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Abstrakt

Enterální výživa je formou nutriční podpory, jejíž využití by mělo být zvažováno u

podvyživených pacientů či pacientů v riziku malnutrice, kteří mají funkční 

gastrointestinální trakt, ale nemohou nebo nechtějí přijímat dostatečné množství živin 

perorální cestou.

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou enterální výživy – jejími 

indikacemi, kontraindikacemi, způsoby aplikace a možnými komplikacemi.

Velká část práce je věnována perkutánní endoskopické gastrostomii, která se stala 

jednou z metod poskytování dlouhodobé enterální výživy a v současné době je tato metoda 

jedním z nejpopulárnějších přístupů do gastrointestinálního traktu pro dlouhodobou 

domácí enterální výživu.

Poslední část bakalářské práce poukazuje na důležitost edukace pacientů na 

dlouhodobé enterální výživě a přináší stručný návod, jak tyto pacienty edukovat tak, aby

pochopili důvody indikace a funkci enterální výživy a aby dovedli sami provádět veškeré 

nutné úkony související s péčí o sondu a podáváním výživy.

Klíčová slova: malnutrice, enterální výživa, perkutánní endoskopická gastrostomie, 

edukace



Abstract

Enteral nutrition is a form of a nutritional support which should be considered for 

malnourished patients or those at risk of a malnutrition who have a functioning 

gastrointestinal tract but are unable or unwilling to maintain adequate oral intake.

This bachelor thesis discusses issues of the enteral nutrition – it’s indications, 

contraindications, methods of delivering and possible complications.

A big part of the thesis is dedicated to a percutaneous endoscopic gastrostomy 

which became the technique of choice to provide long-term enteral nutrition support and is 

nowadays one of the most popular approaches to the gastrointestinal tract for long term 

home enteral nutrition.

The last part of the thesis shows the importance of the education of patients on a 

long-term enteral nutrition and provides a short guideline on how to properly educate them.

Keywords: malnutrition, enteral nutrition, percutaneous endoscopic gastrostomy, 

education
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1 Úvod

Malnutrice je stav, kdy příjem a využití živin nepokrývají v dostatečné míře potřeby 

organismu. Obzvláště u hospitalizovaných pacientů je hlavním rizikovým faktorem, který 

prodlužuje dobu hospitalizace, zvyšuje riziko komplikací a je provázen vyšší úmrtností. 

Výskyt malnutrice u hospitalizovaných pacientů se uvádí 30 – 60%, u chronicky 

nemocných 10%. U velké části pacientů malnutrice v nemocnici progreduje. Příčinou 

zhoršení nutričního stavu je vedle základního onemocnění také nedostatečný příjem 

potravy, který je způsoben například bolestí, úzkostí, nevhodným denním režimem, 

fyzickou neschopností přijímat potravu nebo agresivní léčbou. Malnutrici lze předcházet 

především režimovými opatřeními, vyhledáváním rizikových pacientů a následnou nutriční 

intervencí. (Novák)

Jednou z možností nutriční intervence je využití enterální výživy. Enterální výživa 

(EV) je podávání farmaceuticky připravených výživných roztoků obsahujících sacharidy, 

lipidy, proteiny, vitaminy, minerály, stopové prvky a vlákninu do gastrointestinálního 

traktu. (Křemen, 2009)

Právě o enterální výživě pojednává tato bakalářská práce. Pozornost je věnována 

sondové enterální výživě a výživovým stomiím, které jsou vhodné i pro dlouhodobou 

indikaci enterální výživy a to nejen v nemocničním, ale i v domácím prostředí. 

Samostatnou kapitolu tvoří perkutánní endoskopická gastrostomie jako jedna z

nejužívanějších forem domácí nutriční podpory. V případě domácí nutriční podpory je 

samozřejmě nutná řádná edukace pacienta, které je v této práci také věnovaná kapitola.

Enterální výživa je třikrát levnější než výživa parenterální a ve srovnání s ní má 

také minimum komplikací. Její využití v boji proti malnutrici by proto mohlo být mnohem 

větší než je v současné době. Informovanost o výhodách enterální výživy a způsobech 

provedení je nedostatečná, proto je cílem mé bakalářské práce sběr aktuálních a 

praktických informací o typech enterální výživy, indikacích a kontraindikacích, způsobech 

zavedení a následné ošetřovatelské péči. Dokonalé porozumění problematiky enterální 

výživy zdravotnickými pracovníky umožní předávat kvalitně informace i pacientům, což 

by mohlo vést ke zvýšení jejich compliance a zlepšení spolupráce mezi pacientem a 

zdravotnickým týmem.
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2 Úvod do klinické výživy

Obor klinické výživy byl dlouhou dobu velmi opomíjeným oborem v oblasti 

vnitřního lékařství a byl vnímán jen jako jeho okrajová součást. S vyšším výskytem 

závažných interních onemocnění a náročných operačních výkonů se v současné době 

výživa a péče o nutriční stav pacienta stává neoddělitelnou součástí léčby. Je již známo, že 

dobrý nutriční stav pacienta významně ovlivňuje průběh a úspěšnost léčby a má vliv na 

kvalitu a délku života.

2.1 Význam výživy ve zdraví a nemoci

Příjem potravy je jednou ze základních potřeb lidského organismu. Jídlo je zdrojem 

stavebních materiálů pro tvorbu tkání a orgánů, je zdrojem energie pro základní životní 

pochody (např. činnost srdce, dýchání) i pro fyzickou aktivitu a udržení života jednotlivce i 

populací. (Svačina, 2008) 

Výživu ovlivňuje řada faktorů. Jsou to faktory biologické, jako je funkce 

gastrointestinálního traktu, věk, pohlaví a zdravotní stav, faktory psychické – emoce, stres, 

libé pocity při požití chutného jídla a sociokulturní faktory – tradice a zvyky, náboženství,

životní styl. (Mlýnková, 2010)

Dobrý nutriční stav je také jednou z hlavních determinant úspěšné léčby většiny 

těžších onemocnění. I přes adekvátní nutriční podporu převládají v případě těžších 

onemocnění v těle katabolické procesy. Mnohdy také nebývá z různých důvodů u 

hospitalizovaných pacientů dosaženo adekvátního příjmu živin. Je prokázáno, že křivka 

rizika úmrtí v závislosti na body mass indexu (BMI) má tvar písmene „J“, tedy že není 

prospěšná nadváha a obezita a naopak ani podváha. U zdravých osob je riziko úmrtí 

nejnižší v rozsahu BMI 22 – 25 kg/m2, zatímco u kriticky nemocných pacientů 

hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče byla prokázána snížená úmrtnost až v 

pásmu nadváhy. Je tedy možné, že nadváha a nižší stupně obezity mohou být v kritickém 

stavu dokonce prospěšné díky připravenosti organismu na „horší období“, kterým 

onemocnění a hospitalizace je. (Křemen, 2009)

2.2 Malnutrice

Pojem malnutrice vznikl spojením latinských slov „male“ - špatně, zle a „nutrio“ -

živit, vyživovat. V praxi je malnutrice chápána jako označení pro podvýživu, ne jako 

špatná výživa obecně, kam bychom mohli zahrnout i nadměrný příjem potravy. (Charvát, 

2006) 

Malnutrice je tedy stav, kdy příjem a využití nutrientů nepokrývají v dostatečné 

míře potřeby organismu. 
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2.2.1 Příčiny malnutrice

Příčiny malnutrice jsou různorodé a jejich správná diagnostika a léčba je často 

předpokladem úspěšného ovlivnění nutričního stavu.

Nedostatečný perorální příjem.

Může být podmíněn anorexií. Ta může vznikat v důsledku působení léků ovlivňujících 

chuť k jídlu či samotným onemocněním např. nádorovým. Dále může být nedostatečný 

příjem ovlivněn duševními chorobami např. mentální anorexií či depresivními poruchami. 

Dalšími příčinami mohou být poruchy polykání nebo poruchy vědomí. Z celosvětového 

hlediska patří k příčinám malnutrice také socioekonomické faktory.

Poruchy trávení (maldigesce).

Mohou být způsobeny stavy po resekcích žaludku či totální gastrektomii, onemocněním 

jater a žlučových cest, onemocněním slinivky břišní či enzymopatiemi.

Poruchy vstřebávání (malabsorpce).

Vznikají např. v důsledku chirurgického zkrácení střeva (syndrom krátkého střeva), 

zánětlivým či nádorovým postižením tenkého střeva (např. Crohnova nemoc), léčbou 

cytostatiky či po ozáření.

Metabolické příčiny.

Stavy spojené s hypermetabolismem – polytraumata, sepse, pooperační stavy, syndrom 

systémové zánětlivé odpovědi, multiorgánové selhání či chronické onemocnění jako je 

renální insuficience, respirační insuficience, diabetes mellitus a další. (Charvát, 2006)

2.2.2 Typy malnutrice

Malnutrici obvykle dělíme na dva typy. Prvním typem je malnutrice energetická 

(marantický typ, prosté hladovění), která je způsobena nedostatečným energetickým 

příjmem. Postupně dochází k symetrickému váhovému úbytku, který může vést ke 

kachexii. Typickým příkladem energetické malnutrice jsou pacienti s mentální anorexií či 

staří lidé. Druhým typem je malnutrice proteinová (kwashiorkorový typ, stresové 

hladovění), kterou způsobuje nedostatek bílkovin ve stravě. V praxi jsou ovšem často 

přítomny oba deficity dohromady. Jedná se tedy o protein – energetickou malnutrici. 

(Křemen, 2009; Novák)

2.2.3 Následky malnutrice

Malnutrice výrazně zhoršuje průběh onemocnění, zvyšuje množství komplikací, 

které jsou spojené s hospitalizací pacienta, prodlužuje jeho pobyt v nemocnici a může být i 

příčinou úmrtí pacienta. (Křemen, 2009)

Pro pacienta v kritickém stavu je typický proteinový katabolismus, kdy dochází 

zejména k úbytku svalové hmoty. Mezi nejzávažnější komplikace malnutrice patří úbytek 

dýchacích svalů, svalů myokardu, deplece albuminů a transportních proteinů a snížení 

koncentrace imunoglobulinů. To v klinické praxi znamená zvýšení rizika infekcí vzhledem 

k oslabenému imunitnímu systému, zpomalení hojení ran, zvýšení rizika dekubitů, vznik 

otoků, svalovou slabost a z ní vyplývající zhoršení mobility pacienta se sklonem k 
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trombózám a emboliím či zvýšení rizika bronchopneumonie. Jsou pozorovány také 

poruchy termoregulace, krvetvorby, poruchy endokrinních funkcí jako je hypotyreóza, 

hyperglykémie, snížená je i koncentrace pohlavních hormonů a s ní spojená ztráta 

menstruace u žen, což je citlivým ukazatelem kritického váhového úbytku.

Malnutrice má významné důsledky z hlediska morbidity a mortality nemocných, je 

tedy nutné malnutrici včas diagnostikovat a zahájit nutriční intervenci resp. prevenci 

rozvoje malnutrice. (Charvát, 2006; Křemen, 2009)

2.2.4 Diagnostika malnutrice

Sledování nutričního stavu musí být vždy komplexní. Pro hodnocení malnutrice 

můžeme využít v zásadě dvě metody – nutriční screening (vyhledávání rizikových 

nemocných) a assessment (objektivní hodnocení podvýživy) (Křemen, 2009)

Nutriční screening by měl být součástí každého vstupního vyšetření a prvního 

kontaktu s pacientem napříč všemi klinickými obory. K jeho provedení se používá 

jednoduchý dotazník, který slouží ke zhodnocení rizika malnutrice či jejího stadia, je-li již 

přítomna. V dotaznících se hodnotí současný stav výživy, dynamika jeho změn, schopnost 

pacienta samostatně přijímat potravu a závažnost jeho celkového stavu. Na základě 

screeningu pak můžeme vybrat pacienty ohrožené malnutricí a věnovat jim zvýšenou 

pozornost a určit míru nutriční podpory či nutnost spolupráce s lékařem či nutričním 

terapeutem. (Křemen, 2009)

Příkladem nutričního screeningu může být NRS 2002, který se používá pro 

hospitalizované pacienty. 

Assessment zahrnuje anamnézu, fyzikální a antropometrické vyšetření, funkční 

testy, laboratorní vyšetření případně další parametry jako je např. krevní obraz či 

metabolismus železa. (Křemen, 2009)

 Anamnéza – zaměřujeme se na úbytek tělesné hmotnosti, na frekvenci příjmu 

potravy během dne a jak se tato frekvence změnila v porovnání s předchozím 

příjmem, dietní zvyklosti a omezení, přítomnost gastrointestinálních projevů jako je 

anorexie, nauzea, zvracení, průjem, bolest břicha atd.

 Fyzikální vyšetření – hodnotíme běžné parametry jako je krevní tlak, puls, tělesná 

teplota a dále stav kůže a kožních adnex, stav hydratace, rozložení tukových zásob 

a celkovou proporcionalitu těla. Velmi důležité je zhodnocení stavu svalstva a 

posouzení svalové síly.

 Antropometrické vyšetření – hodnotíme tělesnou hmotnost, BMI, měříme kožní 

řasy (zejména nad tricepsem) a střední obvod paže. (Novák)

 Funkční testy – patří sem např. měření dynamometrem, který měří sílu stisku ruky, 

nebo měření FEV1 pro posouzení funkce dýchacího aparátu. (Křemen, 2009)

 Laboratorní vyšetření – v souvislosti se stavem výživy se nejčastěji hodnotí 

koncentrace sérových bílkovin (albumin, prealbumin, transferin), které je třeba 

hodnotit ve vztahu k celkové zánětlivé aktivitě organismu. Ze zánětlivých markerů 

se nejčastěji hodnotí CRP. Dále se hodnotí kreatinin, který odráží funkci ledvin a 
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jeho koncentrace také odpovídá objemu svalové hmoty. Dále se vyšetřují urea, Na, 

K, Cl, P, Mg, Ca a cholesterol.  U dlouhodobého hladovění či poruch vstřebávání, 

kdy nemůžeme vyloučit karenci stopových prvků a vitaminů se hodnotí i Zn, Se, 

Fe, vitamin B12 a kys. listová. (Novák)

2.3 Význam nutriční podpory a její algoritmus

Nutriční podpora získala v posledních letech významné místo jako součást 

komplexní terapie nejen při léčbě kritických stavů, ale vůbec všech patologických stavů, 

které jsou provázené energetickou, substrátovou, vitaminovou a minerálovou dysbalancí. V 

současné době zasahuje nutriční podpora do všech oblastí medicíny a podílí se velkou 

měrou na zlepšení výsledků léčby. Je to samozřejmě terapie podpůrná, která bez komplexní 

léčby, která vede k odstranění primární příčiny malnutrice, nemá dostatečný efekt. A 

naopak platí, že jakákoliv léčba u pacientů s nedostatkem živin potřebných při hojení a 

rekonvalescenci, nemůže být úspěšná. Dobrý nutriční stav dokáže významně příznivě 

ovlivnit průběh onemocnění, pacienti jsou odolnější vůči infekcím, dochází u nich k 

lepšímu hojení ran atd.

Při zahajování nutriční podpory se postupuje následovně. (viz obrázek č. 1) Před 

volbou nutriční podpory bychom si měli nejdříve uvědomit, z jakého důvodu dochází k 

riziku či rozvoji malnutrice a zda si nevystačíme s normální perorálně podávanou stravou. 

Pokud dojdeme k názoru, že nutriční intervence je nutná, přistupujeme k tzv. fortifikované 

stravě. Pokud i tato selže, zahájíme podávání enterální výživy. První volbou enterální 

výživy by měly být perorální nutriční doplňky, sipping, pokud ani tyto nebudou dostatečné, 

následuje enterální výživa sondová. Až pokud tato selže nebo není možné ji podávat, 

přistupujeme k parenterální výživě. (Křemen, 2009)

Obrázek č. 1 Algoritmus nutriční podpory

Zdroj:http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina-priloha/nutricni-podpora-u-

onkologicky-nemocnych-461328

http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina-priloha/nutricni-podpora-u-onkologicky-nemocnych-461328
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3 Enterální výživa

Enterální výživa (EV) je podávání farmaceuticky připravených výživných roztoků 

obsahujících sacharidy, lipidy, proteiny, vitaminy, minerály, stopové prvky a vlákninu do 

gastrointestinálního traktu. (Křemen, 2009)

Cílem EV je zajištění dostatečného energetického příjmu za účelem příznivého 

ovlivnění pacientova nutričního stavu, zajištění a podpora funkce gastrointestinálního 

traktu, překonání anatomických a funkčních poruch v oblasti horního GIT a podávání 

specifických farmaceuticky připravených výživných substrátů, čímž lze pokrýt veškeré 

výživové potřeby organismu. (Svačina, 2008)

3.1 Historie enterální výživy

Historie enterální výživy sahá 3500 let zpátky do starověkého Egypta a Řecka, kdy 

se používaly klystýry, které umožňovaly příjem živin například při léčbě průjmů či 

zaníceného střeva. Podávané roztoky byly vyráběny z vína, mléka, syrovátky a pšeničného 

nebo ječného vývaru. Metoda výživy skrz rektum byla používána po tisíce let, z důvodu 

obtížného přístupu do horního gastrointestinálního traktu. (Chernoff, 2002) 

První pokusy výživy skrz horní gastrointestinální trakt jsou přisuzovány 

Capivacceovi v roce 1598, který použil dutou trubici s vakem naplněným výživným 

roztokem a zavedl ji do jícnu. V roce 1617 navrhl Aquapendente krmení skrz nasopharynx. 

V roce 1646 vytvořil Von Helmont pro podávání výživy do jícnu flexibilní sondu 

vyrobenou z kůže a v roce 1710 Boerhave navrhl, že by se tato sonda dala využít pro 

krmení až do žaludku. (Harkness, 2006) 

V literatuře 18. a 19. století můžeme nalézt zmínky o využití různých směsí 

potravin a různých technik užívaných pro krmení do žaludku. Nejpopulárnějším 

prostředkem k dopravení stravy do žaludku byla dutá trubice s nálevkou či stříkačkou 

připojenou k vnějšímu konci trubice. Jako první lékař, který použil orogastrickou sondu, je 

považován John Hunter. V roce 1790 vytvořil sondu z velrybí kosti potažené úhoří kůží, 

kterou krmil pacienty směsí z vajíček, mléka, cukru a vína. 

V 18. století bylo C. Dukesem popsáno krmení skrz nosní dírku pomocí sondy 

vyrobené z kaučuku. Doporučoval touto cestou podávání teplého mléka, hovězího vývaru, 

vajec a povzbuzujících prostředků dětem trpícím mánií, záškrtem, dívkám odmítajícím 

potravu a dětem, které v nemoci odmítaly jíst. V roce 1872 použil T. S. Coulton podobnou 

kaučukovou sondu, zavedl ji přes nosní dírku až do hltanu a s její pomocí aplikoval 

pacientům husté pudinky a rozmačkané skopové maso. Podobně E. Hott použil sondu 

vedenou skrz nosní dírky a později i skrz ústa do žaludku a krmil s ní pacienty 

peptonizovaným mlékem obsahujícím whisky nebo brandy a digitalis. Hlavním problémem 

krmení do žaludku byla nesnášenlivost tohoto krmení pacienty. V roce 1910 byl tento 

problém vyřešen M. Einhornem, který zavedl sondu skrz nosní dírky až do duodena a 

proximální části jejuna. Mnoho dalších lékařů včetně W. G. Morgana a C. R. Jonese se poté 

Einhornovou technikou inspirovali a začali ji pozměňovat. Zjistilo se například, že pacienti 
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netolerují bolusové podávání výživy a v roce 1916 Jonese napadlo podávat výživu 

kontinuálně, na což pacienti reagovali kladně, takto podávanou výživu lépe tolerovali a 

přibývali na váze. Krátce nato se začala zavádět výživa do jejuna. 

V roce 1918 zavedl Andersen perioperačně sondu do jejuna a pooperačně začal 

podávat roztok peptonizovaného mléka, dextrózy a whisky každé dvě hodiny v malých 

dávkách tak, aby dosáhl energetického příjmu 2 500 Kcal za 24 hodin. V roce 1939 

vytvořili Abbot a Rawson sondu se dvěma lumen. Jeden otvor sloužil k odsávání 

žaludečního obsahu a druhým otvorem se podávala výživa do jejuna. V tomtéž roce 

Stengel a Ravdin vytvořili první kaseinový hydrolyzát a došlo tak k velkému rozvoji 

krmných formulí. Stengel velmi přispěl k rozvoji enterální výživy. Mimo jiné například 

vynalezl automatické krmící zařízení, které vytvořil modifikací transfúzní pumpy. 

V 60. letech 20. století se začaly používat sondy polyethylenové, později i sondy 

silikonové a byla vyvinuta chemicky definovaná enterální výživa, která byla původně 

plánovaná pro vesmírný program. 

V 80. a 90. letech se začaly zavádět sondy endoskopicky a v tomto období došlo i 

prvnímu provedení perkutánní endoskopické gastrostomie. (Harkness, 2006) 

Michael W. L. Gauderer vyvíjel tuto metodu mezi lety 1976 a 1978 v dětské 

nemocnici v Philadelphii, kvůli vzrůstajícímu počtu dětí s neurologickými onemocněními a 

následnou poruchou polykání. Děti byly náchylné ke komplikacím, které provázejí 

celkovou anestezii, a proto hledal způsob jak provést gastrostomii bez nutnosti operace. 

Stanovil si tři kritéria, aby vyloučil riziko komplikací:

 dostatečná kontrola místa zavedení sondy v žaludku

 dostatečná ochrana okolních orgánů před náhodným poraněním

 spolehlivé přiblížení žaludeční stěny ke stěně břišní

V roce 1979 přešel Gauderer do nemocnice v Clevelendu v Ohiu, kde se seznámil s 

endoskopistou Jeffreyem Ponskym a sdělil mu své myšlenky o provedení minimálně 

invazivní gastrostomie a společně naplánovali techniku zavedení perkutánní gastrostomie 

pod endoskopickou kontrolou, kterou úspěšně provedli 12. července 1979 4,5 měsíčnímu 

dětskému pacientovi. Později byla metoda vyzkoušena i na dospělých pacientech po 

mozkové mrtvici a v roce 1980 byla tato metoda poprvé představena shromáždění lékařů v 

Salt Lake City, kde o ni byl ihned projeven velký zájem. (Gauderer, 1980; Kohout 2002;

Ponsky 2011)

Ačkoliv se ve vývoji enterální výživy ušel z dob starověkého Řecka a Egypta do 

současnosti obrovský kus cesty, stále je v této oblasti místo pro zlepšování, vývoj a 

výzkum, které doufejme, povedou k ještě lepšímu využití enterální výživy při léčbě a 

podpoře zdraví a rekonvalescence pacientů. 

3.2 Indikace enterální výživy

EV je indikována v případě, že pacient má funkční GIT, ale z nějakého důvodu 

nemůže, nechce nebo nesmí jíst a pít, dále při poruchách trávení a vstřebávání, které 
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omezují nebo zcela znemožňují příjem klasické stravy per os či k intraluminární výživě 

sliznice střeva. (Zadák, 2008; Svačina 2008)

Svačina (2008) dále rozděluje indikace EV podle diagnózy a postižení orgánů:

 proteinová a proteinenergetická malnutrice různé etiologie

 stenózy orofaryngu, jícnu a kardie

 poruchy polykání

 úrazy orofaciální oblasti

 syndrom krátkého střeva

 akutní a chronická pankreatitida

 nespecifické střevní záněty (např. Crohnova choroba)

 sepse

 multiorgánové selhání

 předoperační příprava

 časná pooperační výživa

 poruchy příjmu potravy (např. mentální anorexie)

 dyspepsie a anorexie při chemoterapii (Svačina, 2008)

3.3 Kontraindikace enterální výživy

Ačkoliv by EV měla být první možností volby při zajišťování nutričních potřeb, 

mohou se vyskytnout případy, kdy je EV kontraindikována. Kontraindikace EV můžeme 

rozdělit na absolutní a relativní.

Absolutní kontraindikací je silné zvracení, krvácení do GIT, mechanická obstrukce 

distálně od žaludku, paralytický ileus, akutní peritonitida, atonie žaludku a střev, toxické 

megakolon, těžké léze sliznice dutiny ústní, stavy po orofaciálních traumatech s pevným 

spojením zubů horní i dolní čelisti.

Relativní kontraindikací je například akutní pankreatitida (výživu musíme podávat 

až za Treitzovu řasu), těžký průjem, vysoko umístěná enterokutánní píštěl. Kvůli těmto 

stavům musíme zvážit vhodnou metodu aplikace EV, odložit její zahájení či zredukovat 

dávku, ale nevylučují její použití v nějaké modifikované formě. Relativní kontraindikací 

může být i nespolupracující pacient. (Brodanová, 1994; Svačina, 2008; Křemen, 2009;

Sobotka, 2011)

3.4 Přípravky enterální výživy

Přípravky enterální výživy jsou potraviny pro zvláštní lékařské účely, které jsou 

určeny k popíjení či aplikaci do sond a stomií. Můžeme rozdělit na dvě základní skupiny –

polymerní a oligomerní přípravky. Existují také modifikované přípravky pro enterální 

výživu. 

Polymerní přípravky obsahují jednotlivé živiny většinou ve své původní formě a 

molekuly jednotlivých živin jsou shodné s těmi, které jsou obsaženy v běžné stravě. 

Složení polymerních přípravků odpovídá fyziologickým potřebám organismu, a proto jsou 
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využívány nejčastěji v nemocničním prostředí i v domácí péči. Polymerní přípravky 

obsahují intaktní proteiny, polysacharidy a tuky převážně ve formě triacylglycerolů s 

dlouhými řetězci (LCT tuky). Měly by také obsahovat vlákninu, pokud není 

kontraindikována. Tyto přípravky jsou určeny nejčastěji k podávání do žaludku či duodena 

a pro své dobré chuťové vlastnosti jsou vhodné i k popíjení. 

Oligomerní přípravky se používají v případě, že polymerní přípravky nejsou 

tolerovány gastrointestinálním traktem např. v důsledku pankreatické insuficience. Tyto 

přípravky jsou rozštěpené, nízkomolekulární a nepotřebují tedy ke svému vstřebávání 

přítomnost trávicích enzymů. Obsahují aminokyseliny a oligopeptidy (di- a tripeptidy), 

disacharidy, maltodextrin a MCT oleje, které jsou stravitelnější než LCT tuky a neobsahují 

vlákninu. Výhodou oligomerních přípravků je lepší dostupnost vitaminů a minerálních 

látek, nevýhodou ale bývá jejich nepříjemná hořká chuť, která bývá pro pacienty znatelná i 

při gastrickém podávání, proto se tyto přípravky podávají až do jejuna. 

Všechny přípravky pro enterální výživu obsahují vitaminy, minerály a stopové 

prvky v množství, které odpovídá doporučené denní dávce. Většina přípravků je 

bezlaktózová, bezglutenová a neobsahuje puriny. 

Modifikované přípravky vycházejí z polymerních přípravků. Liší se různým 

obsahem energie v 1 ml – hypokalorické (méně než 0,9 kcal), izokalorické (0,9 – 1,2 kcal) 

a hyperkalorické (více než 1,2 kcal), různým složením tuků, obsahem vlákniny a proteinů. 

K dispozici jsou také imunomodulační přípravky, které vedle nutriční podpory 

stimulují imunitní systém. Obsahují specifické složky jako glutamin či omega-3 mastné 

kyseliny a další imunomodulační komponenty.

Dále existují i modulární dietetika, která obsahují jednotlivé složky výživy.

Příkladem je proteinový přípravek Protifar, který je určen k suplementaci proteinů 

pacientům, kteří mají vysoké nároky na příjem bílkovin nebo z nějakého důvodu 

nepřijímají dostatečné množství bílkovin z běžné stravy. Protifar je mléčná bílkovina 

v koncentraci 90%. Ve 100g prášku je obsaženo 88,5 g bílkovin. Na trh se dostávají i 

přípravky, které upravují fyzikální vlastnosti potravy např. ztužovadla tekuté stravy, které 

jsou vhodné pro pacienty s poruchami polykání.

V současné době jsou na trhu k dispozici přípravky pro enterální výživu od řady 

farmaceutických firem – Nutricia, Fresenius, Nestlé nutrition, Bbraun, Bohušovická 

mlékárna, Abbot atd. (Zadák, 2008; Grofová, 2009; Křemen, 2009; Vytejčková, 2013)

3.5 Způsob aplikace enterální výživy

Enterální výživa může být podávána několika způsoby. 

 Sipping

 Gastrická sonda

 Enterální sonda

 Výživová stomie
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Sipping je popíjení přípravků enterální výživy. Aplikace výživy ve formě sippingu 

je první volbou při nutriční intervenci. Užití sippingu bychom měli zvažovat, jestliže běžný 

perorální příjem je deficitní a pacient nemá dostatečný příjem makronutrientů a 

mikronutrientů, ale jeho gastrointestinální trakt je funkční. Sipping je první volbou výživy 

také z důvodu zachování sekrece slin s jejich významnými antibakteriálními vlastnostmi. 

Sipping je obvykle kompletní a vyvážená tekutá výživa určená zejména pro pacienty se 

zvýšenou potřebou energie a živin, ale existují i přípravky určené pro specifické skupiny 

pacientů např. pacienti s dekubity, s diabetem mellitem, se zvýšenou potřebou bílkovin.

Sipping lze podávat jako doplňkovou výživu nebo jím lze stravu úplně nahradit. Zásadou 

při podávání je popíjení po malých dávkách a podávání sippingu po jídle nebo mezi jídly, 

aby pacient přijímal tuto výživu nad rámec normální stravy. Na trhu existuje velká řada 

přípravků různých typů i příchutí. (Sobotka, 2011; Vytejčková, 2013)

Gastrická sonda je sonda zaváděná nosem nebo ústy do žaludku. Více o této sondě 

pojednává kapitola 4.

Enterální sonda je sonda zaváděná až do tenkého střeva. Blíže o ní pojednává 

kapitola 4.

Výživová stomie zajišťuje příjem enterální výživy skrz kůži a břišní stěnu do dutého 

orgánu. Více o tomto způsobu podávání výživy pojednává kapitola 5.
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4 Gastrická a enterální sonda 

4.1 Vlastnosti sond

Gastrická sonda je sonda zaváděná do žaludku. Nejčastěji užívaným vstupem do 

GIT při zahajování EV u pacientů neschopných přijímat potravu ústy je nazogastická 

sonda, která je zaváděna skrz nos. V případě, že je nemožné vést sondu přes nos např. v 

důsledku obstrukce nosních průduchů, traumatu nosu, masivního krvácení apod. lze využít 

přístup skrz ústa. Tato sonda se nazývá orogastrická. Gastrické sondy se využívají k 

aplikaci krátkodobé sondové výživy max. do 6 týdnů. Sondy jsou vyrobeny z měkkých 

biokompatibilních plastů, preferován je polyuretan nebo silikonový kaučuk. Sonda pro 

transnasální aplikaci pro dospělého bývá dlouhá 70 – 80 cm. Průřez sondy se udává 

zevním a vnitřním průměrem. Většina firem udává průměr sondy v jednotkách French (F) 

přičemž 1 F = 0,33 mm. Výběr vnitřního průměru sondy je závislý na typu enterální 

formule, kterou použijeme. Čím je vnitřní průměr sondy větší, tím je menší riziko jejího 

ucpání a tím je i menší potřeba tlaku k zajištění průtoku sondou. Pro pohodlí pacienta je 

výhodný co nejmenší zevní průměr sondy. 

Enterální (jejunální) sondy jsou dlouhé 125-165 cm a bývají tenčí než sondy 

gastrické. Její užití je výhodné u pacientů, kterým hrozí riziko aspirace či při nutnosti 

obejít přítomnou gastroparézu. Konec sondy se umisťuje obvykle za Treitzovu řasu do 

proximálního jejuna. V některých případech je indikováno zavedení pouze do duodena, 

potom hovoříme o sondě nazoduodenální.  

Pro snadnější zavádění a udržení sondy v pozici existuje řada úprav. Zavádění může 

usnadnit například vodič. Vodiče jsou umístěny v lumen měkkých a flexibilních sond a 

napomáhají jejich pohodlnému umístění. Většina vodičů je vyrobena z nerezové oceli a 

jsou do lumen sondy umístěny již výrobcem, aby nedošlo k poškození stěny sondy při 

manipulaci s ní. Vodiče jsou zakončeny měkčím materiálem či kuličkou a nepřesahují 

konec sondy. Tímto je zabráněno poranění měkkých tkání.

Velkým problémem tenkých sond je jejich ucpání. Riziko ucpání lze mimo jiné 

snížit i vhodným výběrem sondy z hlediska materiálu a konstrukce. Některé sondy mají 

proximálně několik centimetrů od distálního konce sondy umístěné otvory, které zabraňují 

zpětnému toku sekretu a srážení výživy v lumen sondy. Otvory mohou být umístěny i v 

boční straně sondy přesně naproti sobě, což umožňuje plynulý tok výživy po obou stranách 

sondy. Dalším konstrukčním řešením je jeden velký otvor na boku sondy, který zamezuje 

jejímu ucpání sraženinami enterální výživy případně medikamenty.

Některé sondy mají kromě hlavního přítokového konce, který je napojen na 

přívodní set přídatný port, který se určen k proplachování sondy či podávání léků bez 

nutnosti odpojit sondu od přívodního setu. (Svačina, 2008; Zadák, 2008; Křemen, 2009;

Sobotka, 2011; Vytejčková, 2013)
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4.2 Zavádění nazogastické sondy

Zavádění nazogastrické sondy je v kompetenci všeobecné zdravotní sestry. Sondy 

bývají dlouhé 70 – 80 cm a jejich průměr je od 16 F do 20 F. Jsou od sebe barevně odlišeny 

(žluté zakončení = 20 F, červené zakončení = 18 F, oranžové zakončení = 20 F). Vyrobeny 

jsou z polyuretanu či silikonového kaučuku. (Zadák, 2008)

4.2.1 Pomůcky pro zavádění

Před zavedením sondy je třeba připravit si na pojízdný stolek či tácek veškeré 

pomůcky, které budeme potřebovat. Těmito pomůckami jsou:

 sonda

 lubrikant, např. Mesocain gel, který má lokální anestetické účinky

 lokální anestetikum ve spreji ke znecitlivění krku 

 ochranné rukavice

 emitní miska

 čtverce buničiny

 náplast

 sběrný sáček s háčkem na zavěšení

 Janettova stříkačka

 fonendoskop

 nosní kapky pro zmírnění otoku nosní sliznice (Vytejčková, 2013)

4.2.2 Technika zavádění

Před zavedením je třeba připravit na výkon i pacienta. Zavádění nazogastrické 

sondy může být nepříjemné, může vyvolávat pocity na zvracení a dávení pacienta. Pokud 

to zdravotní stav dovoluje, je třeba ho edukovat o zavedení a účelu výkonu, přesvědčit ho 

ke spolupráci a nezastírat nepříjemnost výkonu. Pro zavádění je pro pacienta nejvhodnější 

Fowlerova poloha – poloha v polosedě, kdy jsou hlava a trup zdviženy v úhlu 45° či 90° a 

kolena mohou nebo nemusí být pokrčena. Před zahájením výkonu odstraníme zubní 

protézu a můžeme odmastit oblast pacientova nosu lihobenzinem, aby později dobře 

přilnula fixační náplast. U spolupracujícího pacienta můžeme jednoduše zjistit, který nosní 

průduch je prostornější. Požádáme ho, aby si stisknutím chřípí střídavě uzavřel nosní 

průduchy a řekl nám, kterým se mu lépe dýchá. Má-li pacient rýmu, můžeme zmírnit otok 

nosní sliznice použitím nosních kapek.

Připravíme si pomůcky a umyjeme a vydesinfikujeme si ruce. Sondu, která nemá 

vodič pro snadnější zavedení, můžeme uchovat v mrazáku – měkká sonda se tak stane tužší 

a její zavedení bude jednodušší. Oblékneme si ochranné pomůcky – rukavice případně 

ochrannou zástěru a ústenku. 

Průchod sondy hrdlem je pro pacienty nepříjemný, proto můžeme použít lokální 

anestetikum, které nastříkáme do krku a necháme několik minut působit. Před výkonem je 

nutno určit délku sondy změřením vzdálenosti od špičky nosu, k ušnímu lalůčku a ke konci 



20

sterna. Místo si můžeme označit lihovým fixem nebo náplastí. Konec sondy natřeme 

lubrikačním gelem a opatrně vsuneme do průchodnějšího nosního průduchu. Pacient volně 

dýchá ústy. Pokud narazíme na odpor, sondu jemně povytáhneme a otočíme a pokusíme se 

zavést znovu. Nikdy ale nejdeme proti výraznému odporu, protože bychom mohli poranit 

nosní sliznici. Je-li nosní průchod volný, zavádíme sondu hlouběji do hrdla. V této chvíli 

požádáme pacienta, aby polykal. Polykání vyvolá peristaltické pohyby jícnu a zavedení 

sondy se tak stává jednodušší. Při polykání se také uzavírá hrtanová příklopka a je tedy 

menší riziko zavedení sondy do dýchacích cest. Sondu zavedeme do žaludku až k místu, 

které jsme si předtím označili. 

Nyní je důležité ověřit, zda byla sonda správně zavedena. To lze provést několika 

způsoby. 

Pacienta sledujeme po celou dobu výkonu. Kašle-li pacient, dáví se, červená v 

obličeji a nemůže dýchat (u pacientů v bezvědomí mohou být tyto znaky utlumeny), 

zavedli jsme sondu do dýchací cest. Další známkou špatně zavedené sondy je neschopnost 

pacienta mluvit – sonda zavedená mezi hlasivkové vazy to neumožňuje.

Další metodou ověření správného umístění sondy je aspirace žaludečního obsahu 

pomocí Janettovy stříkačky. Nedaří-li se nám nic nasát, je sonda umístěna v dýchacích 

cestách. Umístění sondy můžeme ověřit zavedením 10-30 ml vzduchu do sondy a pomocí 

fonendoskopu přiloženého nad epigastrium posloucháme vzduch procházející ze sondy do 

žaludku. Nejspolehlivější metodou je RTG ověření polohy sondy.

Sondu je třeba zafixovat pomocí náplasti k nosu případně k tváři. Existují náplasti 

určené přímo pro fixaci sond. 

Obdobným způsobem se zavádí i sonda orogastrická. Při jejím zavedení vyzveme 

pacienta, aby dýchal nosem, a pomocí dřevěné ústní lopatky zatlačíme kořen jazyka. 

Sondu zavádíme koutkem úst a ke koutku ji také po zavedení fixujeme. Orogastrická sonda 

je méně častá a méně vhodná, protože je pro pacienta značně nekomfortní, omezuje

komunikaci a příjem potravy per os a hrozí také riziko jejího skousnutí. (Kapounová, 2007;

Zadák, 2008; Vytejčková, 2013) 

4.2.3 Péče o pacienta

O pacienty se zavedenou sondou je nutno dobře pečovat. Je třeba kontrolovat, zda 

nedošlo k dislokaci sondy, překládat sondu v nosním průduchu tak, aby nedošlo k 

vytvoření dekubitu ve sliznici, pravidelně měnit náplast a další části systému. Při aplikaci 

výživy do sondy je třeba dodržovat časy aplikace a všechny je zaznamenat do 

dokumentace, polohu pacienta zvýšenou do 30°, což slouží jako prevence aspirace, 

používat pouze přípravky určené k aplikaci do sondy, dbát o průchodnost sondy a 

pravidelně ji proplachovat. Je třeba také sledovat množství vydané tekutiny a její charakter 

při odčerpávání žaludečního obsahu. Zelená barva značí přítomnost žluči, jasně červená 

znamená masivní krvácení z žaludku nebo z jícnu, barva kávové sedliny signalizuje mírné 

krvácení z žaludku nebo duodena.  Množství odčerpané tekutiny také započítáváme do 

celkové tekutinové bilance. (Kapounová, 2007; Vytejčková, 2013)
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4.3 Zavádění jejunální sondy

Jejunální sondy bývají dlouhé 125 – 165 cm a jejich průměr je obvykle 8 – 10 F. 

Jsou tedy tenčí než sondy gastrické. Jejunální sondy lze zavádět několika metodami –

zaplaváním, endoskopicky a pod RTG kontrolou.

4.3.1 Metoda zaplavání

Tato metoda využívá přirozené peristaltiky GIT. 

Pomůcky potřebné pro zavedení sondy touto metodou jsou stejné jako u zavádění 

nazogastrické sondy (viz kapitola 4.2.1.).

Technika zavádění se rovněž podobá zavádění nazogastrické sondy (viz kapitola 

4.2.2). Před výkonem je samozřejmě třeba pacienta edukovat. Zavedení nazojejunální 

sondy je pro pacienta méně nepříjemné než zavádění sondy nazogastrické, protože je sonda 

užší. Poté, co jsme sondu zavedli do žaludku, ověřili její polohu a následně ji zafixovali 

náplastí k nosu, požádáme pacienta, aby si lehl na pravý bok a setrval v této poloze 2 

hodiny. Po dvou hodinách aplikujeme pomocí stříkačky 20 ml ledového fyziologického 

roztoku do sondy. Roztok je třeba do sondy prudce vstříknout. Tím dojde k zaplavání 

sondy do jejuna. Tato metoda vyžaduje, aby normálně fungovala střevní peristaltika. 

(Kapounová, 2007; Vytejčková, 2013)

4.3.2 Endoskopická metoda

Zavádění sondy touto metodou provádí lékař gastroenterolog za asistence sestry. 

Metoda umožňuje zavedení enterální sondy pod přímým viděním pomocí gastroskopu. 

Nevýhodou této metody je finanční nákladnost a rizika spojená s intravenózní sedací a dále 

možné komplikace spojené s použitím gastroskopu jako např. perforace trávicího traktu či 

poranění zubů. Pro velkou úspěšnost zavedení je ovšem tato metoda velmi oblíbená.

Endoskopicky lze zavést nazojejunální sondu perorálně či transnasálně.

Perorálně může být sonda zavedena několika metodami. Vytejčková (2013) uvádí 

tyto dvě:

 Over the Guide Wire

 Through the Scope

Over the Guide Wire – Výkon je prováděn zpravidla v lehké analgosedaci a použito 

může být rovněž lokální anestetikum ke znecitlivění dutiny ústní. Pacient je během výkonu 

v poloze na levém boku. (Vytejčková, 2013) Endoskop je zaveden skrz dutinu ústní až do 

tenkého střeva. Poté zavádíme skrz pracovní kanál endoskopu do tenkého střeva vodicí 

drát. Následně je endoskop opatrně vytažen a vodicí drát zůstává in situ. Protože vodicí 

drát končí v dutině ústní, je třeba ho vyvést ven skrz nosní průduchy. To provedeme 

pomocí nasofaryngeálního katetru, který umístíme skrz nosní průduchy do faryngu. 

Distální konec katetru pomocí kleští protáhneme do dutiny ústní a následně skrz katetr 

vedeme vodicí drát ven skrz nosní průduchy. Katetr poté opatrně vyjmeme a po vodicím 

drátu pomalu zasouváme sondu skrz nos až do tenkého střeva. Po umístění sondy 
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vytáhneme vodicí drát, sondu fixujeme ke hřbetu nosu a ověříme její polohu nejlépe 

rentgenologicky.

Through the Scope – Touto metodou jsou zaváděny sondy, které mají menší průměr 

skrz pracovní kanál endoskopu s větším průměrem. Endoskop je zaveden skrz ústa do 

tenkého střeva a skrz pracovní kanál zavádíme 240 cm dlouhou 8 – 10 F sondu. Jakmile je 

distální konec sondy umístěn v tenkém střevě, endoskop je vytažen a sonda je zkrácena na 

požadovanou délku. Následně je konec sondy přemístěn z úst skrze nosní průduchy, jak 

bylo popsáno výše. Sonda je poté fixována k nosnímu hřbetu a je ověřena její poloha. 

(Rafferty, 2010)

Transnasální zavedení sondy má výhodu v tom, že není třeba intravenózní sedace, 

aplikováno je pouze lokální anestetikum do nosního průduchu. Další výhodou je, že 

odpadá složité přemisťování konce sondy z úst do nosu, jako je tomu u perorálních 

technik. Ultratenký endoskop je zaveden skrz nosní průduchy do horního 

gastrointestinálního traktu a následně co nejdál do duodena. Přes pracovní kanál 

endoskopu je poté zaveden vodicí drát co nejdál do tenkého střeva a poté je endoskop 

vytažen. Přes vodicí drát se zavede sonda a vodicí drát se vyjme. Správnost zavedení sondy 

musí být opět potvrzena RTG kontrolou. (Niv, 2009; Rafferty, 2010). Tato metoda u nás 

není běžná. Existuje totiž zatím jen málo pracovišť, které mají transnasální gastroskop a 

mohou transnasální gastroskopii provádět.

4.3.3 Skiaskopická metoda

Tato metoda zavádění vyžaduje zkušené radiologické pracovníky. Pacient je 

vystaven RTG záření. Navíc je nezbytné, aby během výkonu měnil svou polohu, což může 

být u kriticky nemocných pacientů neproveditelné. (Niv, 2009)

4.3.4 Péče o pacienta

Péče o pacienta se zavedenou jejunální sondou se v mnohém shoduje s péčí o 

pacienta s gastrickou sondou. Také je třeba kontrolovat, zda nedošlo k dislokaci sondy, 

předcházet dekubitům nosní sliznice překládáním sondy, pravidelně sondu proplachovat a 

dbát o její průchodnost. Důležité je nepodávat do sondy léky, které musí projít přes 

žaludeční bariéru. Výživa do jejuna je aplikována kontinuálně nebo cyklicky, nikdy ne 

bolusově (viz kapitola 4.5) a všechny aplikace jsou zaznamenány do dokumentace. 

(Vytejčková, 2013)

4.4 Rozdíl mezi pre-pylorickou a post-pylorickou výživou

Existuje řada rozdílů mezi pre-pylorickou a post-pylorickou výživou. Post-

pylorická dodávka výživy výrazně snižuje pravděpodobnost aspirace či zvracení 

způsobené gastroesofageálním refluxem. Dalším velkým rozdílem je neurohumorální efekt 

výživy, která je aplikována přímo do tenkého střeva nebo duodena a výživy, která je 

aplikována do žaludku. Liší se efekt na pankreaticko-biliární sekreci a motilitu tenkého 
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střeva a žlučníku. Významným rozdílem je dále režim aplikace výživy. Post-pyloricky 

může být výživa podávána pouze kontinuálně za pomocí enterální pumpy, zatímco pre-

pyloricky může být výživa podávána i v bolusech. (Niv, 2009)

4.5 Režimy aplikace enterální výživy

EV můžeme aplikovat několika způsoby.

Bolusové podávání výživy odráží fyziologický příjem potravy. Jedná se o 

pravidelné podávání výživy do sondy pomocí Janettovy stříkačky. Bolusově můžeme 

podávat výživu pouze u aplikace do žaludku, aplikace do jejuna je nevhodná. Obvykle 

podáváme 200–300 ml ve 2-3 hodinových intervalech. Počáteční bolusová dávka je 

obvykle 50 ml a postupně se navyšuje o 50-100 ml/bolus denně. 

Intermitentní podávání výživy je způsob aplikace, kdy je strava podávána během 24 

hodin tak, že se střídají hodiny podávání s hodinami odpočinku, např. 3 hodiny je výživa 

podávána a následují 2 hodiny bez podávání. Tato metoda umožňuje pacientovi větší 

mobilitu.

Při kontinuálním podávání EV je výživa podávána nepřetržitě. Lze také využít 

kontinuální přívod s noční pauzou nebo noční výživu s denní pauzou a pokusit se během 

dne o normální příjem potravy. (Svačina, 2008; Křemen, 2009; Sobotka, 2011; Vytejčková, 

2013)

Kromě aplikace výživy Janettovou stříkačkou při bolusovém podávání do žaludku, 

může být výživa podávána samospádovým systémem, který je tvořen kontejnerem (vak 

nebo lahev), který je napojen na sondu nebo gastrostomii pomocí aplikačního setu. Tento 

způsob vyžaduje poměrně široký průměr sondy a nemocný musí dobře tolerovat 

nerovnoměrnost přívodu gravitačním způsobem. Omezené je také množství výživy, které 

je schopno sondou při gravitačním spádu protéct. Dalším problémy může působit vyšší 

viskozita výživy. Gravitační podání výživy je rovněž citlivé na změny polohy pacienta a 

sníží-li se průtok, může dojít k ucpání aplikačního setu či samotné sondy. 

Ke kontinuálnímu podávání výživy slouží enterální pumpa. Jedná se o přístroj 

napájený z elektrické sítě či pomocí baterie. Může být buď stacionární, nebo přenosná, 

která je využívána zejména pacienty na domácí enterální výživě. Je lehká, kompaktní a 

snadno ovladatelná a pacienti ji mohou nosit umístěnou v pouzdře na těle či na opasku. 

Enterální pumpa umožňuje dávkovat přesně a bezpečně výživu o různé viskozitě a objemu. 

Může být naprogramována tak, že dávkuje výživu kontinuálně, s intermitentními 

přestávkami či po malých dávkách. Je opatřena zvukovým i vizuálním signálem, pro 

případ aplikace většího objemu vzduchu či okluze systému. (Svačina, 2008; Zadák, 2008;

Vytejčková, 2013)

4.6 Komplikace enterální výživy

V této kapitole shrnu základní komplikace enterální výživy podávané sondou. V 

dalších kapitolách bude blíže rozebraná problematika komplikací u PEG.
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Ve srovnání s parenterální výživou jsou komplikace enterální výživy méně časté a 

také méně závažné. Komplikace můžeme rozdělit do čtyř oblastí:

1. komplikace při zavádění

2. mechanické komplikace 

3. klinické komplikace

4. metabolické a nutriční komplikace (Zadák, 2008)

4.6.1 Komplikace při zavádění enterální sondy

V průběhu zavádění nazogastrické nebo nazoenterální sondy může dojít k 

podráždění nazofaryngeální oblasti – zpravidla se jedná o drobné krvácení. Poranění jícnu 

nebo žaludku není časté a vyskytuje se spíše u pacientů s přidruženou patologií v těchto 

oblastech. Další komplikací je nespolupráce pacienta, která činí zavedení sondy obtížným 

až nemožným. Nespolupráce může být dána úzkostným stavem pacienta či nesnášenlivostí 

sondy jako cizího tělesa v GIT. Enterální sonda se může také zauzlit nebo zkroutit k čemuž 

dochází u měkkých, tenkých a velmi flexibilních sond. Vhodnému umístění sondy může 

pomoci polykání doušků vody v průběhu zavádění či vyztužení měkké sondy kovovým 

nebo umělohmotným vodičem umístěným uvnitř sondy. U nespolupracujících pacientů či 

pacientů s poruchou vědomí může dojít k zavedení sondy do dýchacích cest. Zavedení do 

dýchacích cest se projeví kašlem, dušností, neschopností mluvit. U pacientů v bezvědomí 

se příznaky chybného zavedení sondy nemusí projevit a problémy jako je aspirace, se 

projeví až při podávání výživy. Proto je důležité ověřit před zahájením podávání výživy 

polohu sondy. (Zadák, 2008; Křemen, 2009)

4.6.2 Mechanické komplikace 

Nejčastějšími komplikacemi jsou ucpání sondy a její úmyslné či neúmyslné 

vytažení při neklidu pacienta či neopatrné manipulaci. Časté je vytažení sondy u pacientů, 

kteří jsou dementní nebo u těch, kteří nejsou o nezbytnosti enterální výživy přesvědčeni. 

Může také dojít k dislokaci sondy v důsledku kašle, dávení se či zvracení, sondy se mohou 

zkroutit nebo zauzlit a to už i při zavádění.

Nejčastější příčinou ucpání je malý vnitřní průměr sondy, který neodpovídá 

viskozitě a typu podávaného enterálního přípravku, rozdrcené léky podávané sondou, 

nepropláchnutí sondy po jejím použití či podávání rozmixované kuchyňsky podávané 

stravy do sondy. K prevenci ucpání sondy se doporučuje proplachovat sondu vodou či 

izotonickým roztokem po podání léku, při kontinuálním podávání výživy každé čtyři 

hodiny či kdykoliv je na nějaký čas podávání enterální výživy zastaveno. Ucpání sondy je 

možno vyřešit jejím vytažením a zavedením nové sondy nebo se lze pokusit zprůchodnit ji 

pomocí vody, pankreatických enzymů či natrium bikarbonátu. (Zadák, 2008) Dále se 
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mohou objevit vředové léze či dekubity v průběhu sondy počínaje nosem při dlouhodobé či 

nevhodně umístěné nosní sondě, konče lézemi jícnu nebo žaludku. (Křemen, 2009)

4.6.3 Klinické komplikace

Klinické komplikace enterální výživy se mohou projevit průjmem – ten je 

nejčastější klinickou komplikací. Nejzávažnější je potom aspirace enterální výživy. 

Průjem vzniká nejčastěji při příliš rychlém zahájení EV, další příčinou může být 

atrofie tenkého či tlustého střeva po dlouhodobém podávání parenterální výživy bez 

zatěžování GIT. V těchto případech je vhodné zahajovat EV velmi pomalu a cílové dávky 

dosáhnout v průběhu 8 dnů, volit izoosmolární případně hypoosmolární přípravky –

obvykle polymerní a s vlákninou.

Pokud průjem vzniká v důsledku bolusového podávání EV, je vhodné přejít na 

podávání kontinuální. Pakliže průjem vzniká při podávání přípravků bez vlákniny, je 

vhodné vybírat přípravky s vlákninou. Pokud průjem přetrvává i při kontinuálním podávání 

polymerní EV výživy s vlákninou rychlostí 100ml/h, je třeba pátrat o jiných možných 

příčinách průjmu např. infekční, postantibiotický průjem, průjem při malabsorpčních 

stavech (Crohnova nemoc, ulcerózní kolitida, celiakie atd.) a stav řešit dle zjištěné příčiny.

Aspirace (zatečení EV do dýchacích cest) se objevuje nejčastěji u pacientů v bezvědomí či 

u nespolupracujících pacientů při chybném zavedení enterální sondy. Prevencí této 

komplikace je kontrola správného zavedení sondy auskultací, endoskopicky nebo rtg 

vyšetřením. (Dastych, 2012)

V nemocničním prostředí je častou příčinou komplikací kontaminace enterálních 

přípravků nejčastěji prostřednictvím rukou personálu při nedodržování pravidel asepse. 

Důležité je také správné skladování přípravků a dodržování expiračních dat. (Zadák, 2009;

Vytejčková, 2013)

4.6.4 Metabolické a nutriční komplikace

Jednou z těchto komplikací je hypoalimentace. K nedostatečnému přívodu 

makronutrientů a mikronutrientů dochází např. v důsledku nedodržení denní dávky EV či 

chybným vypočítáním denní energetické potřeby. Je třeba spolehlivě a reálně stanovit 

potřeby pacienta a na základě toho dodržovat dávkování enterální výživy, její složení a čas 

podávání, jinak může u pacienta po určité době dojít k projevům podvýživy.

Opakem je hyperalimentace neboli přetížení nutričními substráty. Tato komplikace 

nebývá u enterální výživy tak častá neboť je omezena tolerancí GIT. Hyperalimentace 

typicky vyústí v pocit napětí v břiše, křeče, průjem a žaludeční reflux. Může také posupně 

vést ke zvyšování tělesné hmotnosti, hyperglykemii a hypertriacylglycerolemii.

U těžce podvyživených pacientů, u kterých byla rychle a excesivně zahájena EV, 

může vzniknout refeeding syndrom. Rychlé zahájení nutriční podpory v nadměrném 

množství vede k metabolickému a minerálovému rozvratu. V klinickém obrazu nalézáme 

celkovou slabost, desorientaci, somnolenci, poruchy srdečního rytmu, znaky srdečního 

selhávání. V závažných případech může dojít i ke vzniku komatu, maligním srdečním 
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arytmiím a respirační insuficienci. Typickými biochemickými znaky refeeding syndromu 

je hypofosfatemie. Dlouhodobé hladovění vede ke ztrátám fosfátů z intracelulárního 

prostoru. Nadměrným přívodem nutričních substrátů, hlavně sacharidů, dochází ke zvýšení 

sekrece inzulinu, po které následuje příliv glukózy společně s draslíkem, hořčíkem a 

fosfáty do buněk. To vede k poklesu koncentrace těchto iontů v séru, což se poté projeví 

výše zmíněnými příznaky, které mohou být fatální. Prevencí refeeding syndromu je péče o 

vnitřní prostředí – každodenní sledování kompletního mineralogramu, tekutinové bilance, 

monitorace vitálních funkcí. Energetický příjem v počátcích realimentace těžce 

malnutričních pacientů by měl být zhruba poloviční z vypočítané energetické potřeby a 

cílového energetického příjmu by mělo být dosaženo postupně v průběhu jednoho týdne. V 

důsledku příjmu vyšších dávek bílkovin a energetických substrátů v koncentrované formě 

může dojít k překročení schopnosti ledvin vylučovat přivedené katabolity, obzvlášť není-li 

navíc zajištěn dostatečný příjem bezsolutové vody a obrat tekutin v organismu. Vzniká pak 

syndrom enterální výživy, který se projeví hypernatremií, dehydratací a retencí dusíkatých 

katabolitů. Klasickými pacienty jsou starší osoby, které mají problém s udržením 

dostatečné hydratace a dostávají koncentrovanou vysokoproteinovou výživu při 

nesprávném použití modulové EV nebo proteinového koncentrátu v prášku. Prevencí 

syndromu EV je dostatečný příjem tekutin a hrazení všech neobvyklých ztrát vody a 

nepřekračování dávky bílkovin přes 1,5 g/kg hmotnosti. (Zadák, 2008; Křemen, 2009;

Dastych, 2012; Vytejčková, 2013)

Nejčastější metabolické komplikace enterální výživy uvádí tabulka č. 1.
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Tabulka č. 1 Nejčastější metabolické komplikace EV

Typ Příčina Řešení

Hyponatremie Nadměrný příjem tekutin
Změna formule EV, omezení 

tekutin

Hypernatremie Nedostatečný příjem tekutin Zvýšení příjmu vody

Dehydratace
Průjem, nedostatečný příjem 

tekutin

Zhodnocení příčin průjmu, 

zvýšení příjmu vody

Hyperglykemie
Nadměrný příjem energie, 

nedostatek inzulinu

Stanovení energetického 

příjmu, úprava dávkování 

inzulinu

Hypokalemie Refeeding syndrom, průjem
Úprava deplece draslíku, 

zhodnocení příčin průjmu

Hyperkalemie
Nadměrný příjem draslíku, 

renální insuficience
Změna formule EV

Hypofosfatemie Refeedig syndrom
Zvýšení příjmu fosfátů, 

snížení příjmu energie

Hyperfosfatemie Renální insuficience Změna formule EV

Převzato a upraveno z: Sobotka, 2011
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5 Výživové stomie

Výživové stomie zajišťují přístup do GIT pro aplikaci EV přes kůži a břišní stěnu 

do dutého orgánu. Jsou určeny zejména pro pacienty s potřebou dlouhodobé EV a to 

zpravidla delší než 4 – 6 týdnů nebo pro pacienty s krátkodobou EV, kde je z nějakého 

důvodu znemožněn nazoenterální přístup. Výživové stomie mohou být založeny pomocí 

endoskopických, chirurgických či radiologických metod, v současnosti ovšem převládají 

metody endoskopické, kterým se v této kapitole budu věnovat.

Mezi endoskopické přístupy EV řadíme:

 PEG  - perkutánní endoskopická gastrostomie

 D-PEJ – perkutánní endoskopická jejunostomie

 PEG/J – zavedení jejunostomie cestou perkutánní endoskopické gastrostomie 

(Sobotka, 2011; Vytejčková, 2013)

5.1 Perkutánní endoskopická gastrostomie

Perkutánní endoskopická gastrostomie je metoda zajištění přístupu do GIT za 

účelem aplikace enterální výživy po dobu delší než 4 – 6 týdnů. Jedná se o tenkou sondu, 

která je vedena skrz kůži do žaludku tzv. gastrokutánním kanálem. Ten je dlouhý obvykle 2 

– 3 cm, ale záleží na množství podkožního tuku daného pacienta. (Vytejčková, 2013)

5.1.1 Indikace PEG

Před založením PEGu u konkrétního pacienta je třeba zvážit řadu otázek týkajících 

se diagnózy a prognózy onemocnění, očekávané délky výživy, je třeba vzít v úvahu 

pacientova přání a předpokládaný efekt PEGu na kvalitu jeho života. Pro dlouhodobou 

potřebu enterální výživy se ukázalo, že PEG je pro pacienty přijatelnější než nazogastrická 

sondová výživa – přináší méně nepohodlí, využití živin je vyšší a celková prevalence 

komplikací je nižší. (Sobotka, 2011)

Indikace k založení PEG vyplývají z indikací zahájení EV (viz kapitola 3.2). Jedná 

se zejména o stav malnutrice či stavy, ve kterých je riziko rozvoje malnutrice vysoké u 

těchto skupin nemocných – pacienti s gastroenterologickými, neurologickými, 

psychiatrickými, onkologickými a gerontologickými diagnózami, u pacientů v kritickém 

stavu na jednotkách intenzivní péče a u dalších.

Z gastroenterologických onemocnění se jedná o chronickou pankreatitidu, 

cystickou fibrózu, celiakii, nespecifické střevní záněty, především Crohnovu chorobu. 

Další indikací může být potravinová alergie, kdy hrozí karence některých vitaminů a živin 

či malnutrice, ke které může dojít v důsledku dodržování přísných eliminačních diet. PEG 

může být indikován i u stenóz jícnu v důsledku těžké refluxní ezofagitidy či nádorového 

onemocnění.

Z neurologických onemocnění jsou to poruchy polykání, způsobené různými 

příčinami. Nejčastěji se jedná o stavy po cévní mozkové příhodě. K zavedení PEG mohou 

být dále indikování pacienti s amyotrofickou laterální sklerózou, ischemií mozku po 
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kardiopulmonální resuscitaci či pacienti s mozkovými nebo míšními tumory a pacienti po 

meningitidách.

K PEG mohou být indikováni i psychiatričtí pacienti s těžkými psychózami, 

schizofrenií, depresemi či pacienti v těžké malnutrici v důsledku mentální anorexie.

U onkologických pacientů bývá PEG indikován v případě zhoršené průchodnosti či 

neprůchodnosti trávicí trubice vzniklé v důsledku nádoru ústní dutiny včetně jazyka, 

hltanu, hrtanu, štítné žlázy nebo jícnu nebo v případě nádorové anorexie u nádorů jiné 

lokalizace.

Ve skupině gerontologických pacientů může být PEG jedinou možností pro jejich 

umístění v domácím prostředí či ústavech sociální péče, kde není možné zajistit jejich 

výživu běžnou stravou či doplňky v podobě sippingu. Nejčastěji se jedná o pacienty s 

Alzeimerovou demencí s poruchou polykání a pacienty po cévních mozkových příhodách.

PEG je využíván i u pacientů v kritických stavech jako jsou polytraumata, septické stavy 

nebo protrahovaná pooperační péče s nutností dlouhodobé umělé ventilace.

Dalšími indikacemi k založení PEG mohou být chronická plicní insuficience, 

kardiální kachexie, AIDS nebo dětská mozková obrna. (Kohout, 2002; Vytejčková, 2013)

5.1.2 Kontraindikace PEG

Kontraindikace založení PEG lze rozdělit do několika skupin. Mohou vyplývat buď 

ze samotné kontraindikace zahájení EV (viz kapitola 3.3), z kontraindikace gastroskopie, 

kdy např. není možno zavést gastroskop v důsledku neprůchodnosti horního 

gastrointestinálního traktu nebo pro nespolupráci pacienta nebo z kontraindikací vlastního 

provedení výkonu, které můžeme rozdělit na absolutní a relativní.

Absolutní kontraindikací je karcinom žaludku neboť může dojít k rozpadu rány či 

metastáze do gastrokutánního kanálu, koagulopatie, kvůli riziku krvácení z místa vpichu, 

nemožnost diafanoskopie např. v důsledku obezity, kdy může dojít k perforaci tlustého 

střeva a vzniku kolokutánní či gastrokolické píštěle. Absolutní kontraindikací je také 

ascites různé etiologie.

K relativním kontraindikacím patří stavy po operaci v horní polovině břicha, stavy 

po resekci žaludku, hiátová hernie, peptický vřed žaludku, hepatomegalie, těžká portální 

hypertenze nebo peritoneální dialýza. (Kohout, 2002; Ševčík, 2003; Sobotka, 2011)

5.1.3 Pomůcky pro zavádění PEG

PEG bývá nejčastěji zaváděn na endoskopickém sále. Nutným vybavením je 

flexibilní endoskop s polypektomickou kličkou, stříkačka s lokálním anestetikem a 

dlouhou tenkou jehlou, malá nádoba se sterilizovanou vodou ke zvlhčení sondy, emitní 

miska, sterilní nůžky, rukavice, náplasti, tampony k desinfekci a desinfekční roztok a 

sterilní set pro perkutánní endoskopickou gastrostomii.

Sterilní set pro PEG vyrábí několik společností – Fresenius a set Freka či Nutricia a 

set Flocare, který patří mezi nejčastěji užívané. Set tvoří (viz obrázek č. 2):
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 40 cm dlouhá transparentní polyuretanová sonda se silikonovým interním fixačním 

diskem

 polyuretanová přípojka k aplikaci výživy

 vodicí drát s očkem

 zaváděcí jehla s trokarem

 skalpel

 90° silikonový externí fixační disk

 modrá bezpečnostní svorka

 bílá svorka (uzavírací tlačka) (Kohout, 2002; PEG placement, 2009) 

Obrázek č. 2 Flocare PEG set

Zdroj:http://www.nutricia.de/produkte/applikationstechnik/perkutane+sonden+&+zubehoe

r/20070000/flocare+peg-set+enlock/20070200/ch+18/20070203

5.1.4 Příprava pacienta před výkonem

Vzhledem k tomu, že založení PEG je invazivní metoda, je nutné vyžádat si od 

pacienta před provedením výkonu písemný informovaný souhlas a náležitě ho o výkonu 

poučit.

Maximálně 7 dní před výkonem je třeba provést zhodnocení koagulačních 

parametrů a krevního obrazu. Hodnota INR by měla být do 1,3, APTT poměr do 1:3 a 

počet trombocytů více než 100 000 000/l. V případě patologických hodnot je třeba provést 

příslušnou korekci. 

Večer před výkonem je třeba provést důkladnou hygienu. Pacient se musí vykoupat, 

není-li toho schopen, sestra by ho měla alespoň omýt. Od mečovitého výběžku do úrovně 

pupku se břicho oholí. 6 – 8 hodin před výkonem nesmí pacient nic jíst, pít ani kouřit. 

Pokud je pacientovi podávána enterální výživa nazogastrickou sondou, měl by být její 
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přívod zastaven. Podávání výživy nazojejunální sondou do tenkého střeva nutné zastavovat 

není. V den výkonu se jako prevence zavlečení infekce gastrostomickou kanylou do 

gastrokutánního kanálu doporučuje důkladná hygiena dutiny ústní a výplach odvarem z 

heřmánku, jodovými preparáty či 0,5% roztokem chlorhexidinu. Po této přípravě je pacient 

předán a endoskopické pracoviště k provedení vlastního výkonu. (Kohout, 2002; Löser, 

2005; Vytejčková, 2013)

5.1.5 Zavádění PEG

Zavádění PEG se provádí zpravidla v lokální anestezii. V současné době se pro 

zavádění používají dvě endoskopické metody – metoda pull a metoda push. 

Metoda pull nazývaná také Gauderer-Ponsky metoda je na většině našich pracovišť 

nejčastějším způsobem zavádění PEG.

Zavedení gastrostomie začíná provedením gastroskopie. Provádí se v poloze na 

levém boku a po prohlédnutí žaludku a duodena obracíme pacienta na záda. Gastroskopií 

jsou vyloučeny případné kontraindikace. Součástí gastroskopie je insuflace žaludku, při 

které se přední stěna žaludku co nejvíce přiblíží stěně břišní. V insuflovaném žaludku poté 

hledáme nejvhodnější místo pro provedení gastrostomie. Optimálním místem pro vpich je 

přední stěna v přechodu těla a antra žaludku. Poté je provedena diafanoskopie v 

předpokládaném místě vpichu. Z tohoto důvodu je na sále vhodná tma nebo tlumené 

osvětlení. Dalším krokem je indentace prsty, kdy se hlubokou palpací břicha přesvědčíme, 

že mezi žaludkem a břišní stěnou není interpolován tračník nebo list jater. (viz obrázek č. 

3)

Obrázek č. 3 Diafanoskopie

Zdroj: Štajnochrová, 2006

Pomocí fixy můžeme předpokládané místo vpichu označit.  Následně je provedena 

desinfekce kůže na ploše zhruba 10 cm kolem místa vpichu a překrytí sterilní rouškou. 

Poté asistent provede pomocí tenké jehly lokální anestezii 1% Mesocainem do kůže a 

všech vrstev břišní stěny a tenkou jehlou pronikne až do žaludku. (viz obrázek č. 4)
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Obrázek č. 4 Provedení lokální anestezie

Zdroj: Štajnochrová, 2006

Pomocí přiloženého skalpelu provede v místě vpichu řez přibližně o délce 4 – 5 mm. 

Následně je do žaludku zavedena jehla s trokarem a trokar je poté uchopen pomocí 

polypektomické kličky. Punkční jehla je vytažena a trokar ponechán na místě. Skrz trokar 

je následně zaveden vodič a pomocí polypektomické kličky je uchopen a vytahován i s 

gastroskopem z žaludku skrz horní GIT ústy ven. (viz obrázek č. 5)

Obrázek č. 5 Zavedení vodiče

Zdroj: Štajnochrová, 2006

Mimo ústní dutinu je potom sonda s interním fixačním diskem a smyčkou na špičce 

navázána s vodičem. Způsoby navázání mohou být různé. Je vhodné vyzkoušet pevnost 

spojení a ujistit se tak, že nedojde k uvolnění. (viz obrázek č. 6)
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Obrázek č. 6 Navázání sondy s vodičem

Zdroj: Štajnochrová, 2006

Tahem za vodič vycházející z břišní dutiny trokarem je poté set tažen skrze ústní dutinu a 

horní GIT do žaludku a poté vytažen břišní stěnou ven. Pořádně přitáhneme vnitřní disk k 

břišní stěně a pomocí endoskopu ověříme jeho polohu. (viz obrázek č. 7 a obrázek č. 8)

Obrázek č. 7 Tažení vodiče břišní stěnou ven

Zdroj: Štajnochrová, 2006

Obrázek č. 8 Vytažení gastrostomického setu

Zdroj: Štajnochrová, 2006

Poté uřízneme sondu těsně pod její špičkou a navlékneme na ni externí fixační disk a 

pomocí modré bezpečnostní svorky jeho polohu zafixujeme. Poté na set připevníme zbylé 

části – bílou tlačku k uzavření sondy a přípojku k aplikaci výživy. (Kohout, 2002;

Martincová, 2005; PEG placement 2009; Vojtová, 2011)
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Metoda push over wire neboli Saks-Vine metoda je velmi podobná metodě pull. 

Veškeré kroky od gastroskopie, přes diafanoskopii, indentaci prsty, lokální anestezii a 

zavedení jehly s trokarem do žaludeční stěny jsou stejné. Poté, co je punkční jehla 

vytažena, je skrz trokar zaveden vodicí drát, který je vytažen ústy a narovnán. Na něj se 

navlékne sonda a po vodicím drátu je posunována skrz dutinu ústní do žaludku a odtud 

přes břišní stěnu ven. Následující kroky jako je ověření a fixace polohy setu jsou stejné 

jako u metody pull. Výhodou těchto metod je možnost zavedení perkutánní endoskopické 

jejunostomie (PEG/J). (Classen, 2010; Vojtová 2011)

Další metodou zavedení je Introducer method neboli Russel metoda. Tato metoda 

není využívána často. Může být vhodná v případech, kdy chceme umístit gastrostomickou 

sondu přímo skrz břišní stěnu bez nutnosti vést sondu přes horní trávicí trakt ústy, jícnem 

až do žaludku. Metodu lze využít například v případech zúžení jícnu v důsledku tumoru či 

jiné abnormality, která umožní přístup endoskopu, ale již ne gastrostomické sondy s 

interním fixačním diskem. Tato technika se využívá rovněž v případech nádoru hlavy a 

krku, kdy endoskopista nechce riskovat protažení sondy skrz místo nádoru a břišní stěnu a 

následné možné rozsypání nádorových buněk do místa PEG. Počáteční postup zavedení 

gastrostomické sondy touto metodou je stejný jako u dvou předchozích. Je provedena 

gastroskopie, diafanoskopie, indentace prsty a lokální anestezie. Poté je proveden řez kůže 

a podkoží a v místě incize je zavedena jehla s kanylou pod endoskopickou kontrolou. Po 

vytažení jehly je kanylou zaveden drátěný vodič a po něm se zavedou plastové dilatátory, 

aby došlo k rozšíření otvoru. Počet dilatátorů se odvíjí od velikosti sondy. Na největší 

dilatátor je navlečen zavaděč, společně se zavedou do žaludku a následně je do lumen 

zavaděče po vodiči zavedena vlastní gastrostomická sonda. Ta má na svém konci fixační 

balonek, který se naplní tekutinou a sonda se zafixuje. (Kohout, 2002; Classen, 2010)

5.1.6 Péče o pacienta po výkonu

Ihned po výkonu je místo incize vyčištěno, může být aplikována antibiotická mast 

nebo Betadine a je přiloženo sterilní krytí. Začátek podávání výživy se v různých 

zařízeních liší. Dříve se výživa do PEG nezačínala podávat dříve než po 24 hodinách od 

jeho založení, nicméně bylo prokázáno, že je bezpečné podávat výživu do PEG již po 4 – 6 

hodinách.

Po zavedení gastrostomie jsou kritické zhruba první 4 týdny, než se vytvoří pevný 

gastrokutánní kanál. První převaz je proveden druhý den po založení PEG a následně 

každý den po dobu prvního týdne. Okolí vstupu je omyto, vydesinfikováno a je přiloženo 

sterilní krytí. Je nutné sledovat místo vpichu a monitorovat vznik možných infekčních 

komplikací. Všímáme si změn, jako je zarudnutí kůže, vytékání hnisu nebo výživy. 

Důležité je také sledovat tah fixace. Je-li fixace příliš volná, může dojít k úniku enterální 

výživy do peritoneální dutiny s následným vznikem akutní peritonitidy. Naopak v případě 

příliš pevné fixace může dojít k vzniku vředových lézí nebo syndromu zanořeného disku 

(burried bumper syndrome). 
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Zhruba od 10. dne po založení PEG provádíme převazy obden nebo podle potřeby 

než se okolí PEG zhojí. Poté už není třeba ani sterilního krytí. V prvních dvou týdnech než 

se okolí vpichu zatáhne, se pacient pouze sprchuje, později, je-li okolí vpichu zhojené, se 

může i koupat. Po koupeli je nezbytné okolí a povrch sondy dokonale osušit.

Od 14. dne provádíme každý den rotaci kanyly o 360° tak, že kanylu zasuneme 2 –

3 cm do žaludku, otočíme o 360°, následně ji povytáhneme a pod přiměřeným tlakem 

fixujeme. Zanořování a rotace kanyly se provádí po dobu, než se vytvoří pevný 

gastrokutánní kanál a jako prevence syndromu zanořeného disku. 

Výživu do PEG podáváme nejčastěji formou postupně se zvyšujících bolusů od 50 

ml do 300 ml/bolus ve 2 – 3 hodinových intervalech nebo kontinuálně pomocí enterální 

pumpy. Do PEG mohou být podávány i léky, nemůže-li je pacient přijímat per os. 

Přednostně jsou podávány léky ve formě sirupu či kapek, ale můžeme rozdrtit i pevné 

formy léků pomocí třecí misky a tloučku. Rozdrcený lék poté smícháme s malým 

množstvím vody a pomocí Janettovy stříkačky aplikujeme do gastrostomie. Před i po 

každé aplikaci výživy nebo léků by měla být sonda propláchnuta 40 ml převařené vody, 

aby se zabránilo jejímu ucpání. (Kohout, 2002; Löser, 2005; Martincová, 2005; Classen, 

2010; Vytejčková, 2013)

5.1.7 Odstranění PEG

PEG je možné odstranit v případě, že skončila indikace podávání EV a 

nepředpokládáme, že bude nutné EV znovu zajistit. Dále PEG odstraňujeme v případě, že 

je indikováno zajištění výživového knoflíku (viz kapitola 5.2) či v případě některých 

komplikací jako je burried bumper syndrom, ucpání sondy či v případě poškození 

gastrostomického setu. Existuje několik způsobů, kterými lze PEG odstranit:

 vytažení tahem

 vytažení metodou „cut and push“

 endoskopické odstranění

Vytažení tahem se provádí u PEG s vnější fixací. Fixaci uvolníme a sondu 

vytáhneme. Někdy je nutné použít k odstranění sondy větší tah.

Metoda „cut and push“ znamená odstřižení sondy a vtlačení do žaludku. 

Předpokládá se, že sonda následně projde trávicím traktem a odejde stolicí. Vždy je ale 

vhodné se o jejím odchodu objektivně přesvědčit. Metoda je bezpečná a riziko komplikací 

je zde minimální. Hlavní riziko představuje uvíznutí sondy v trávicím traktu a vznik 

neprůchodnosti střeva či dokonce jeho perforace. Sondu se proto snažíme zkrátit co 

nejvíce, abychom toto riziko minimalizovali. Tato metoda je kontraindikována u osob s 

anamnézou chirurgického výkonu na trávicí trubici, pacientů s Crohnovou chorobou, 

ulcerózní kolitidou či poruchou vyprazdňování žaludku a u dětí.

Endoskopické odstranění PEG volíme u pacientů s vysokým rizikem uvíznutí 

sondy v trávicím traktu (osoby s anamnézou chirurgického výkonu na trávicí trubici, 

pacienti s Crohnovou chorobou, ulcerózní kolitidou či poruchou vyprazdňování, děti). 
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Uvolníme zevní fixační zařízení a zatlačíme gastrostomický set do žaludku. Před disk je 

poté navléknuta polypektomická klička, která se zatáhne okolo setu. Set je poté odstřižen a 

zbytek sondy je pomocí gastroskopu vytažen ven ústy.

Po odstranění PEG se doporučuje cca 6 hodin nic nepít. Jídlo se nedoporučuje 

podávat do druhého dne. Zevní ústí kanálu je překryto sterilním obvazovým materiálem. 

(Kohout, 2002)

5.2 Feeding button

Feeding button (FB) (viz obrázek č. 9) neboli výživový knoflík je poměrně nová 

metoda nutriční podpory, která se používá pro podávání dlouhodobé enterální výživy. 

Výživové knoflíky byly vyvinuty zejména pro dětské pacienty. Nevyčnívají nad úroveň 

břišní stěny, jsou tedy pro pacienta diskrétnější a zároveň je sníženo riziko nežádoucího 

odstranění. FB se doporučuje zakládat zhruba po 6 – 8 týdnech od zavedení gastrostomie, 

tedy poté, co je již vytvořen funkční gastrokutánní kanál. Výživa do FB bývá přiváděna 

speciálním aplikačním setem. (Vytejčková, 2013)

Obrázek č. 9 Feeding button

Zdroj: http://www.apfed.org/drupal/drupal/feeding_tubes

5.3 Perkutánní endoskopická gastrojejunostomie

Perkutánní endoskopická gastrojejunostomie (PEG/J) umožňuje post-pylorické 

krmení. Krmení do jejuna snižuje riziko gastroesofageálního refluxu a aspirace. Indikací 

pro tento výkon je těžký gastroesofageální reflux, gastroparéza anebo stavy, kdy je nutné 

aplikovat enterální výživu a zároveň odsávat žaludeční obsah, například při akutní 

pankreatitidě.

První techniky umístění PEG/J sondy zahrnovaly tažení PEG/J sondy skrze dříve 

vytvořené umístění gastrostomie. PEG/J sonda byla následně tažena do tenkého střeva 

pomocí gastroskopu a očka nebo kleští. Současnější techniky umožňují umístění 

jejunálních sond skrze PEG sondy. K tomu se využívají jejunální sondy s velmi malým 

průměrem. Tato over the wire technika vyžaduje zavedení vodicího drátu skrze PEG sondu 

do žaludku. Následně je vodicí drát uchopen kleštěmi a zaveden pomocí gastroskopu co 

nejdál do tenkého střeva. Poté je gastroskop s kleštěmi odstraněn a vodicí drát zůstává v 

tenkém střevě. Na něj je potom navlečena jejunální sonda do správné pozice v tenkém 

střevě.
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Další technika zahrnuje zavedení ultratenkého endoskopu skrze místo gastrostomie. 

Gastroskop je umístěn do tenkého střeva. Poté je umístěn co nejdál do tenkého střeva 

vodicí drát, gastroskop je vytažen a po vodicím drátu je umístěna sonda do tenkého střeva. 

Problémem těchto metod je možná migrace jejunální sondy zpět do žaludku. Proto se 

používají svorky, kterými lze distální konec sondy upevnit k tenkému střevu, ovšem ani to 

nezajistí, že sonda v jejunu zůstane. S krmením jejunální sondou je také spojeno větší 

riziko okluze kvůli menšímu průměru sondy. 

Péče o pacienta s PEG/J se výrazně neliší od péče o pacienta s PEG. Na rozdíl od PEG ale 

neprovádíme v pozdějším období rotaci kanyly. Výživu do PEG/J můžeme podávat ihned 

po provedení výkonu. (Classen, 2010; Rafferty, 2010; Sobotka, 2011; Vytejčková 2013)

5.4 Perkutánní endoskopická jejunostomie

Perkutánní endoskopická jejunostomie (D-PEJ) je metoda, při které je zavedena 

výživová sonda skrz stěnu břišní přímo do první kličky jejuna za Trietzovu řasu pod 

endoskopickou kontrolou. Indikací k provedení jejunostomie patří stavy, kdy není možno 

provést gastrostomii, jako jsou částečná nebo totální gastrektomie, stenóza pyloru, 

karcinom žaludku, zhoršená funkce žaludku (např. diabetická gastroparéza) nebo stav, kdy 

je zvýšené riziko aspirace v důsledku gastroezofageálního refluxu. Využití najde též u 

pacientů s chronickou pankreatitidou. Kontraindikacemi výkonu může být peritonitida, 

těžká enteritida po ozařování nebo imunosuprese, kdy riziko představuje zhoršené hojení 

ran a vznik píštělí.

Technika zavedení je v podstatě stejná jako u založení PEG metodou pull (viz

kapitola 5.1.5). Před zavedením D-PEJ je samozřejmě nutné vyžádat si od pacienta 

informovaný souhlas. Následuje zavedení endoskopu do jejuna, provedení diafanoskopie a 

indentace prsty. Poté je provedena standardní příprava místa vpichu – desinfekce kůže, 

překrytí sterilní rouškou a lokální anestezie, je zavedena jehla s trokarem. Skrz trokar je 

následně zaveden vodič, vytažen ústy ven a na něj je navázána sonda, která je potom tahem 

za vodič zavedena do jejuna a vytažena břišní stěnou ven. (Classen, 2010; Rafferty, 2010, 

Vytejčková 2013)

5.5 Komplikace spojené s výživovou stomií

Kapitola pojednává o komplikacích spojených s výživovou stomií, zaměřuje se 

zejména na komplikace spojené s PEG, které jsem pro větší přehlednost systematicky 

rozdělila do několika skupin:

 komplikace spojené s endoskopií

 komplikace spojené přímo se zavedením PEG

 komplikace po výkonu související s PEG sondou, jejím užitím a péčí o ránu

Komplikace spojené s provedením endoskopie jsou řídké, ale pakliže se vyskytnou, 

jedná se o komplikace velmi vážné, a proto by měly být s pacientem či jeho zákonným 
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zástupcem diskutovány před založením PEG. Mezi nejčastější komplikace patří 

kardiopulmonální komplikace, aspirace, krvácení a perforace. 

Kardiopulmonální komplikace spojené se sedací nebo analgesií zahrnují infarkt 

myokardu, sníženou respiraci a hypotenzi.

Komplikací endoskopie je i aspirace. Endoskopista může riziko aspirace 

minimalizovat vyvarováním se nadměrného užití sedativ, optimální insuflací žaludku a 

aspirací žaludečního obsahu před a po výkonu.

Rozsáhlé krvácení při endoskopii je velmi vzácnou komplikací. Rizikovými faktory 

jsou například přítomnost anatomické anomálie nebo trombocytopenie či koagulopatie – u 

takových pacientů by PEG zaváděn být neměl.

Nejobávanější komplikací je perforace jícnu. K perforaci přispívají až v 50% 

případů anatomické anomálie.

Komplikace spojené přímo se zavedením PEG zahrnují pneumoperitoneum. 

Literatura uvádí, že pneumoperitoneum po zavedení PEG se vyskytuje až u 50% pacientů, 

nicméně na jeho nález nebývá pohlíženo jako na velkou komplikaci, znepokojující je 

pouze v případě, že se intraabdominální množství vzduchu zvětšuje, či pokud je přítomno 

společně s příznaky peritonitidy, systémové zánětlivé reakce nebo sepse.

Další komplikace spojené se zavedením PEG jsou vzácné a zahrnují například 

poranění střeva, jater, sleziny, vznik gastrokolokutánní píštěle, intraperitoneální a 

retroperitoneální krvácení či krvácení z břišní stěny.

Častou komplikací po zavedení PEG je infekce rány.

Další komplikací, která se vyskytuje časně po založení PEG, je únik žaludečního 

obsahu. Příčinou může být zvětšené místo vstupu. Léčba spočívá v dostatečném krytí 

okolo vývodu, mohou být použity také krémy na kůži s oxidem zinečnatým. Dále je třeba 

zkontrolovat, zda je set dostatečně utažen. Pokud únik žaludečního obsahu přetrvává, je 

možné PEG na několik dní vyjmout a umožnit tak místu vstupu, aby se zatáhlo a skrz 

stejné místo poté zavést nový PEG. Pokud ani toto nepomůže, je třeba PEG odstranit a 

zavést ho na novém místě.

Ne tak častou, ale velmi závažnou komplikací je burried bumper syndrom neboli 

syndrom zanořeného disku (viz obrázek č. 10). Jedná se o překrytí vnitřního disku 

žaludeční sliznicí v důsledku velkého utažení fixačního zařízení. Může vzniknout v 

jakémkoliv místě sondy v rozmezí několika měsíců až let v závislosti na tlaku mezi 

interním a externím fixačním diskem. Mezi symptomy tohoto syndromu patří postupné 

uzavření sondy, únik žaludečního obsahu kolem sondy a bolest břišní stěny. Diagnózu 

pomáhá určit gastroskopické vyšetření, pokud již vnitřní disk migroval do žaludeční stěny, 

slouží k určení diagnózy CT nebo ultrasonografické vyšetření. Pokud není burried bumper 

syndrom včas rozpoznán, může dojít k vážným komplikacím jako je například 

gastrointestinální krvácení, perforace žaludku, peritonitida a následně i úmrtí pacienta. 

Proto by měl být PEG ihned odstraněn i v případě, že symptomy nejsou ještě plně 

rozvinuty. Odstranění se provádění buď endoskopicky či chirurgickou cestou.
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Obrázek č. 10 Burried bumper syndrom

Zdroj: http://endotoday.com/endotoday/20130909.html

Komplikací, která se objevuje až v 45% případů je ucpaná sonda. Zásadní roli zde 

hraje prevence. Sonda by měla být proplachována každé 4 hodiny 30-60 ml vody pomocí 

stříkačky. Léky podávané do sondy by měly být nejlépe v tekuté formě, pevné formy léků 

by měly být důkladně rozdrceny, smíchány s vodou a poté aplikovány do sondy. Vhodnou 

tekutinou k proplachu je teplá voda a i bublinkové nápoje jako coca-cola mohou být 

efektivní v rozpouštění překážky. Další efektivní metodou může být i využití 

pankreatických enzymů, které mohou být smíchány s bikarbonátovým roztokem, které se 

po několik hodin ponechají v sondě, která je následně propláchnuta vodou. Sonda by se 

nikdy neměla zprůchodňovat užitím velkého tlaku nebo síly, protože by mohlo dojít k její 

perforaci. Zprůchodnění sondy pomocí vodicího drátu by mělo být prováděno velmi 

obezřetně, neboť hrozí perforace žaludku nebo stěny tenkého střeva. (Schrag, 2007; Zadák, 

2008; Classen, 2010; Piskač 2010)

http://endotoday.com/endotoday/20130909.html
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6 Domácí enterální výživa

Enterální výživa je preferovaným způsobem vyživování pacientů, kteří nemohou v 

dostatečné míře přijímat potravu ústy, ale mají funkční gastrointestinální trakt. Enterální 

výživa byla po desetiletí používána u hospitalizovaných pacientů, ale v posledních dvaceti 

letech se její užití rozšířilo i do domácí péče v mnoha vyspělých zemí světa. (Lochs, 2005) 

Domácí nutriční podpora má řadu výhod. Je méně nákladná než péče v nemocničním 

prostředí, umožňuje pro pacienta lepší kvalitu života, blízkost rodiny a lepší začlenění do 

společenského i pracovního života. (Sobotka, 2011)

Domácí enterální výživa (DEV) je indikována u pacientů, kteří mají nepoškozený 

GIT, nemohou ale přijímat potravu ústy a není nadále nutná jejich hospitalizace. Patří sem:

 neurologičtí pacienti, kteří nejsou schopni polykat (pacienti po mozkové mrtvici, s 

roztroušenou sklerózou)

 pacienti s mechanickou obstrukcí horního GIT (pacienti s achalázií, tumory v 

oblasti horního GIT či benigními esofageálními strikturami)

 někteří pacienti s anorexií

 pacienti s některými malabsorpcemi

 pacienti trpící chronickou malnutricí

 někteří pacienti se syndromem krátkého střeva

V současné době jsou nejpopulárnější přístupy pro dlouhodobou DEV PEG, PEG/J 

a D-PEJ. (Sobotka, 2011)
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7 Obecné zásady edukace

Edukace je termín, odvozen z latinského educo, educare, což znamená vychovávat, 

vést vpřed. Edukace je proces, který ovlivňuje chování a jednání jedince a jehož cílem je 

navodit pozitivní změny v jeho vědomostech, postojích, dovednostech a návycích.

Pro pacienta přicházejícího do zdravotnického zařízení je tento vstup často velmi 

stresující, pacient se mnohdy špatně orientuje a stres ještě často bývá prohlubován 

nedostatkem kvalitních informací o vyšetřovacích metodách, postupu léčby nebo zásadách 

správné životosprávy, které by měl poskytnout zdravotník. Úkolem zdravotníka je 

poskytnout pacientovi takové informace, vědomosti, dovednosti a návyky, které mu 

pomohou obnovit zdraví nebo ho alespoň udržet na přijatelné úrovni. (Juřeníková, 2010) 

Kvalitní edukace zlepšuje kvalitu života jedince, snižuje či eliminuje úzkost a obavy a 

podporuje proces uzdravení.

7.1 Druhy edukace

Edukaci můžeme rozdělit dle různých kritérií. Jedním z dělení může být rozdělení 

na edukaci základní, reedukační a komplexní.

Základní je prvotní edukace v případě neinformovanosti jedince k dané 

problematice, kdy jsou jedinci poskytnuty nové vědomosti a dovednosti. Příkladem může 

být edukace nově diagnostikovaného pacienta s diabetem.

Reedukační je opakovaná edukace, při které můžeme navázat na předchozí 

vědomosti a dovednosti jednice a můžeme tyto vědomosti a dovednosti dále prohlubovat či 

korigovat.

Komplexní je edukace, kdy jsou jedinci v etapách předávány ucelené vědomosti a 

jsou budovány dovednosti, které následně vedou k udržení či zlepšení zdravotního stavu. 

Tento typ edukace nejčastěji probíhá v kurzech. Příkladem mohou být kurzy pro diabetiky. 

(Juřeníková, 2010)

7.2 Edukační cíle

Cíle edukace lze charakterizovat jako očekávané výsledky, kterých chceme u 

edukanta dosáhnout. Výsledky jsou kvalitativní a kvantitativní změny v edukantových 

vědomostech, dovednostech, postojích a návycích. Každý zdravotnický pracovník, který 

bude edukaci provádět, musí vědět, jaké změny chce v edukantových vědomostech, 

dovednostech, postojích a návycích vytvořit. Je třeba si správně formulovat cíle edukace, 

aby edukace mohla být dobře naplánována.

Edukační cíle můžeme rozdělit na krátkodobé (např. cíl jedné edukační lekce) a 

dlouhodobé (např. cíl celé edukace u jednoho klienta).

Správně stanovené cíle by měly být přiměřené, tedy musí odpovídat schopnostem 

daného edukanta. Náročné cíle, jejich splnění není v silách edukanta, nebo naopak cíle, 

které edukantovy schopnosti podceňují, vedou k demotivaci učení. Dále musí být cíle 

jednoznačné, tedy stanovené tak, aby nebylo možné je interpretovat různými způsoby a 
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kontrolovatelné, tedy takové, aby byla možnost dostupnými prostředky kdykoliv 

zkontrolovat jejich dosažení. Musí být vnitřně konzistentní, tedy dílčí cíle musí být v 

souladu s hlavním edukačním cílem a v neposlední řadě musí být komplexní, tedy musí 

působit na kognitivní, afektivní i psychomotorickou stránku edukantovy osobnosti. 

(Juřeníková, 2010)

7.3 Fáze edukačního procesu

Edukační proces můžeme v ošetřovatelské praxi zpravidla rozdělit na pět fází:

1) Zhodnocení/posouzení edukanta

2) Vyhodnocení edukačních potřeb a stanovení edukačních diagnóz

3) Příprava edukačního plánu

4) Realizace edukace

5) Zhodnocení edukace

1) Posouzení edukanta je první fází edukačního procesu, na níž závisí úspěšnost dalších 

fází edukace. Zahrnuje sběr informací o edukantovi. Ty můžeme rozdělit na subjektivní, 

které nám poskytne sám edukant a nelze je ověřit a objektivní, které můžeme ověřit 

měřením, pozorováním nebo testováním.

Zdroje informací o edukantovi můžeme rozdělit na zdroje primární a sekundární.

Primárním zdrojem informací je sám edukant a informace od něj mají 

nepostradatelný význam. Primární zdroje informací doplňujeme sekundárními zdroji, 

kterými jsou rodina, doprovod, zdravotnický pracovník či lékařská a ošetřovatelská 

dokumentace.

U veškerých informace, které získáme, je třeba ověřit jejich platnost, úplnost, 

pravdivost a to, zda jsme informacím správně porozuměli. Pokud nezískáme dostatečně 

validní informace, je ohrožena správná identifikace edukačních potřeb a následně realizace 

celé edukace.

Při sběru informací se zaměřujeme především na úroveň dosavadních vědomostí, 

dovedností a návyků, na motivaci edukanta, jeho hodnotový žebříček a postoje, psychický 

a zdravotní stav a sociální, kulturní a ekonomické zázemí edukanta.

2) Na základě informací o edukantovi stanovíme edukační potřeby, které jsou 

charakterizovány jako nedostatky ve vědomostech, dovednostech, návycích a pozitivních 

postojích edukanta ke svému zdraví, kdy tyto nedostatky mohou negativně ovlivnit 

edukantovo zdraví. Důležité je chybějící vědomosti, dovednosti, návyky a postoje přesně 

specifikovat. 

3) Při tvorbě edukačního plánu si klademe tyto základní otázky:

Co?

Zvažujeme, co bude obsahem edukace, jaké informace chceme edukantovi předat, jaké 

dovednosti ho chceme naučit.

Koho?
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Zvažujeme, kdo bude subjektem edukace.

Proč?

Ptáme se, jaký je důvod edukace, zamýšlíme se nad edukačními potřebami edukanta, k 

jakým změnám a v jakých oblastech by mělo dojít, aby bylo pozitivně ovlivněno 

edukantovo zdraví. Vymezujeme si přesné edukační cíle.

Kdo?

Ptáme se, který člen zdravotnického týmu bude edukátorem, kdo dokáže edukantovi 

poskytnout vzhledem ke své profesi a obsahu edukace kvalitní edukaci.

Jaké podmínky?

Zvažujeme, za jakých časových, prostorových, organizačních, materiálních a personálních 

podmínek bude edukace probíhat tak, aby byly podmínky co nejoptimálnější pro daného 

edukanta.

Jak?

Zvažujeme, jaké formy a metody edukace zvolíme vzhledem k edukantovi a dané 

problematice.

Jaký efekt?

Promýšlíme způsob a nástroje hodnocení edukace, zjišťujeme, zda byl cíl edukace splněn.

4) Realizace edukace by měla vycházet z vytvořeného edukačního plánu, aby bylo 

dosaženo zvoleného edukačního cíle. Na realizaci edukace by se měl podílet celý 

multidisciplinární zdravotnický tým, který by měl edukaci provádět na základě svých 

kompetencí, specializace a stanoveného edukačního plánu.

5) Zhodnocení edukace je poslední fází edukačního procesu. Hodnotit můžeme různé 

oblasti edukačního procesu. Nejčastěji hodnotíme edukanta a jeho výsledky a efekt 

edukace. (Juřeníková, 2010) Na základě hodnocení může být edukace ukončena nebo 

může být doporučeno její pokračování. 

7.4 Zásady efektivní edukace

Při edukaci je třeba dodržovat určité zásady tak, abychom předali edukantovi co 

nejvíce srozumitelných informací, které přispějí ke zlepšení jeho zdravotního stavu. 

(Mlýnková, 2010)

7.4.1 Didaktické zásady edukace

Nejčastějšími didaktickými zásadami, které se uplatňují při edukaci, jsou zásada 

názornosti, spojení teorie s praxí, vědeckosti, přiměřenosti, soustavnosti, trvalosti, zpětné 

vazby, individuálního přístupu, uvědomělosti, aktivity a kulturního kontextu.

Zásada názornosti – Při učení by měl mít edukant možnost zapojit co nejvíce 

smyslové vnímání současně s poznávací a myšlenkovou aktivitou edukanta. Proto je 

vhodné zvolit si takové edukační metody, formy výuky a didaktické pomůcky (např. 

videa), aby byla tato zásada respektována a tím se usnadnil proces učení.
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Zásada spojení teorie s praxí – Edukant by měl být schopen využít edukací získané 

vědomosti a dovednosti i v praktickém životě. Možnost využít je v praxi se stává značným 

pozitivním motivačním činitelem pro další edukaci.

Zásada věděckosti – Informace, které chceme edukantovi předat by měly být vždy 

v souladu se současnými poznatky a vědeckými a technickými objevy. To vyžaduje od 

edukátorů soustavné celoživotní vzdělávání.

Zásada přiměřenosti – Je třeba dbát na to, aby rozsah, obsah, obtížnost učiva, 

metody a formy edukace byly v souladu s vědomostmi, schopnostmi, dovednostmi a 

zdravotním stavem edukanta. Je vhodné postupovat při edukaci od nejjednoduššího ke 

složitému.

Zásada soustavnosti – Obsah učiva by měl být organizován do logických celků a 

systému tak, aby edukant mohl navázat na svoje předchozí vědomosti a dovednosti a mohl 

je prohlubovat.

Zásada trvalosti – Tato zásada vyžaduje, aby byl edukant schopen zapamatovat si 

nabyté vědomosti a dovednosti trvale, vybavit si je i po delším časovém odstupu a aby byl 

schopen na ně navázat nové vědomosti. Při uplatňování této zásady musíme edukanta 

patřičně motivovat, aktivně ho do edukace zapojit a naučenou látku s ním opakovat a 

procvičovat.

Zásada zpětné vazby – Edukátor by měl po celou dobu edukace získávat od 

edukanta informace (např. kladením otázek, dotazníkem), zda probírané látce rozumí, 

chápe ji, pamatuje si ji a umí ji uplatnit v praxi.

Zásada individuálního přístupu – Edukace by měla být vždy přizpůsobena individuálním 

zvláštnostem edukanta. Musíme přihlížet k edukantově zdravotnímu a psychickému stavu, 

jeho osobním zkušenostem, osobnosti, individuálním potřebám, sociálnímu prostředí a 

kulturní odlišnosti.

Zásada uvědomělosti a aktivity – Je třeba, aby sám edukant cítil nutnost aktivně se 

do edukace zapojit. Proto ho musíme motivovat, dát mu při edukaci prostor, aby mohl být 

aktivní a co nejvíce se na výuce podílel.

Zásada kulturního kontextu – Tato zásada vychází z požadavku, že je potřeba 

respektovat při edukaci odlišnosti jednotlivých kultur, sociálních skupin a pohlaví. 

(Juřeníková, 2010)

7.5 Metody edukace

Edukační metody můžeme chápat jako cesty k naplnění stanovených edukačních 

cílů. Při volbě edukačních metod musíme přihlížet k osobnosti edukanta, jeho dosavadním 

vědomostem a dovednostem, ke stanovenému cíli, obsahu a formě edukace. Výběr 

edukační metody musí respektovat i zdravotní a psychický stav edukanta a prostředí 

edukace.

V odborné literatuře existuje velké množství klasifikací edukačních metod. Jedna z 

klasifikací rozděluje edukační metody na teoretické (např. přednáška, seminář), teoreticko 
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– praktické (např. diskuzní metody, projektové metody) a praktické (např. instruktáž, 

exkurze, stáž).

Vhodným doplňkem edukace jsou učební pomůcky a didaktická technika, které 

pomáhají zefektivnět výuku a umožňují zprostředkovat obsah učiva v názorné podobě. 

Patří sem textové učební pomůcky (např. učebnice, brožury), vizuální učební pomůcky 

(např. fotografie), auditivní učební pomůcky (např. hudební a zvukové záznamy), 

audiovizuální učební pomůcky (např. výukové filmy) a počítačové edukační programy a 

internet. (Juřeníková, 2010)

7.6 Dokumentace v edukačním procesu

Každé zdravotnické zařízení je povinné vést zdravotnickou dokumentaci. Tato 

povinnost vyplývá ze zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších 

předpisů. Blíže o způsobu vedení zdravotnické dokumentace pojednává prováděcí 

vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí zdravotnické dokumentace by měl být i edukační záznam. Ten by měl být 

srozumitelný, pravdivý, úplný, stručný, čitelný a zdravotnickému personálu snadno 

dostupný. Měl by obsahovat úroveň znalostí edukanta na počátku a na konci edukace, cíl 

edukace, metody, formy edukace a učební pomůcky, které byly použity, obsah edukace, 

bariéry edukace, zhodnocení cílů edukace, kdo, kdy, kde a koho edukoval, podpis 

edukátora a podpis edukanta. Vedení edukačního záznamu umožňuje a podporuje 

kontinuitu procesu, informuje všechny členy multidisciplinárního týmu o stavu edukace, 

napomáhá soustavnosti edukace, zefektivňuje ji a umožňuje včasný záchyt možných 

problémů spojených s edukací. Dále chrání zdravotnický personál před trestním stíháním a 

usnadňuje hodnocení edukace. (Juřeníková, 2010)

Každé zdravotnické zařízení používá odlišný typ edukačního záznamu. Edukační 

záznamy se liší svým obsahem, rozsahem, grafickou úpravou, způsobem zápisu atd.

7.7 Edukace pacienta na DEV

Po zavedení sondové výživy je nutné pacienta popřípadě osoby, které o něj pečují 

správně edukovat. Tuto edukaci provádí nutriční terapeut nebo sestra specializovaného 

oddělení nutriční podpory. Edukační program spočívá v: 

 seznámení pacienta s důvody indikace sondové výživy

 seznámení s principem fungování EV a ošetřováním konkrétního vstupu

 seznámení s enterální pumpou a nácvikem jejího používání

 edukace přípravy a podávání EV

 seznámení s nejčastějšími komplikacemi, jejich řešením a prevencí

Tabulka č. 2 uvádí požadované výsledky pacientovy edukace a doporučený postup, 

jak k těmto výsledkům dojít.
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Tabulka č. 2 Cíle edukace a intervence

Cíl edukace Intervence

Pacient rozumí důvodu indikace EV, ví, 

jak funguje EV a pomůcky pro ni 

používané

1. Poskytněte pacientovi edukační 

materiály

2. Projednejte s ním důvod zavedení 

EV

3. Ukažte pomůcky (např. enterální 

pumpu) a vysvětlete, jak fungují

4. Identifikujte značku a velikost 

pacientovy sondy

5. Vysvětlete způsob, druh, množství a 

rychlost podávání výživy

6. Nechte pacienta vysvětlit důvod EV, 

její funkci a funkce používaných 

pomůcek

Pacient demonstruje kontrolu správného 

umístění sondy

Ukažte pacientovi a následně si nechte 

ukázat od něj, jak má vypadat správné 

umístění sondy (kontrola rezidua)

Pacient demonstruje správné podávání 

výživy

Ukažte pacientovi a následně si nechte 

ukázat:

1. Správné mytí rukou před podáváním 

výživy

2. Přípravu enterální formule (včetně 

kontroly data spotřeby)

3. Správné nastavení vybavení pro 

podávání EV

4. Pozici při krmení

5. Přípravu sondy před podáním výživy 

(proplach)

6. Připojení výživové sondy

7. Kontrola rychlosti podávání výživy

Pacient demonstruje správné ukončení 

podávání výživy

Ukažte pacientovi a následně si nechte 

ukázat:

1. Zastavení pumpy

2. Odpojení výživové sondy

3. Správné propláchnutí sondy po 

podání výživy

4. Uzavření svorky (tlačky)

5. Kontrolu správné pozice sondy po 

podání výživy
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6. Péči o pomůcky po podání výživy a 

jejich uskladnění

Pacient demonstruje podání léků do 

sondy

1. Instruujte pacienta, jak rozdrtit či 

rozpustit léky

2. Informujte ho, které léky by do 

sondy používat neměl

3. Informujte o dávkování a čase 

podání léků

4. Upozorněte na nutnost proplachu 

sondy před a po podání léků

5. Informujte o možných vedlejších 

účincích nebo interakcích léků a EV

Pacient demonstruje správnou péči o 

místo založení sondy

Ukažte pacientovi a následně si nechte 

ukázat:

1. Odstranění krytí

2. Vyčištění kůže

3. Pozorování příznaků iritace nebo 

infekce

4. Aplikace nového krytí

Pacient dokáže rozpoznat možné 

komplikace a umí je řešit

Vysvětlete pacientovi a poraďte mu, co dělat 

při:

1. Ucpání sondy

2. Migraci sondy

3. Prosakování kolem sondy

4. Příznacích iritace a infekce kůže

5. Intoleranci formule – průjmy, 

zvracení, zácpa, nadýmání atd.

6. Změnách tělesné hmotnosti

7. Poraďte mu, na koho se v případě 

komplikací může obrátit

Převzato a upraveno z: Charney, 2006

V nemocnici dostanou pacienti i veškeré potřebné pomůcky jako jsou enterální sety, 

pumpy i stojan. (Dastych, 2012)

Pacienti jsou dále podle potřeby pravidelně kontrolováni v nutriční ambulanci a 

mají možnost 24 hodinové telefonní konzultace se školeným pracovníkem. (Všeobecná 

fakultní nemocnice v Praze, 2012)

Enterální výživa podávaná v domácím prostředí je efektivní, relativně bezpečná a 

častá metoda, zajištění dostatečného příjmu živin pro ty, kteří nemohou tento příjem zajistit 

pouze orální cestou. Ačkoliv se jedná o méně invazivní metodu než je zajištění dostatečné 

výživy pomocí parenterální výživy, i zde by nemělo být podceněno řádné naplánování 
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terapie, edukace pacienta a samozřejmě monitoring, který nás bude ujišťovat v tom, že je 

terapie úspěšná. (Ireton-Jones, 2007)
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8 Závěr

Enterální výživa je první volbou nutriční intervence v případě, že pacient nedokáže 

nebo nechce přijímat dostatečné množství živin perorálně, ale má funkční 

gastrointestinální trakt. Jedná se o podávání výživných roztoků, obsahujících sacharidy, 

lipidy, proteiny, vitaminy, minerály, stopové prvky a ionty do gastrointestinálního traktu. 

Může být podávána několika způsoby – jako sipping, gastrickou či enterální sondou nebo 

výživovou stomií, jejíž použití je výhodné při nutnosti dlouhodobé enterální výživy v 

nemocnici, ale i v domácím prostředí. Pro dlouhodobou výživu pacientů v domácím 

prostředí je v současné době nejčastěji využívaným přístupem pro enterální výživu PEG 

neboli perkutánní endoskopická gastrostomie, což je sonda vedená skrz kůži do žaludku. 

Pacienty, kteří jsou takto živeni doma, je po výkonu nutné řádně edukovat, což je v 

kompetenci nutričního terapeuta.

Ve své práci jsem zpracovala řadu informací, zabývajících se enterální výživou a 

zejména perkutánní endoskopickou gastrostomií – jejími indikacemi, kontraindikacemi, 

způsoby provedení, následnou ošetřovatelskou péčí a komplikacemi, které mohou nastat. 

Problematika je popsána dostatečně podrobně tak, aby informace poskytnuté v této práci 

byly využitelné i v praxi. Na základě poskytnutých informací lze edukovat pacienta tak, 

aby pochopil důvody indikace a funkci enterální výživy, aby dovedl sám provádět veškeré 

nutné úkony související s péčí o sondu a podáváním výživy a aby dokázal rozpoznat a řešit 

možné komplikace. Dokáže-li zdravotnický personál srozumitelně a správně předat 

informace, může tím eliminovat úzkost a obavy pacienta, podpořit pacientovu 

zodpovědnost za své zdraví, zlepšit spolupráci mezi zdravotnickým personálem a 

pacientem a celkově zlepšit kvalitu života pacienta.
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9 Seznam použitých zkratek

ARO anesteziologicko resuscitační oddělení

BMI body mass index

CRP C – reaktivní protein

D-PEJ direct percutaneous endoscopic jejunostomy

EV enterální výživa

FB feeding button

FEV1 forced expiratory volume in the first second

GIT gastrointestinální trakt

JIP jednotka intenzivní péče

LCT long chain triglycerides

MCT medium chain triglycerides

NRS Nutritiona Risk Screening 2002

PEG perkutánní endoskopická gastrostomie

PEG/J perkutánní endoskopická gastrojejunostomie

RTG rentgen
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