazníkové šetření s 20 pacienty na DPV, 

kteří za ní v době zpracovávání mé práce chodili na pravidelné ambulantní kontroly. 

Dohodly jsme se tedy tak, že dotazníkové šetření s těmito pacienty provedu. Vzorek 

sledovaných pacientů byl už úspěšně po hospitalizaci doma (na DPV) a v nejbližší době je 

nečekala žádná operace, ani nebyli bezprostředně po již vykonané operaci, tudíž výzkum 

nebyl ovlivněn momentálním fyzickým a psychickým stavem pacienta. 

8.3 Etické aspekty 

V dotazníku, kterým jsem prováděla šetření, mohly pacientům některé otázky 

připadat příliš soukromé nebo nekomfortní, přestože mi byl dotazník schválen etickou 

komisí (viz příloha). Někteří lidé zkrátka neradi hovoří o svém zdravotním stavu, 

může to vyvolat nostalgii, špatné vzpomínky, nepříjemné pocity nebo také strach ze 

zveřejňování jejich citlivých údajů. To by pro mě mohlo znamenat, že by se mnou 

pacienti nemuseli chtít při tomto šetření otevřeně hovořit a spolupracovat. Aby tato 

situace nenastala, ošetřila jsem tuto etickou problematiku tím, že jsem pacienty 
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ubezpečila, že žádná data nebudou využita jinak než pro účel mé bakalářské práce, že 

je dotazník anonymní, spolupráce je dobrovolná a je možné ji kdykoliv ukončit. 

Všichni pacienti, s kterými jsem výzkum prováděla, tuto informaci vzali na vědomí a 

souhlasili s ní. 

 

9. VÝSLEDKY A DISKUZE 

9.1 Charakteristika výzkumného souboru 

Výzkumný soubor jsem rozdělila na pohlaví a věk pacientů (graf č. 1 a 2).  

 

Graf č. 1: Pohlaví pacientů 

 

Dotazníkového šetření se dohromady účastnilo 20 pacientů na DPV (100 %), jak je 

uvedeno na grafu č. 1, jednalo se o 7 mužů (35 %) a 13 žen (65 %). 
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Graf č. 2: Věk pacientů 

 

Vzhledem k většímu počtu pacientů, jsem si pro větší přehlednost dovolila rozdělit 

jejich věk do několika skupin (graf č. 2). V první skupině 30–50 let odpovídali 4 

respondenti (20 %), ve druhé, největší skupině 51-65 let se jednalo o 7 pacientů (35 

%), ve třetí skupině 66–75 let odpovídalo 6 respondentů (30 %) a v poslední, nejmenší 

skupině už odpovídali jen 3 respondenti (15 %). 
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9.2 Výsledky dotazníku 

Výsledek každé dotazníkové otázky je nejdříve znázorněn graficky a pod grafem 

popsán. 

 

Graf č. 3: Důvod indikace parenterální výživy u pacientů 

 

Klíčovým důvodem pro zahájení DPV byla u pacientů následující onemocnění: 

odstranění části tenkého střeva chirurgickým zákrokem podstoupilo 6 pacientů (30 %), 

stomii 5 pacientů (25 %), Crohnovou chorobou trpí 2 pacienti (10 %), onkologické 

onemocnění zmínilo 5 pacientů (25 %). Jiným onemocněním, než je v nabídce, trpí 2 

pacienti a jako svůj důvod uvedli Dunbarův syndrom a potíže se slinivkou. 
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Graf č. 4: Délka hospitalizace pacientů v nemocnici 

 

Touto otázkou je myšlena celková délka hospitalizace pacienta v rámci léčby 

onemocnění, kvůli kterému mu bylo doporučeno podávání DPV. Např. pokud byl nějaký 

pacient kvůli jednomu zdravotnímu problému, na základě kterého mu byla indikována 

DPV, opakovaně hospitalizován, sečetla jsem čas strávený jednotlivými hospitalizacemi a 

součet jsem zaznamenala do tabulky. 

 Dohromady bylo do jednoho měsíce hospitalizováno 9 pacientů (45 %). 

Hospitalizaci, která trvala 2–3 měsíce, podstoupilo celkem 7 pacientů (35 %). Skupina 

hospitalizovaných dohromady 4–6 měsíců zahrnuje 3 pacienty (15 %). Déle než 6 měsíců 

byl hospitalizován jen 1 pacient (5 %). 
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Graf č. 5: Doba podávání parenterální výživy v nemocnici   

 

 10 pacientů (50 %) uvedlo, že v nemocnici na parenterální výživě strávili až 1 

měsíc, žádný pacient (0 %) ze sledovaného vzorku tam nebyl 2–3 měsíce, 9 pacientů (45 

%) uvedlo, že v nemocnici na parenterální výživě strávilo 4–6 měsíců a 1 pacient (5 %) byl 

v nemocnici na parenterální výživě hospitalizován déle než 6 měsíců. 
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Graf č. 6: Doba podávání domácí parenterální výživy 

 

8 pacientů (40 %) uvedlo, že se léčí na domácí parenterální výživě do 3 měsíců. 1 

pacient (5 %) je na DPV 4–12 měsíců, 2 pacienti (10 %) uvedli, že mají zavedenou DPV 

13–17 měsíců a 9 pacientů (45 %) uvedlo, že už jsou na DPV déle než 17 měsíců. 
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Graf č. 7: Změna hmotnosti pacienta po návratu domů z nemocnice během 1. měsíce 

 

Největší skupina pacientů, 8 pacientů (40 %) uvedlo, že po návratu domů 

z nemocnice během prvního měsíce přibrali do 3 kg. 5 pacientů (25 %) zvýšilo svou 

hmotnost o více než 3 kg během 1. měsíce po návratu domů z nemocnice, 1 pacient (5 %) 

zhubnul do 3 kg, u 3 pacientů (15 %) se snížila hmotnost o více než 3 kg a zbylá skupinka 

3 pacientů (15 %) zůstává doma na stejné hmotnosti, jako měli v nemocnici. 
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Graf č. 8: Změna hmotnosti pacientů na DPV z dlouhodobého hlediska    

 

4 pacienti (20 %) odpověděli, že se neváží, tudíž neznají svoji změnu hmotnosti, 

největší skupina a to skupina 10ti pacientů (50 %) na váze pomalu postupně přibírá, 

žádný pacient (0 %) nepřibírá více než 2 kg/měsíc, jen 1 pacient (5 %) pomalu 

postupně hubne, opět žádný pacient (0 %) nehubne rychle a poslední skupinka 5 

pacientů (25 %) má stále stejnou váhu. 
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Graf č. 9: Čas strávený na DPV za den 

 

Žádný z dotazovaných pacientů (0 %) netráví na lůžku kvůli DPV méně než 4 

hodiny, 4 pacienti (20 %) mají denně zavedenou DPV 5–9 hodin, největší vzorek a to 10 

pacientů (50 %) tráví denně na DPV 10–14 hodin, 6 pacientů (30 %) musí mít denně 

zavedenou DPV více než 14 hodin. 
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Graf č. 10: Edukace pacienta personálem před zahájením DPV 

 

Naprostá většina pacientů ze zkoumaného vzorku 19 pacientů (95 %) byla 

personálem nemocnice informována o zavádění DPV, jen 1 pacient (5 %) uvedl, že 

edukován nebyl a jako důvod uvedl, že edukován být nechtěl, jelikož mu DPV zavádí jiná 

osoba. 
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Graf č. 11: Pomoc pacientovi při zavádění DPV 

 

13 pacientů (65 %) uvedlo, že jim se zaváděním DPV někdo (rodinný příslušník, 

ošetřovatel) pomáhá, 2 pacienti (10 %) odpověděli, že si DPV zavádějí sami, další 2 

pacienti (10 %) uvedli, že si DPV někdy musí zavádět sami a jindy jim někdo pomáhá, 3 

pacienti (15 %) odpovědělo, že jim dříve někdo pomáhal, ale nyní už si DPV zavádějí 

sami. 
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Graf č. 12: Změna stravovacích návyků pacientů při odchodu z nemocnice domů na DPV 

 

Žádný pacient (0 %) neuvedl, že by jedl větší porce a častěji. Nejvíce pacientů, 8 

(40 %) pacientů odpovědělo, že jedí menší porce a častěji, 7 pacientů (35 %) jí menší porce 

a méně často, 1 pacient (5 %) nejí vůbec, u 4 pacientů (20 %) se stravovací návyky oproti 

nemocnici nezměnily a žádný pacient (tj. 0 %), nezmínil jiné důvody. 
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Graf č. 13: Dobrůtky, které si pacienti na DPV občas dopřejí 

 

4 pacienti (20 %) uvedli, že si občas dopřejí pivo, žádný pacient (0 %) si nikdy 

nedává víno, nejvíce a to 9 pacientů (45 %) občas mlsá cukrovinky, žádná pacient (0 %) 

nemlsá slané nebo smažené pokrmy a jako důvod „jiné“ uvedlo 7 pacientů (35 %). 2 

z těchto 7 pacientů nemlsají vůbec.  
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Graf č. 14: Užíváni sippingu 

 

6 pacientů (30 %) uvedlo, že někdy užívá nějaký sipping, zbylých 14 pacientů (70 

%) uvedlo, že sipping neužívá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

Graf č. 14a: Délka užívání sippingu pacienty, kteří uvedli, že ho užívají (viz předchozí 

graf) 

 

Z předchozího grafu vidíme, že 6 pacientů (30 %) uvedlo, že užívá sipping. 

Z těchto 30 %, 3 pacienti (15 %) odpověděli, že popíjí sipping teprve krátce, do jednoho 

týdne. 1 pacient (5 %) uvedl, že už sipping užívá 2–6 týdnů, další pacient (opět 5 %) 

odpověděl, že sipping užívá 7–12 týdnů, poslední pacient (5 %) konzumuje sipping 12 

týdnů a déle. 
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Graf č. 14b: Frekvence užívání sippingu 

 

Tento graf také navazuje na graf č. 14, kde jen 6 pacientů (30 %) odpovědělo, že 

pije sipping. Z těchto 30 %, 5 pacientů (25 %) pije sipping 1x denně, 1 pacient pije sipping 

2–3x denně a žádný pacient ze sledovaného vzooruku (0 %) nepije sipping více než 3x 

denně.  
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Graf č. 15: Užívání léků 

 

20 pacientů (100 %) uvedlo, že užívají nějaká léčiva. 
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Graf č. 16: Zdravotní komplikace na DPV 

 

2 pacienti (10 %) začali doma ve srovnání s hospitalizaci v nemocnici trpět 

nechutenstvím. Žádný pacient (0 %) nemá zapotřebí neustále přijímat potravu, 1 pacient (5 

%) začal trpět na bolest hlavy, 2 pacienti (10 %) měli obtíže s bolestmi břicha, 3 pacienti 

(15 %) začalo trpět na průjem, nikdo z pacientů (0 %) netrpěl na zácpu a posledních 11 

pacientů (55 %) uvedlo, že bylo bez zdravotních komplikací. 
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Graf č. 17: Zdravotní komplikace v nemocnici 

 

1 pacient (5 %) odpověděl, že v nemocnici trpěl nechutenstvím, žádný pacient (0 

%) neodpověděl, že by měl zvýšenou potřebu přijímat potravu nebo bolesti hlavy, 1 

pacient (5 %) trpěl v nemocnici na bolest břicha, žádný respondent (0 %) si nestěžoval na 

průjem nebo zácpu, 12 pacientů (60 %) odpovědělo, že nemělo žádné vážné zdravotní 

komplikace a 6 pacientů (30 %) uvedlo, že mělo jiné obtíže. 
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Graf č. 18: Pravidelné preventivní prohlídky u lékaře 

 

6 pacientů (30 %) odpovědělo, že k lékaři chodí na ambulantní kontroly  do dvou 

týdnů, 4 pacienti (20 %) ambulantně navštěvuje lékaře skoro měsíc, 9 pacientů (45 %) 

chodí na kontroly 1–2 měsíce a jen 1 pacient (5 %) odpověděl, že už za svým lékařem na 

pravidelné ambulantní kontroly  chodí 2 měsíce nebo ještě déle. 
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Graf č. 19: Subjektivní pocit pacienta na DPV 

 

14 pacientů (70 %) se cítí lépe po odchodu z nemocnice, 5 pacientů (25 %) se po 

odchodu z nemocnice domů také cítí lépe, ale vyčerpává je, že se musí o všechno starat 

sami, žádný pacient (0 %) neuvedl, že by se doma cítil hůře a jen 1 pacient (5 %) uvedl 

jiný pocit. 
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Graf č. 20: Schopnost pacienta začlenit se do pracovního života 

 

2 pacienti (10 %) uvedli, že se do pracovního života začleňují/začlenili, ale 

s problémy. 4 respondenti (20 %) se byli schopni začlenit bez problémů, 7 pacientů (35 %) 

se nezačlenilo do pracovního života, bývají převážně doma a jak uvedli, pobírají invalidní 

důchod. Posledních 7 pacientů (35 %) uvedlo  možnost jiné důvody. 
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Graf č. 21: Schopnost pacientů vykonávat pohybovou aktivitu (PA) 

 

12 pacientů (60 %) vykonává minimálně 1x týdně pohybovou aktivitu, 2 pacienti 

(10 %) uvedli, že pohyb vykonávají minimálně 1x za měsíc sami, další 2 pacienti (10 %) 

vykonávají PA s něčí pomocí, 4 pacienti (20 %) odpověděli, že pohybovou aktivitu vůbec 

nevykonávají. 
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Graf č. 22: Druh pohybové aktivity vykonávané pacienty  

 

10 pacientů (50 %) odpovědělo, že jejich pohybová aktivita je chůze, 4 pacienti (20 

%) preferují domácí cvičení, 1 pacient (5 %) chodí na rehabilitace, další 4 pacienti (20 %) 

pohybovou aktivitu nevykonávají a poslední 1 pacient (5 %) uvedl, že vykonává jiný druh 

PA. 
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9.3 Hodnocení cílů a výzkumných otázek a diskuse 

Pro zodpovězení základních cílů mé práce musím nejdříve zohlednit odpovědi na dílčí 

výzkumné otázky, pomocí kterých tuto skutečnost vyhodnocuji.  

Prvním mým stanoveným cílem je posoudit kvalitu života u těchto pacientů. Pro 

snazší určení tohoto výsledku jsem si stanovila výzkumnou otázku „Jak se kvalita života u 

pacientů na DPV změnila?“ Pomocí ještě specifičtější, dílčí výzkumné otázky „Jak se 

subjektivně pacienti cítí po odchodu z nemocnice?“, jsem zjistila následující odpověď: 70 

% dotazovaných pacientů se cítí obecně lépe, 25 % se také cítí lépe, ale vyčerpává je, že se 

sami musí o všechno starat (graf č. 19). Dohromady tedy můžeme říct, že se 95 % 

respondentů cítí subjektivně lépe po odchodu z nemocnice na DPV, což dokazuje i studie 

Tsang & Carey (2015), která se zabývala vlivem DPV na denní život pacientů. Závěrem 

uvedené studie je zlepšení subjektivního pocitu u pacientů na DPV, srovnáváme-li tento 

jejich subjektivní pocit s pocitem během hospitalizace. 

Druhou stanovenou dílčí výzkumnou otázkou je, zda mají pacienti po přechodu na 

DPV přetrvávající nebo nově vzniklé zdravotní komplikace (graf č. 16). Z mého 

dotazníkového šetření vzešla následující informace: v nemocnici bylo 60 % pacientů bez 

komplikací. Tito pacienti později, po přechodu na DPV, uvedli, že doma jich je bez 

komplikací o 5 % méně (tedy jen 55 %). Škála konkrétních komplikací pacientů je široká. 

Pohybuje se od problémů jako je nechutenství, bolest hlavy, bolest břicha až po obtíže 

s trávicím traktem jako je např. průjem. Ve studii Huisman-de Wall et al. (2007) je jako 

častá zdravotní komplikace pacientů na DPV uvedena právě diarrhoea. Konkrétně 

Huisman-de Wall et al. uvádí, že na tuto komplikaci trpí 26 % jedinců ze sledovaného 

vzorku pacientů. Mým dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že po návratu z nemocnice 

domů trpí na průjem jen 15 % pacientů.  

Vrátím-li se k diskuzi mého výzkumu o zdravotních komplikacích, obecně si 

skutečnost nižšího počtu obtíží u hospitalizovaných pacientů vysvětluji tím, že v nemocnici 

je přítomen personál, který je v případě vzniklých komplikací schopen okamžitě 

zasáhnout. A jelikož mezi časté komplikace PV patří potíže s katétrem, jak je uvedeno ve 

studii Szeinbach et al. (2014), je přirozené, že se pacientovi pod dohledem odborníků 

dostane lepší a rychlejší pomoci. 

Lidé na DPV samozřejmě mají kontakty na lékaře a zdravotní sestry, na které se 

mohou v případě nějakého problému telefonicky obrátit, ale případná pomoc není tak 

rychlá, účinná.  

 Dalším důvodem je to, že než se pacienti naučí zavádět si DPV, chvíli to trvá a ze 

začátku si jsou nejistí správnou aplikací a můžou udělat chybu. Tato nervozita však po pár 

dnech zavádění zmizí, stejně jako po určité době zmizí i řada zdravotních komplikací, 

které jsou způsobeny přechodem pacienta z nemocnice do domácího prostředí, kde se 

správnou aplikaci teprve začínají učit. Nesmíme opomenout, že zde hraje důležitou roli i 
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vztah s rodinou, příbuznými či přáteli a řada komplikací může být způsobena případnými 

vzájemnými problémy. Jak je opět uvedeno v již zmíněné studii Huisman-de Wall et al. 

mezi nejčastější psychické komplikace, která pacienty trápí, patří deprese, úzkost a únava, 

což může souviset právě s rodinnými a osobními problémy pacienta. 

Třetí výzkumnou otázkou je, zda jsou pacienti na DPV schopni pravidelné 

pohybové aktivity (graf č. 21). Pohybovou aktivitu definujeme jako: „jakýkoli tělesný 

pohyb spojený se svalovou kontrakcí, která zvyšuje výdaj energie nad klidovou úroveň“ 

(EU Physical Activity Guidelines, 2008, online). Celkově pravidelnou pohybovou aktivitu 

vykonává 80 % pacientů na DPV, dokonce se 60 % pacientů pohybuje pravidelně 1x 

týdně. Z grafu můžeme vyčíst, že jednoznačně ano a tak tuto dílčí výzkumnou otázku 

potvrdit. Schopnost pohybové aktivity pacientů na PV dokládá i švýcarská studie 

Aeberhard et al. (2015), která zjišťovala aktivitu pacientů na PV a dokonce dospěla 

k závěru, že většina těchto pacientů jsou aktivnější než před zahájením parenterální léčby, 

jelikož si lépe uvědomují pozitivní efekt pohybové aktivity. 

Poslední dílčí výzkumnou otázkou k vyhodnocení změny kvality života na DPV je, 

jak se pacienti zvládli po odchodu z nemocnice začlenit do pracovního života (graf č. 20). 

Odpovědět na tuto otázku není vůbec jednoduché. Počítáme-li, že průměrně důchodový 

věk začíná v 65 letech (Česká správa sociálního zabezpečení, 2017, online), samozřejmě 

záleží na roku narození, pohlaví, u žen počtu dětí apod., nesmíme zapomenout, že velkou 

částí pacientů zkoumaného vzorku (45 %) jsou senioři, to znamená, že nedokázali 

odpovědět, zda jsou schopni začlenit se do pracovního života nebo ne, jelikož už nepracují 

a pobírají důchod. 35 % dotazovaných pacientů je ve věku 51–65 let, což znamená, že i 

v této skupině je několik seniorů. Jen u 20 % dotazovaných pacientů (skupinka 

respondentů ve věku 30–50 let), můžeme s jistotou říci, že nejsou v důchodovém věku. 35 

% respondentů uvedlo, že pobírá invalidní důchod, což znamená, že nejsou schopni se 

začlenit do pracovního procesu. Znamená to sice, že nejsou v pracovním procesu, bývají 

převážně doma, ale na druhou stranu jsou minimálně schopni začlenit se do normálního 

života tím, že dokážou vykonávat základní činnosti: najíst se, provést osobní hygienu a 

někteří jsou schopni i vykonávat domácí práce nebo jít na procházku. 

Ve výsledku mohu říci, že pouze 30 % ze všech dotazovaných je prokazatelně 

schopno začlenit se do pracovního života.  

Dotazník však nebyl zaměřen na posuzování soběstačnosti, tudíž nelze na tuto 

otázku jednoznačně odpovědět. Z mého šetření však plyne, že minimálně třetina 

dotazovaných je schopna se do pracovního života začlenit, což si myslím, že je slušný 

výsledek, uvážíme-li, jaké komplikace tyto pacienty každodenně provází.  

Pokud mám zhodnotit změnu kvality života u pacientů na DPV a posoudit tak 

kvalitu života u těchto pacientů, tak na základě vyhodnocení dotazníků mohu konstatovat, 

že se kvalita života u pacientů zlepšila: subjektivní pocit dotazovaných je lepší než 

v nemocnici, pacienti jsou schopni vykonávat pohybovou aktivitu a do normálním životě je 
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schopna se začlenit většina z nich. Jedině v případě zdravotních komplikací jsem zjistila, 

že jsou na tom pacienti doma trochu hůře (o 5 %) než v nemocnici. Myslím však, že se tato 

situace po delší době zlepší, až si pacienti zvyknou na přechod z nemocnice domů a 

samostatnou aplikaci domácí parenterální výživy. V publikaci Křížová et al. (2014) je také 

uvedeno, že jsou pacienti schopni začlenit se zpět do poměrně kvalitního života a dál se 

věnovat svým zálibám. 

Mým druhým cílem výzkumu je popsat změnu nutričního stavu u pacientů na DPV. 

Stejně jako při určování prvního cíle, položila jsem si i zde jednotlivé výzkumné otázky a 

dílčí výzkumné podotázky pro kvalitnější zpracování odpovědi. 

Na první dílčí otázku: nalezneme odpověď v grafu (graf č. 12), 40 % pacientů na 

DPV jí menší porce a častěji a u 20 % pacientů nedošlo ke změně stravování ve srovnání 

se stravováním v nemocnici. Tato odpověď může budit dojem, že tedy těchto 20 % 

pacientů jí také menší porce a častěji, jelikož se tak nemocniční strava většinou podává. Ve 

skutečnosti tomu tak nemusí být: bez ohledu na způsob stravování v nemocnici, za 

pacienty chodí návštěvy, které jim mohou přinést nějaké dobrůtky a nápoje a personál o 

tom často ani neví. V nemocnici jsou lidé v jisté diskomfortní situaci a i když je to 

nepravděpodobné, může se stát, že mají chuť na různé pochoutky, i když jsou v situaci, 

kdy by měli dodržovat určitý dietní režim a jíst jen doporučená jídla. 

 Musíme však zohlednit, že je pacientům stravovací režim, jíst menší porce a častěji 

doporučován lékaři. Tato skutečnost je také uvedena ve studii Marion et. al. (2010), kde 

jsou shrnuty základní stravovací návyky těchto pacientů. Změnu hmotnosti u pacientů na 

DPV musíme sledovat. U PV hrozí riziko podvýživy a hmotnost je samozřejmě právě 

jedním z důležitých markerů malnutrice. Jak můžeme vyčíst z grafu (graf č. 7) hmotnost 

během prvního měsíce pacientů na DPV v 65 % narůstá, 20 % pacientů zhublo, což může 

být dáno změnou prostředí a nejistotou, zda se v nemocnici správně naučili aplikovat DPV 

a postupně se tento stav může měnit a váha se stabilizovat. 15 % pacientů má stále stejnou 

váhu. Na dalším grafickém znázornění (graf č. 8) hmotnost u pacientů narůstá i 

z dlouhodobějšího hlediska a to u 50 % pacientů. 20 % pacientů se neváží, takže je možné, 

že i u některých z nich dochází k nárustu hmotnosti. Kdyby však u těchto 20 % pacientů 

došlo k výraznému poklesu nebo nárustu hmotnosti, jistě by to pocítili, minimálně na 

oblečení. Mohu tedy předpokládat, že se váha u této skupiny pacientů výrazně nemění. 25 

% pacientů uvedlo, že má stálou váhu. 

Obecně u pacientů hodnotím změnu jejich hmotnosti (její nárůst) z krátkodobého i  

dlouhodobého hlediska pozitivně (hmotnost postupně narůstá). Výsledek mého zjištění se 

však liší od studie Pironi et al. (2004), který zjistil, že BMI pacientů na DPV klesá. V této 

studii hodnotil stav pacientů s různými onemocněními pomocí dotazníkové metody SF-36. 

Důvodů, proč jsem se dopracovala k jinému výsledku, může být několik: např. nevíme, po 

jak dlouhé době a jak dlouho Pironi et al. hodnotil BMI pacientů na DPV. Byla-li hmotnost 

pacientů vyhodnocována krátce po přechodu na DPV, mohlo dojít k jejímu poklesu. 
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Z dlouhodobého hlediska by se však hmotnost pacientů snižovat neměla. Nehledě na to, že 

uvedená studie je z roku 2004, od té došlo k rozvoji DPV, existují lepší a efektivnější 

možnosti, jak stabilizovat váhu pacientů.  

Třetí dílčí výzkumnou otázkou jsem zjišťovala, zda pacienti, kteří užívají sipping, 

dosahují dříve vyššího nárůstu hmotnosti než pacienti, kteří sipping neužívají.  

Rozdělila jsem skupinu 20 pacientů, s kterými jsem dotazník prováděla na dvě 

skupiny. První skupinou jsou pacienti, kteří se váží a sipping užívají. Těchto pacientů je 6. 

Druhou skupinou jsou pacienti, kteří se také váží, ale sipping neužívají. Těchto pacientů je 

10. Vyčlenila jsem pacienty, kteří se naváží, a proto u nich nelze jednoznačně potvrdit 

nárůst nebo úbytek hmotnosti, jedná se o 4 pacienty.  

Z 6 pacientů (100 %), kteří se váží a sipping užívají, přibírají na váze 3 pacienti (50 

%), 2 pacienti mají stabilní váhu (33 %) a 1 pacient hubne (17 %). 

Z 10 pacientů (100 %), kteří se také váží, ale sipping neužívají, přibírá na váze 8 

pacientů (80 %), 2 pacienti mají pořád stejnou hmotnost (20 %) a žádný nehubne. 

Srovnáním těchto výsledků dojdeme k závěru, že na váze přibírají pacienti, kteří sipping 

neužívají a to o 30 %. Musíme však uvážit, že vzorek pacientů není dostatečný a že z těch 

pacientů, kteří sipping užívají, ho někteří měli jen jednou či dvakrát. 

Pokud mám vyhodnotit a stručně shrnout druhý cíl výzkumu mé práce, mohu 

konstatovat, že pacienti v 75 % případů dodržují doporučení paní doktorky a jedí častěji 

menší porce. Hmotnost pacientů pomalu postupně narůstá, k většímu nárůstu hmotnosti 

dochází u pacientů, kteří sipping neužívají.  

Celkově jsem v této práci dospěla k následujícímu zjištění: kvalita života u pacientů 

na domácí parenterální výživě se v hodnocených kritériích zlepšila, jak uvádí i Violante et 

al. (2006), který ve své studii hodnotí životní úroveň pacientů se různými nemocemi. 

Usuzuji tak podle toho, že celkový subjektivní pocit pacientů na DPV je lepší, jsou schopni 

vykonávat pohybovou aktivitu a jsou soběstační sami provádět základní činnosti. 

Nutriční stav byl také změněn (Marion et al., 2010). Kromě změny hmotnosti 

(nárůstu), došlo i ke změně každodenního stravování. 

Cíle práce byly splněny a vyhodnoceny, ale bylo by vhodné ještě jednou provést 

stejné šetření na větším vzorku pacientů pro potvrzení mých závěrů. 
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9.4 Návrhy a doporučení 

Život pacientů na DPV je komplikovaný a kromě jejich osobního života zasahuje i do 

života jejich okolí. Stejně jako samotní pacienti, i rodinní příslušníci a blízcí musejí zvládat 

každodenně složité situace, což je psychicky náročné.  

 Pro zvládnutí této situace doporučuji psychologické konzultace. Alespoň ze 

začátku, než si pacient a jeho rodina zvykne na domácí léčbu. Přínosem je i možnost 

domácí péče prostřednictvím ošetřovatelek, které za pacienty dochází domů a pomáhají jim 

s aplikací DPV. Podpora ošetřovatelské péče hraje důležitou roli v každodenním životě 

pacienta. Dotyčný jedinec tak získá více času na to správně se naučit aplikovat DPV, což 

mu přispívá k získání většího sebevědomí a tak lepšímu subjektivnímu pocitu. 

  Dalším mým doporučením je držet se zásad zdravého životního stylu. Mezi tyto 

zásady řadíme pohybovou aktivitu, kterou je potřeba alespoň v rámci možností provozovat 

a také dodržovat dietního stravování doporučeného lékařem, chodit na pravidelné 

ambulantní kontroly je samozřejmostí. V případě jakýchkoliv obtíží co nejrychleji vyhledat 

odbornou pomoc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

10 ZÁVĚR 

Moje práce se zabývala životním stylem, kvalitou a výživou pacientů na domácí 

parenterální výživě.  Problematika aplikace DPV je velmi individuální, záleží na mnoha 

faktorech, jako je věk, onemocnění pacienta, jeho zdravotní stav, genetické predispozice, 

rodinné a sociální zázemí atd. Z těchto důvodů nebylo jednoduché stanovené cíle této 

práce vyhodnotit. Závěrem však mohu říct, že pomocí výzkumných otázek, byly cíle práce 

popsány a zodpovězeny.  

Posuzování kvality života těchto pacientů, což byl můj první cíl, bylo velmi rozmanité. 

V zásadě jsem však zjistila, že pacienti na DPV se cítí subjektivně obecně lépe, přestože 

jim přetrvávají některé zdravotní komplikace. Pacienti jsou schopni pravidelné pohybové 

aktivity a také jsou většinou schopni vykonávat samostatně nějakou práci, ať už 

v zaměstnání nebo doma. 

Druhým cílem této práce bylo popsat změnu nutričního stavu pacientů. Samostatné 

stravovací návyky u více než poloviny těchto pacientů spočívají v tom, že pacienti jedí 

menší porce a častěji, což je jim doporučováno lékaři. Můžeme si tak i tímto nepřímým 

způsobem ověřit dodržování lékařského doporučení pacienty. Se stravovacími zvyklostmi 

souvisí i hmotnost, která u se pacientů pomalu zvyšuje, nezávisle na užívání sippingu. Ať 

už pacienti na domácí parenterální výživě mají větší či menší komplikace, pořád možnost 

přijímat umělou výživu z domácího prostředí hraje nezastupitelnou roli v jejich životech.  

Pacienti nemusí setrvávat v nemocnici na lůžku, jsou více či méně schopni začlenit se do 

běžného rodinného a sociálního života a tak být v úzkém kontaktu se svými nejbližšími.  
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12 SEZNAM ZKRATEK 

AMK   Aminokyselina(y) 

BMI   Body mass index 

CT   Computer tomography, počítačová tomografie 

CRP   C-reaktivní protein 

CŽK   Centrální žilní katétr 

DM   Diabetes mellitus 

DPV   Domácí parenterální výživa 

ESPEN       The European Society of Parenteral and Enteral Nutrition                             

(Evropská společnost parenterální a enterální výživy) 

 

EV   Enterální výživa 

GIT   Gastrointestinální trakt 

HPN   Home parenteral nutrition (domácí parenterální výživa) 

CHOPN  Chronická obstrukční plicní nemoc 

MNA   Mini Nutritional Assessment   

NGS   Nazogastrická sonda 

NJS   Nazojejunální sonda 

NRS   Nutrition Risk Screening 

PA   Pohybová aktivita 

PEJ   Perkutánní endoskopická jejunostomie 

PEG   Perkutánní endoskopická gastrostomie 

PICC Peripherally inserted central catheter, periferně zavedený centrální 

žilní katétr 

PV   parenterální výživa 

SKVIMP  Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče 

TID   Totally implanted device (implantovaný port) 
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13 PŘÍLOHY 

Příloha 1: Dotazník 

Dotazník na téma: „Kvalita života a vývoj nutričního stavu pacientů na domácí parenterální výživě“ 

Dobrý den, 

dovolte mi, abych se představila. Jmenuji se Martina Vítková a jsem studentkou 3. ročníku 

bakalářského studia kombinované (dálkové) formy nutriční terapeut na 1. Lékařské fakultě 

Univerzity Karlovy. Téma mé bakalářské práce je „Kvalita života a vývoj nutričního stavu 

pacientů na domácí parenterální výživě“. 

Abych tuto práci mohla zpracovat, poprosila bych Vás o vyplnění tohoto dotazníku, který 

jsem si pro Vás připravila. Dotazník se zaměřuje na výživový stav pacientů, kteří jsou na 

domácí umělé výživě do žíly (parenterální). 

Dotazník obsahuje 22 otázek, jeho vyplnění bude trvat zhruba 20 minut. Zakroužkujte 

prosím vždy jen jednu odpověď, která je nejvýstižnější. Dotazník je anonymní, data budou 

sloužit pouze pro účely této bakalářské práce. Spolupráce je dobrovolná a můžete ji 

kdykoliv ukončit. 

 

1. Co je důvodem toho, že Vám není umožněno přijímat klasickou stravu, když jste 

nucen/a přijímat umělou potravu do žíly? 

 

A. Odstranění části tenkého střeva (chirurgický zásah) 

B. Stomie (umělé vyústění dutého orgánu na povrch těla) 

C. Crohnova choroba 

D. Onkologické onemocnění 

E. Jiné…………………. 

 

2. Jak dlouho jste byl/a hospitalizována v nemocnici? 

A. 0 – 1 měsíc 

B. 2 – 3 měsíce 

C. 4 – 6 měsíců 

D. Déle než 6 měsíců 

 

3. Jak dlouho jste byl/a na umělé výživě do žíly v nemocnici? 

A. 0 – 1 měsíc 

B. 2 – 3 měsíce 

C. 4 – 6 měsíců 

D. Déle než 6 měsíců 

 

4. Jak dlouho jste na umělé výživě do žíly doma? 

A. 0 – 3 měsíce 

B. 4 – 12 měsíců 

C. 13 – 17 měsíců 

D. Déle než 17 měsíců 
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5. Jak se změnila Vaše hmotnost po návratu domů z nemocnice během prvního 

měsíce? 

A. Přibrala jsem 1 – 3 kg 

B. Přibrala jsem více než 3 kg 

C. Zhubla jsem 1 – 3 kg 

D. Zhubla jsem více než 3 kg 

E. Hmotnost mám pořád téměř stejnou 

 

6. Vážíte se pravidelně? Pokud ano, pozorujete nějakou postupnou změnu na váze? 

A. Nevím, nevážím 

B. Pomalu postupně přibírám (1 – 2 kg/měsíc) 

C. Rychle přibírám (více než 2 kg/měsíc) 

D. Pomalu postupně hubnu (1 – 2 kg/měsíc) 

E. Rychle hubnu (více než 2 kg/měsíc) 

 

7. Kolik hodin denně strávíte na lůžku kvůli umělé domácí výživě? 

A. 1 – 4 hodiny 

B. 5 – 9 hodin 

C. 10 – 14 hodin 

D. 14 hodin a více 

 

8. Byl/a jste od personálu v nemocnici dostatečně informován/a o tom, jak vše správně 

zajišťovat ohledně domácí umělé výživy? 

A. Ano 

B. Spíše ano 

C. Spíše ne 

D. Ne 

 

9. Pomáhá Vám někdo s podáváním umělé výživy doma? 

A. Ano 

B. Ne 

C. Někdy 

D. Už mi nikdo nepomáhá, ale na začátku (po příchodu z nemocnice domů) mi 

pomáhal 

 

10. Jak se Vám změnila potřeba stravování s příchodem domů z nemocnice? 

A. Jím větší porce 

B. Jím menší porce, ale častěji 

C. Jím menší porce méně často 

D. Nejím 

E. Nezměnila  

F. Jiné……………… 
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11. Jaké dobrůtky si dopřejete doma a v nemocnici jste je neměl/a? 

A. Pivo 

B. Víno 

C. Cukroviny 

D. Slané pochoutky 

E. Smažené pokrmy 

F. Jiné……………………. 

 

12. Užíváte nějaký sipping („malé sladké pitíčko“)? 

A. Ano 

B. Ne 

 

13. Pokud užíváte nějaký sipping, jak dlouho ho užíváte? 

A. 0 – 1 týden 

B. 2 – 6 týdnů 

C. 7 – 12 týdnů 

D. 12 týdnů a déle 

 

14. Pokud užíváte nějaký sipping, jak často ho užíváte? 

A. 0 – 1x denně 

B. 2 – 3x denně 

C. Více než 3x denně 

 

15. Užíváte nějaké léky?  

A. Ano 

B. Ne  

 

16. Máte nějaké zdravotní komplikace, které se objevily až doma a v nemocnici jste je 

neměl/a? 

A. Nechutenství 

B. Neustálá potřeba přijímat potravu 

C. Bolesti hlavy 

D. Bolesti břicha 

E. Průjem 

F. Zácpa 

G. Nemám žádné zdravotní komplikace 

H. Jiné……………… 

 

17. Odezněly Vám nějaké zdravotní komplikace, které jste měl/a v nemocnici a doma je 

nemáte? 

A. Nechutenství 

B. Neustálá potřeba přijímat potravu 

C. Bolesti hlavy 

D. Bolesti břicha 

E. Průjem 

F. Zácpa 

G. Neměla jsem žádné zdravotní komplikace 

H. Jiné……………… 
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18. Jak často navštěvujete lékaře/jak často chodíte na kontroly? 

A. 0 – 2 týdny 

B. 3 – 4 týdny 

C. 1 – 2 měsíce 

D. 2 měsíce a více 

 

19. Jak se celkově cítíte od té doby, co jste odešel/a z nemocnice? 

A. Obecně lépe 

B. Lépe, ale vyčerpává mě, že se o všechno musím starat sám/a 

C. Hůře, nikdo o mě nepečuje 

D. Jiné……………………….. 

 

20. Jste schopen/a se normálně začlenit do pracovního života? 

A. Ano s problémy 

B. Ano bez problémů 

C. Ne, bývám převážně doma 

D. Jiné………………… 

 

21. Jste schopen/a nějaké pohybové aktivity? 

A. Ano, minimálně 1x týdně vykonávám pohybovou aktivitu 

B. Ano, minimálně 1x měsíčně vykonávám pohybovou aktivitu 

C. Ano, ale pouze s pomocí někoho (př. Fyzioterapeutem, příbuzného) 

D. Ne, pohybovou aktivitu vůbec nevykonávám 

 

22. Pokud vykonáváte nějakou pohybovou aktivitu, o co se jedná?  

A. Chůze 

B. Domácí cvičení 

C. Rehabilitace  

D. Nevykonávám pohybovou aktivitu 

E. Jiné……………………………… 

 

 

Základní údaje: 

Pohlaví: 

Věk: 

Výška: 

Váha: 

 
Děkuji. M.V. 
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