
Abstrakt (teze) 
 

Úvod: Redukční pobyty hrají významnou roli při snižování operačních rizik a napomáhají ke 

zvýšení účinku bariatrických výkonů. 

Metodika: Data byla sbírána z části prospektivně a z části retrospektivně. Na oddělení D3 III. 

interní kliniky VFN v Praze a v obezitologické ambulanci.  Získali jsme 188 pacientů, kteří 

podstoupili bariatrický výkon, z toho 133 pacientů před operací neabsolvovalo redukční pobyt 

a zbývajících 55 pobyt absolvovalo. Data jsou hodnocena ze dvou hledisek. První se týká 

bariatrických výkonů, jejich zastoupení a efektivity na snižování hmotnosti. Druhé hledisko je 

zaměřené výhradně na redukční pobyty, kdy se srovnávají výsledky hmotnostních úbytků, 

snižování hodnot BMI a snižování % EWL.  

Výsledky:  

Bariatrická chirurgie 

Restriktivní výkony podstoupilo 82 % pacientů, zbývajících 18 % pacientů podstoupilo 

kombinované a malabsorbční výkony. Nejvyšší hmotnostní úbytky v horizontu 24 měsíců 

dosahovali pacienti s gastrickým bypassem. Průměrně redukovali svou hmotnost průměrně o 

54,86 kg ze své maximální hmotnosti a o 31,659 kg z operační váhy. Průměrně zredukovali 

procento své nadváhy o 52,748 % z maxima za 24 měsíců od operace. Naopak nejnižší 

hmotnostní úbytky dosahovali pacienti, jenž podstoupili gastrickou bandáž. Z maximální 

hmotnosti průměrně zredukovali o 28, 1 kg za 24 měsíců od operace a průměrně o 21,371 kg 

z operační váhy a průměrně zredukovali procento nadváhy o 36,383 % z maxima v průběhu 

24 měsíců od operace. 

Redukční pobyty 

Pacienti s pobytem průměrně zredukovali svou hmotnost ze životního maxima o 23,042 kg. 

Ze svého životního maxima ve 24 měsících od operace průměrně snížili svou hmotnost o 

48,212 kg a o průměrně 25,17 kg z operační hmotnosti. Procento své nadváhy průměrně 

zredukovali o 47,268 % ze svého maxima a průměrně o 34,328 % od operace. 

Pacienti bez pobytu průměrně snížili svou hmotnost ze životního maxima o 32,805 kg v průběhu 24 

měsíců od operace. Ze životního maxima na operační hmotnost redukovali průměrně o 7,491 

kg. Procento nadváhy průměrně zredukovali o 45,788 % ze životního maxima a o 39,061 % od 

operace. 

Závěr: Bariatrické výkony významně zlepšují kvalitu života jedince. 



Nejprováděnější výkony jsou restriktivní výkony, ale nejvyšší hmotností úbytky jsou u 

výkonů kombinovaných.  

K redukčním pobytům jsou indikování pacienti s výrazně vyšší hmotností a tím pádem i BMI. 

V konečném výsledku pacienti s pobytem a bez pobytu redukují velmi podobně. 
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