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Úvod  

Téma bakalářské práce „Výživa seniorů v klinické praxi“, jsem si vybrala na 

základě svých zkušeností v oboru. Výživa má svá specifika v každém věku, 

tedy i ve stáří. Fyziologické změny způsobené stárnutím mohou výrazně 

ovlivňovat nutriční potřeby a staří lidé jsou tak ve zvýšeném riziku 

nutričního nedostatku. Pracuji jako nutriční terapeutka v Domově pro 

seniory, se zavedenou Standardizací nutriční péče. Dle dohody se zařízením 

Domova pro seniory, není identita pracoviště v této práci vedena  

(dále jen DS). 

 

Hlavním úkolem Standardizace nutriční péče je předcházet riziku malnutrice 

a pokud se riziko malnutrice potvrdí zahájit a poskytnout adekvátní nutriční 

léčbu.    

 

První část práce, je zaměřena spíše teoreticky, popsány jsou všeobecné 

informace, které souvisejí s geriatrií, vymezení pojmů a následně bližší 

specifikace geriatricky nemocného seniora. 

 

Empirická část je věnována bližšímu seznámení s prací a činností nutričního 

terapeuta v klinické praxi, se zavedenou Standardizací nutriční péčepéče. 
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Teoretická část 
 

1.  Pojmy v geriatrii 

1.1  Stárnutí – involuce 

Stárnutí přináší řadu involučních změn, které se promítají do zdravotního 

stavu starých lidí i do klinického obrazu v průběhu jejich chorob.  

(Kalvach, et al, 2008, str. 39) 

Stárnutí je nevratný, univerzální, biologický proces. Postihuje s různou 

rychlostí prakticky všechny orgány, které ztrácejí svou funkční rezervu. 

Organismus se stává méně přizpůsobivým k měnícím se podmínkám 

vnitřního i zevního prostředí, ztrácí své adaptační schopnosti a snadno 

dochází k dekompenzaci organismu. (Topinková, 2005, str. 8) 

Výsledkem stárnutí je stáří. (Kalvach, et al, 2004, str. 864)  

 

1.2  Stáří - senium 

Stáří je důsledkem a projevem geneticky podmíněných involučních procesů, 

modifikovaných dalšími faktory (především chorobami, životním stylem a 

životními podmínkami) a je spojeno s řadou významných sociálních změn 

(osamostatnění dětí, penzionování a jiné změny sociálních rolí).  

Nejčastěji je stáří vymezováno chronologicky. Dle Světové zdravotnické 

organizace WHO je základní klasifikace vyššího věku následující: 

45 – 59 let střední nebo též zralý věk, 60 – 74 let vyšší věk nebo také rané 

stáří, 75 – 89 let stařecký věk a 90 let a výše dlouhověkost. Z praktických 

důvodů je tedy používán věk kalendářní, který je odvozen od data narození. 

Nevypovídá ovšem o zdravotním stavu ani o soběstačnosti člověka. 

Kalendářnímu věku nemusí odpovídat věk funkční (biologický, subjektivní, 

psychologický, sociální). Stárnutí a stáří je záležitostí velmi individuální, a to 

z hlediska času, rozsahu i závažnosti projevů. Lidé stárnou různým tempem, 

někdo rychleji, jiný podstatně pomaleji.  (Dvořáčková, 2012, str. 11) 
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Změny, jež jsou spojené se stárnutím postihují orgány i celé systémy, které se 

vzájemně doplňují a ovlivňují, jako příklad můžeme jmenovat 

inzulinorezistenci, sarkopenii, která způsobí zhoršení fyzické aktivity a ztrátu 

soběstačnosti. (Svačina et al, 2010, str. 454) 

 

1.3 Geriatrie 

Geriatrie je samostatný lékařský obor, který poskytuje specializovanou 

zdravotní péči nemocným vyššího věku, obvykle nad 70 – 75 let. Prvotním 

cílem geriatrie je včasným rozpoznáním akutních onemocnění a jejich léčbou, 

monitorováním a léčbou chronických chorob uchovat zdraví seniorům co 

nejdéle. Synonymem pro pojem geriatrie je klinická gerontologie, která se 

zabývá funkčním a zdravotním stavem starých lidí. 

 

1.4 Geriatrické syndromy 

Specifické geriatrické syndromy jsou multikauzální etiologie a setkáváme se 

s nimi nejčastěji ve vyšším věku.  Jsou velmi často přehlíženy a považovány za 

důsledek stárnutí.  Geriatrické syndromy lze rozdělit na syndromy somatické, 

psychické a sociální. Viz. Tab. 1 (Topinková, 2005, str. 3;10) 

 

Somatické Psychické Sociální 

Poruchy chůze a 

pohyblivosti, závratě, 

nestabilita, pády a 

úrazy, inkontinence 

moči a stolice, poruchy 

příjmu potravy a 

tekutin, dekubity. 

Demence, 

deprese, 

delirium, 

poruchy chování, 

poruchy adaptace. 

Ztráta soběstačnosti, 

závislost na pomoci 

druhých, 

sociální izolace, 

týrání a zneužívání, 

dysfunkce rodiny. 

  Tab. 1 Geriatrické syndromy. Zdroj: E. Topinková, Geriatrie pro praxi 
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Akumulace geriatrických syndromů vypovídá o nepříznivé prognóze a 

zdravotnické náročnosti daného člověka. Geriatrické syndromy související se 

stavem výživy geriatricky nemocného jsou například anorexie, malnutrice, 

ztráta pocitu žízně, dehydratace, obstipace, průjmy, sarkopenie.  

(Kalvach et al, 2008, str. 141-143) 

 

1.5 Geriatrický pacient 

Geriatrický pacient bývá obvykle charakterizován vyšším věkem, významnou 

morbiditou a hrozícími nebo již přítomnými funkčními omezeními. (Schuler, 

Oster, 2010, str.119) 

Podle Sobotky se jako geriatrický nemocný označuje jedinec, který má věk 

vyšší než 65  let a existuje u něj akutní riziko ztráty nezávislosti. Pro 

zamezení částečné nebo úplné ztráty nezávislosti je velmi důležitá 

rehabilitace, spojená s fyzickou, psychickou a sociální péčí. (Svačina et al, 

2010, str. 455) 

 

1.6 Stařecká křehkost 

„Stařecká křehkost“ (z angl. frailty) nemá dosud v české lékařské terminologii 

vhodný termín. Křehkost, neboli rizikovost, je způsobena jak fyziologickým 

poklesem výkonnosti orgánů ve stáří, ale zejména úbytkem svalové hmoty 

(sarkopenií), úbytkem kostní hmoty (osteopenií až osteoporózou), zhoršením 

mobility, vytrvalosti, svalové síly a koordinace. (Topinková, 2005, str. 9). 

V důsledku fyziologických i chorobných změn spojených ve stáří, je tak 

postižena interakce jedince s okolím. Mezi nejčastější příznaky křehkosti jsou 

zmatenost a pády. (Schuler,Oster, 2010, str. 174) 

 

1.7 Funkční geriatrické vyšetření 

Funkční geriatrické vyšetření je komplexní zhodnocení zdravotního stavu 

seniora, jeho fyzická výkonnost, soběstačnost a zhodnocení psychických  
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funkcí v kontextu s jeho sociální situací. Mezi hlavní cíle funkčního 

geriatrického vyšetření nutno zmínit: zlepšení zdravotního a funkčního stavu 

seniora, zpomalení nástupu zdravotního postižení a omezení jeho rozsahu, 

zlepšení celkové kvality života. (Topinková, 2005, str. 10-11) 

2. Specifika geriatricky nemocného 

2.1 Změny spojené se stářím 

Jednotlivé změny související se stárnutím tvoří celý systém propojených 

cyklů, které se navzájem propojují, ovlivňují i doplňují. Takto vzniká velký 

počet kombinací vedoucích ke změnám v organismu geriatricky nemocného.  

Každý systém nebo orgán je postižen změnou spojenou se stárnutím. 

V oblasti buněčných změn můžeme mluvit o snížení syntézy bílkovin a 

prozánětlivém prostředí v buňce.  Kardiovaskulární systém se potýká 

s aterosklerózou, ischemickou chorobou srdeční nebo arteriální hypertenzí.  

Pohybový systém postihuje úbytek svaloviny,  sarkopenie a snížení pohybové 

aktivity. V závislosti na věku se mění i složení těla. Zatímco tělo mladého 

člověka ve věku 20-29 let a tělesné hmotnosti 80 kilogramů se skládá z 15 

kilogramů tělesného tuku, 24 kilogramů svalové hmoty a 37 kilogramů 

ostatních složek.  Tělo seniora ve věku 70-79 let o stejné tělesné hmotnosti 

80 kilogramů je tvořeno z 24 kilogramů tuku, 13 kilogramů svalové hmoty a 

38 kilogramů ostatních složek. (Kalvach et al, 2004, str. 299-300) 

2.2 Metabolické změny 

Metabolické změny spojené se stárnutím postihují téměř všechny systémy a 

orgány.  Mezi metabolické změny můžeme zařadit především obezitu, snížení 

poměru svalstvo : tuk, inzulínovou rezistenci, zvýšenou prozánětlivou 

aktivitu, oxidaci a glykaci plazmatických bílkovin. Jednotlivé změny se 

vzájemně ovlivňují a doplňují, z toho vyplývá nesmírná variabilita kombinací, 

které vedou ke změnám, jež se projevují orgánovými příznaky typickými pro 

vysoký věk. Například, prozánětlivá aktivita zhoršuje sarkopenii, což má za 

následek zhoršení fyzické aktivity. Vzniklá sarkopenie,  inaktivita a chronický 
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zánět negativně ovlivní inzulinovou rezistenci. (Svačina et al, 2010 str. 453-

455) 

 

2.3 Sarkopenie 

Sarkopenií se rozumí fyziologicky podmíněný úbytek svalové hmoty a síly ve 

stáří. Začíná se objevovat již ve středním věku a postižena je převážně 

kosterní svalovina. (Kalvach, et al, 2008, str.152) Tento syndrom můžeme 

také charakterizovat, jako celkový a stoupající úbytek kosterní svaloviny a 

svalové síly s rizikem snížení fyzické aktivity, špatné kvality života a nakonec 

i smrti.  EWGSOP (The European Working Group on Sarcopenia in Older 

People) udává jako kritéria pro diagnostikování sarkopenie nízké množství 

svalové hmoty, nízkou svalovou sílu a snížený fyzický výkon. (Cruz – Jentoft, 

et al, 2011)  

Sarkopenie se vyskytuje hlavně u fyzicky neaktivních jedinců, přesto se s ní 

můžeme setkat i u fyzicky aktivních osob. Je tedy zřejmé, že fyzická aktivita 

není jediným vyvolávajícím faktorem. Sarkopenie je multifaktoriální proces, 

na rozvoji a vzniku se mimo jiné podílí, snížení hladin anabolických hormonů 

(zvláště růstový hormon GH, insulin like růstový hormon 1 IGF – 1 a 

testosteron), nedostatečný příjem bílkovin a energie ve stravě, oxidační stres, 

zánětlivé procesy a v neposlední řadě osteoporóza. Sarkopenie a osteoporóza 

spolu úzce souvisí. Je dobře známo, že vitamin D hraje důležitou roli ve zdraví 

kostí. Nicméně, nedávné studie ukazují, že je rovněž nezbytný pro zachování 

svalové hmoty u seniorů, a to především u svalových vláken typu II. Právě 

svalová vlákna atrofují u starších lidí nejvíce. V obou případech (kostní i 

svalové tkáně) hraje vitamin D důležitou roli, protože nízké hladiny vitaminu 

D u seniorů může být spojen s deficitem v tvorbě kostí a svalové funkce. 

(Brink,2008)                                          

V klinickém obraze bývá nejnápadnější úbytek svalové hmoty především na 

končetinách, ale sarkopenie může postihnout i jiné svaly, například dýchací.  
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Klesající svalová rychlost i síla má za důsledek nevýkonnost, hypomobilitu a 

hypoaktivitu. Při zhoršené výkonnosti dolních končetin v důsledku 

sarkopenie dochází ke zpomalení a znejistění chůze, rozvijí se hypomobilita, 

instabilita a dochází zde k velkému riziku výskytu pádu. Z důvodu úbytku 

svaloviny se sníží mechanická ochrana kosti a zvyšuje se riziko poranění 

kostí. Typická je zlomenina při poranění krčku kosti stehenní. Léčba 

sarkopenie musí být komplexní a dlouhodobá. V terapii se zaměřujeme 

především na odporový silový trénink vedený fyzioterapeutem, který je 

důležitější než vytrvalostní. Další nezanedbatelnou součástí léčby je úprava 

nutričního stavu. Jde především o sledování příjmu potravy a zjišťování 

tělesné hmotnosti. Zařazujeme biologicky plnohodnotnou stravu, eventuelně 

výživu doplňujeme  sippingem a neposledně doplňování vitaminu D a to buď 

perorálně nebo intramuskulárně. Jako prevence sarkopenie je považováno 

zachování pohybové aktivity a kvalitní výživy s dostatečným množstvím 

bílkovin a vitamínu D. (Kalvach et al, 2008, str. 155-157)    

 

2.4 Vitamin D (Kalciferol) 

Vitamin D se v těle podílí na hospodaření s vápníkem a fosforem a tím 

ovlivňuje stav kostí. (Grofová,2007,str.82) U seniorů, kteří jsou částečně nebo 

zcela imobilní a nejsou vystaveni slunečnímu svitu vzniká deficit vitaminu D. 

(Svačina et al,2010, str.103) Nedostatek vitaminu D se neprojeví pouze 

onemocněním kostí například osteoporózou a výše jmenovanou sarkopenií, 

ale v posledních letech je spojován i s dalšími nemocemi, jako jsou nádory, a 

to především karcinom prsu, u mužů prostaty, pankreatu, autoimunitní a 

degenerativní onemocnění, pozitivní vliv má i na onemocnění metabolická a 

kardiovaskulární. (Svačina,2013,str.48; 50). Doporučené množství vitaminu 

D se pohybuje mezi 400-800IU/den. (Topinková,2010, str.21) V České 

republice je slunění důležitější než strava. Mezi zdroje vitaminu D patří maso 

a ryby. Některé potraviny se obohacují (fortifikují), jedná se např. o mléko, 

džusy, jogurty, a tuky.  Vitamin D patří mezi vitaminy rozpustné v tucích a pro 

jeho vstřebávání je nutný určitý příjem tuku. (Svačina, 2013, str. 48)   
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2.5  Malnutrice 

Malnutrici neboli podvýživu lze charakterizovat jako špatný výživový stav 

organismu, způsobený relativním nebo absolutním nedostatkem základních 

živin, ale i stopových prvků a vitamínů, popřípadě poruchou jejich 

metabolismu. Mezi riziková onemocnění, která mohou způsobovat malnutrici 

patří: onkologická a neurologická onemocnění, pacienti v kritickém stavu, 

s ledvinným a respiračním selháním. Mezi další skupinu, kde problém 

s malnutricí narůstá, patří geriatričtí pacienti. Malnutrice se navíc kombinuje 

s řadou dalších onemocnění. Viz. Tab. 2 

 

Pacient s nádorovým onemocněním  5-80% 

Pacient s idiopatickým střevním onemocněním 0-90% 

Pacient s neurologickým onemocněním 4-66% 

Pacient v kritickém stavu 0-100% 

Pacient s renálním selháním 10-72% 

Pacient s resiračním selháním  5-60% 

Senioři 0-85% 

Tab. 2: Prevalence malnutrice u pacientů dle typu onemocnění . 
Zdroj:   Libor Urbánek, et al. Klinická výživa v současné praxi      
 

 
V této tabulce můžeme vidět, jak velký problém malnutrice je a neléčená vede 

až v 4% k úmrtí. (Urbánek et al, 2008, str. 15)  

U seniorů je výživa nedostatečná až v 20%, výskyt malnutrice ve věku 65 let a 

výše je 5-8%, při hospitalizaci se malnutrice u seniorů objeví v 20-40%. 

(Topinková, 2010,str.23)  

 

 



14 

 

2.5.1 Příčiny a rozdělení malnutrice 

 
K příčinám malnutrice se řadí neadekvátní příjem potravy, porucha trávení a  

vstřebávání, poruchy metabolismu a nebo zvýšené ztráty či potřeba 

organismu. Mezi příčiny neadekvátního příjmu potravy u seniorů se 

nejčastěji řadí poruchy polykání, z důvodu mechanické překážky v ústní 

dutině nebo při poruše inervace, která je nejčastěji způsobena cévní 

mozkovou příhodou. Často také nevhodná nebo chybějící zubní protéza. 

(Kohout, Kotrlíková 2009, str. 16) U seniorů se malnutrice často nerozpozná 

a neléčí se, což vede ke zhoršení fyzické výkonnosti a zvyšuje morbiditu, ale i 

mortalitu. (Topinková,2010,str.23) 

Malnutrici můžeme rozdělit podle několika kritérií, častěji se zohledňují 

poruchy příjmu energie a bílkovin.  

Energetická malnutrice (kachexie, marasmus) vzniká při nižším příjmu 

energie, než je skutečná potřeba organismu. 

Proteinová malnutrice (kwashiokor) je charakterizována těžkým 

nedostatkem bílkovin ve stravě.  

Proteino-energetická malnutrice je kombinací obou předchozích, jak 

deficitem energie, tak bílkovin v potravě.  

Malnutrici lze dále rozdělit na prostou a stresovou. Prostá malnutrice vzniká 

prostým hladověním, kdy dochází ke snížení množství přijímané stravy. 

Tento typ převládá právě u seniorů, kdy dojde k redukci hmotnosti a úbytku 

aktivní svalové hmoty. Stresový typ malnutrice se vyskytuje, pokud je 

organismus vystaven působení stresu u kritických onemocnění (sepse, 

trauma). Energetická potřeba je vysoká a nabídka energie a substrátů nestačí 

pokrýt zvýšené nároky organismu.  Nedochází k efektnímu využití substrátů, 

organismus pro svoji potřebu využívá  bílkoviny vlastních tkání. (Urban et al, 

2008, str.16-17)  
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3. Výživa seniorů 

Stárnutí je spojeno se změnou tělesného složení, dochází k úbytku kosterní 

svaloviny, která  je nahrazována tukovou tkání. Tento stav má za následek 

pokles klidového i celkového energetického výdeje. Toto ovšem neplatí 

v případě akutního onemocnění, kdy dochází k dalším úbytkům svalové 

hmoty a k riziku malnutrice.  Stav výživy a zejména množství svalové hmoty, 

hraje významnou roli v kvalitě života seniorů. (Svačina, et al, 2010, str. 456-

457)   

3.1 Energetická potřeba organismu 

Energetický příjem se stoupajícím věkem klesá. Snížení energetického příjmu 

je způsoben především snížením tělesné aktivity, dále také úbytkem kosterní 

svaloviny, která s klidovým energetickým výdejem koreluje.                                                                                                             

Stanovení energetické potřeby je velmi individuální, odhaduje se na                                                                                                                      

25-30 kcal/kg/den. (Svačina, et al 2010, str. 457)                                                                                                                                                                     

Denní příjem energie lze také vypočítat vzorcem, nazývaném Harris-

Benediktova rovnice.  K výpočtu potřebujeme znát hmotnost, výšku a věk.                               

Vzorec:  

muži: BEE = 66,5+(13,8 x hmotnost)+ (5,0 x výška)–(6,8 x věk)  

ženy: BEE = 655+(9,6 x hmotnost)+ (1,9 x výška)–(4,7 x věk)  

(Keller, 1993, str. 29) 
 

3.2 Bílkoviny 

Bílkoviny by měly pokrýt 12-15% celkového energetického příjmu a 

v případě seniorů by se měla potřeba bílkovin pohybovat  v rozmezí               

1,0-1,2g/kg/den. Vyšší hodnota bílkovin - 1,5g/kg/den je vhodná  při 

onemocněních spojených se zvýšenou proteosyntézou, důležitý je hlavně 

příjem plnohodnotných (esenciálních) bílkovin. Množství přijímaných 

bílkovin, především jejich snížení je u seniorů negativně ovlivněno jejich 
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trávením a resorpcí v tenkém střevě, a také nedostatečným zpracováním 

v dutině ústní, způsobené nedostatečnou denticí.  Mezi další důvody 

sníženého příjmu přispívá i zhoršená tolerance mléčných výrobků, 

intolerance a odpor k masu, ale je nutno zmínit i důvody ekonomické a 

sociální. (Svačina, et al 2010, str. 457)                                                                 

Důležité je přijímat kvalitní plnohodnotné bílkoviny, jako prevenci a v léčbě 

sarkopenie. Pokud není možné perorálním příjmem v běžné stravě 

doporučenou dávku bílkovin sníst, je možné použít enterální výživu ve formě 

modulárních dietetik nebo ve formě sippingu. (Grofová, 2011,str. 30) 

3.3 Sacharidy 

Doporučené množství pro seniory není přesně stanovené, ale přesto u této 

populace by příjem sacharidů měl odpovídat 55-60% celkového 

energetického příjmu.  Ideální je přijímat převážně komplexní sacharidy, jako 

je škrob a zároveň snižovat jednoduché cukry. Vláknina ve stravě je vhodná 

díky příznivým účinkům na gastrointestinální trakt, především v tlustém 

střevě, ale je nutné dávat pozor na celozrnné výrobky, které zvyšují nároky 

na mechanické zpracování potravy v dutině ústní. V tomto případě je lépe 

volit podávání moučných výrobků a rozpustné vlákniny.  

3.4 Tuky 

Příjem tuků ve stravě seniorů se neliší od ostatní populace a doporučené 

dávky se pohybují kolem 30% přijaté energie.  Energetický příjem tuků se 

zvyšuje v případě těžké malnutrice, kdy je možné příjem zvýšit na 50% 

celkového energetického příjmu.  Nasycené tuky by se měly pohybovat 

v množství asi 10%, nenasycené tuky 10-15% a polynenasycené maximálně 

10% energetického příjmu.   
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   3.5 Vitaminy, minerální látky a stopové prvky 

K nedostatku vitaminů dochází především při nedostatečné a nevyvážené 

stravě.  U gerontologických nemocných jsou některé vitaminy potřebné ve 

zvýšené míře. Jedná se především o vitamin D, vitamin B12, kyselina 

listová a také vitamin B6.  Dostatečný příjem základních energetických 

substrátů (bílkovin, tuků, sacharidů), vitaminů, minerálních látek a 

stopových prvků zajistí správně vyvážená strava. Ta by měla být prioritou 

ve výživě seniorů. Právě některé restriktivní diety, poruchy čichu a chuti, 

akutní onemocnění souvisí s nedostatečným energetickým příjmem, 

prohloubením  nechutenství, zhoršují příjem základních nutrietů a vedou 

k následné malnutrici. (Svačina, et al, 2010, str.459-460)                                                                                                                       

V tabulce č. 3 a č. 4 jsou uvedeny referenční dávky vitaminů, minerálních 

látek a stopových prvků pro osoby starší 65 let. (Referenzwerte für die 

Nährstffzufuhr)                                                                                                                                                                                           
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 Vitaminy 

 Vitamin A 

Retinol 

mg muži ženy 

1,0 0,8 

Vitamin D 

Kalciferol 

µg 10 - 20 

Vitamin E 

Tokoferol 

mg muži  ženy 

12 11 

Vitamin K 

Fytochinon 

µg muži ženy 

80 65 

Vitamin B1 

 Thiamin 

mg 1,0 

Vitamin B2 

Riboflavin 

mg 1,2 

Vitamin B3 

Niacin 

mg 13 

Vitamin B5 

Kyselina 

pantothenová 

 

 

 

mg 

 

6 

Vitamin B6 

Pyridoxin 

 

mg 

muži ženy 

1,4 1,2 

Vitamin B12 

Cobalamin 

 

µg 3 

Kyselina 

listová, 

folát 

µg 300 

Biotin µg 30 - 60 

Vitamin C- 

kyselina 

askorbová 

mg 100 

Tab. č. 3 Zdroj:www.dge-medienservice.de 
Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr 
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 Minerální látky a stopové prvky 

Sodík  

Na 

mg 550 

Chlor Cl mg 830 

Draslík 

K 

 

mg 2000 

Vápník 

Ca 

mg 1000 

Fosfor 

P 

mg 700 

Zinek 

Zn 

mg muži ženy 

10 7 

Železo 

Fe 

mg 10,0 

Měď 

Cu 

mg 1,0 – 1,5 

Selen         

Se 

µg 30 - 70 

Magnezium µg muži ženy 

350 300 

Jod I 

 

 

µg 

 

180 

Fluor F 

                                        

mg muži ženy 

3,8 3,1 

 Tab. č. 4 Zdroj:www.dge-medienservice.de 
 Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr 
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Empirická část 

Standardizace nutriční péče 

Výživa má svá specifika v každém věku, tedy i u seniorů. Fyziologické změny 

způsobené stárnutím mohou výrazně ovlivňovat nutriční potřeby a staří lidé 

jsou ve zvýšeném riziku malnutrice. Ovlivněny jsou zejména nedostatkem 

plnohodnotných bílkovin, vitamínů a některých minerálních látek. 

Standardizaci nutriční péče lze charakterizovat jako způsob, jak zajistit a 

garantovat kvalitní nutriční péči v DS. Zajistit klientům kvalifikovanou 

nutriční péči v souladu s platnými právními předpisy a dokumenty, a tím 

zvyšovat kvalitu života seniorů. Standardní postupy jsou jasně 

zdokumentované a zajištění nutriční péče se provádí multidisciplinárně. Na 

plánování, zajišťování a vyhodnocování nutriční péče spolupracují nutriční 

terapeut, ošetřovatelští pracovníci, lékař a případně spolupracující rodina. 

Hlavním cílem nutriční péče je vytipovat klienty (seniory) s malnutricí a 

rizikem jejího vzniku. Pokud se podezření z nutričního rizika potvrdí, je 

zahájena adekvátní nutriční péče. Změny nutričního stavu klienta, efekt a 

výsledky nutriční péče jsou sledovány a zaznamenávány do dokumentace 

klienta. 

Kritéria, která je třeba dodržet: 

 Identifikovat nutriční riziko či nutriční problém 

 Znát vhodné řešení 

 Řešit  

 Sledovat účinnost řešení 

 Zaznamenávat realizované kroky řešení a jejich efekt 

 Opakovat identifikaci v čase 
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Formuláře potřebné k realizaci standardizované nutriční péče: 

 Nutriční screening  (příloha č.1) 

 Záznam nutričního terapeuta (příloha č. 2) 

 Záznam provedené péče (příloha č. 3) 

 Nutriční anamnéza (příloha č. 4) 

 Denní záznam příjmu stravy a tekutin (příloha č. 5) 

 Bilance příjmu stravy (příloha č. 6) 

 Barthelův test základních všedních činností (příloha č. 7) 

 Diabetická dieta (příloha č. 8,9) 

 Šetřící dieta (příloha č. 10,11) 

 Dieta při průjmu a zvracení (příloha č. 12,13) 

 Edukační záznam (příloha č. 14) 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

4.1 Identifikace nutričně komplikovaného klienta                    

Základní formou realizace identifikace nutričně komplikovaného klienta je 

vstupní vyšetření - nutriční screening. (př. č. 1)                                              

Nutriční  screening vypracuje zdravotní sestra do 24 hodin při nástupu 

klienta do DS nebo při návratu z hospitalizace. Vyjde-li nutriční skóre 0-3 

body, klient není v nutričním riziku a nutriční screening se opakuje á 2 

měsíce. Screeningové skóre: 0-3  normální stav, bez rizika, 4-7 riziko 

malnutrice, 8-13 jistá malnutrice.  Vyjde-li nutriční skóre více jak 3 body 

předává se nutriční screening nutriční terapeutce k dalšímu šetření.  Pokud 

se podezření z nutričního rizika potvrdí, je zahájena adekvátní nutriční péče. 

Všechny provedené kroky, šetření a výsledky se zaznamenají do Záznamu 

nutričního terapeuta. (př. č. 2) V případě zhoršení zdravotního stavu je 

nutriční screening proveden po dohodě s nutriční terapeutkou ihned.                                                                      

Dalším kritériem pro hodnocení nutričního stavu je sledování množství 

snědené stravy v Záznamu o provedené péči. (př. č. 3)                          

Průběžným sledováním při podávání stravy jsou vyhledáváni klienti, kteří 

opakovaně nedojídají celé porce nebo odmítají stravu.  

Při nedojídání delším než 3 dny je opět informována nutriční terapeutka.                                                                                          

Ošetřovatelský personál denně zaznamenává snědené porce v Záznamu o 

provedené péči. (př. č. 3) těmito dohodnutými znaky : 1 – celá porce; 1/2- půl 

porce; < - méně, jak 1/2 porce.  

4.2 Nutriční anamnéza nutričním terapeutem 

Na podkladě nutričního screeningu a údajů o nedojídání či odmítání jídla se 

provede u klienta šetření a pokud se podezření z nutričního rizika potvrdí, 

vypracuje se  Nutriční anamnéza. (př. č. 4) Jejím cílem je zjišťování 

nutričního nedostatku, nebo vystavení rizika malnutrice z důvodu odmítání 

či nedojídání porcí servírované stravy. 
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Další dokument, který se používá při řešení nutriční péče je Denní záznam 

příjmu stravy a tekutin. (př. č. 5) Do tohoto dokumentu ošetřovatelský 

personál slovně zaznamenává skutečný příjem snězené stravy u sledovaného 

klienta za příslušný den.  Na základě zapsaných údajů se provede výpočet 

energetického příjmu za příslušný den a výsledek se zapíše do formuláře  

Bilance příjmu živin. (př. č. 6) 

4.3 Konzultace nutričního terapeuta s lékařem a ošetřujícími 

pracovníky 

Na základě získaných informací (Nutriční screening, Nutriční anamnéza, 

Bilance příjmu živin) a po vzájemné konzultaci s lékařem a ošetřovatelským 

personálem je stanovena nutriční péče.  Výsledek konzultace je 

zaznamenáván lékařem v lékařské dokumentaci a nutričním terapeutem 

v Záznamu nutričního terapeuta. (př. č. 2)  

4.4 Nutriční edukace klienta a rodiny 

Mezi další činnost nutričního terapeuta patří edukace klienta a nebo jeho 

rodiny.  Pokud to dovoluje zdravotní a psychický stav klienta, provede se 

edukace předepsané diety. V DS provádíme edukaci diet Diabetické, Šetřící 

a dietu Při průjmu a zvracení. (př. č. 8, 10, 12)  Mimo ústní edukace se 

použije i daný formulář konkrétní diety, kdy jedna strana písemného 

materiálu je formou obrázků a na druhé straně tištěný text. (př. č. 9, 11, 13) 

Edukace se zaznamenává do formuláře Edukační záznam. (př. č. 14), která 

je součástí ošetřovatelské dokumentace. Edukaci potvrdí svým podpisem 

klient (pokud to jeho zdravotní a psychický stav dovolí) a edukující 

pracovník. Pokud není možný přímý kontakt s rodinou, ponechává se 

edukační materiál na viditelném a pro rodinu přístupném místě. 
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4.5 Realizace opatření 

Veškerá doporučení, stanovená během konzultace, se realizují okamžitě.    

Mezi způsoby realizace individuálních nutričních potřeb klienta patří např. 

úprava diety a stravy, nabídnutí sippingu nebo doplňkové výživy, změna 

podávání stravy atd.) 

Na nutriční péči a vhodné úpravě stravy se podílí: 

Nutriční terapeut – sleduje příjem stravy a tekutin u vybraných klientů         

- propočítává energetickou a biologickou hodnotu zkonzumované 

stravy z předchozího dne 

- sleduje efekt nutriční péče 

- doporučuje úpravu stravy přiměřeně stavu klienta 

- spolupracuje s lékařem s licencí F 016- nutricionistou, se kterým řeší 

výživové problémy klientů. Lékař dochází do DS externě, cca jednou za 

6 týdnů. Na konzultace s lékařem je připravena potřebná 

dokumentace klienta, důležitá pro preskripci enterální výživy. 

Nejčastěji v podobě sippingu, ale v případě potřeby u klienta se 

zavedenou perkutánní endoskopickou gastrostomií (PEG) i výživu do 

sondy.  

Mezi dokumenty, které při konzultacích lékař-nutricionista hodnotí, patří:                          

Nutriční screening (př.č. 1), Bilance příjmu živin (př. č. 6),                      

Barthelův test základních všedních činností (př. č. 7), Propouštěcí a lékařské 

zprávy vybraného klienta. 
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Oddělení léčebné výživy a stravování - OLVaS 

- připravuje stravu při dodržování všech platných předpisů HACCP 

- u klientů, vybraných nutričním terapeutem a lékařem, upravuje stravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

dle doporučení, doplňuje stravu sippingem, případně dalšími 

vhodnými doplňky  

- ve spolupráci s nutričním terapeutem sestavuje vedoucí OLVaS   

minimálně týden předem jídelní lístek 

- OLVaS dodává stravu a výživové doplňky dle objednávky oddělení 

Ošetřovatelští pracovníci 

- podávají stravu obyvatelům v jídelních koutcích, na pokojích nebo na 

lůžku (dle mobility klienta) 

- klientům se sníženou pohyblivostí nebo imobilním poskytují 

adekvátní pomoc ve spolupráci s fyzioterapeutem 

- množství přijaté stravy a tekutin evidují v Záznamu o provedené péči 

(př. č. 3) 

- u klienta v riziku malnutrice nebo v malnutricievidují příjemstravy a 

tekutin v Denním záznamu příjmu stravy a tekutin (př. č. 5) 

- ošetřovatelský personál objednává stravu a doplňky dle ordinace 

lékaře a nutričního terapeuta na oddělení OLVaS 

- podává stravu podle individuálních potřeb klienta 
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Dokumentace, vztahující se k nutriční péči, je součástí ošetřovatelské 

dokumentace.  Je uložena na inspekčním pokoji příslušného oddělení a je 

přístupna pouze ošetřovatelskému personálu, nutričnímu terapeutovi a 

lékaři.  Všem klientům je předepisována strava či jiné výživové přípravky dle 

jejich nutričního stavu a nutričních potřeb. Nutriční stav a nutriční potřeby 

vyhodnocuje nutriční terapeut a lékař. 

4.6 Souhrn nutriční péče v DS 

V péči lékaře – nutricionisty je celkem 26 klientů. Nejčastěji předepisovaná 

enterální výživa je v podobě sippingu, a to u 19 klientů, u 1 klienta se 

předepisuje výživa do sondy a 6 klientů je vedeno jako rizikových.                             

Mezi nutriční léčbu, kterou zajišťuje OLVaS patří: 2 klienti dostávají sipping a 

a 10 klientů bílkovinné přídavky.  
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4.7 Výsledky a diskuze 

V této práce jsem se pokusila popsat náplň klinického nutričního terapeuta 

v DS se zavedenou Standardizací nutriční péče. Pro porovnání nutričního 

stavu seniorů DS, ve kterém pracuji jako nutriční terapeutka, byly vybrány 

dvě studie, které se zabývají stavem výživy klientů (seniorů).                                                                                                                                      

První studie se zabývala nutričním stavem seniorů v pobytových zařízeních 

v Praze. Do výzkumu bylo zapojeno 815 seniorů. (Rambousková, 2012)     

Druhá studie probíhala na gerontopsychiatrii, týkala se 121   

hospitalizovaných seniorů a cílem studie bylo zhodnotit vliv deprese, 

kognitivního stavu a soběstačnosti na stav výživy. (Kozáková, 2013, str. 121-

124)  S těmito studiemi byly porovnány výsledky hodnocení nutričního stavu 

v zařízení DS z období 01/14 – 07/14 u 210 klientů.                                                

Ve studiích byly využity k hodnocení stavu výživy klientů (seniorů) tyto 

formuláře:  v případě studie v DS Nutriční screening (př. č. 1), u první a druhé 

studie Mini Nutritional Assesment (MNA).                                                       

Výsledky studií malnutrice v institucionálních zařízeních zobrazuje       

tabulka č. 5 a graf č. 1.                                                                                                                       

Cílem porovnání studií bylo ukázat na problém malnutrice u seniorů a 

dokázat, že při včasném rozpoznání a řešení podvýživy lze eliminovat 

negativní dopad na organismus, ať již v podobě zhoršení zdravotního stavu a 

kvality života, ale i v morbiditě a mortalitě. 
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Výsledky studií malnutrice v sociálních zařízeních 

 Normální, 

bez rizika 

Riziko 

malnutrice 

Jistá 

malnutrice 

1. studie  v  DS 

(n = 210) 
 

76,52% 20,82% 2,71% 

2. studie 

(n = 815) 
 

50,4% 39,4% 10,2% 

3. studie 

(n = 121) 
 

30,5% 46,2% 23,1% 

Tabulka č. 5:  Výsledky studií malnutrice v uvedených zařízeních 

 

Grafické znázornění malnutrice z tabulky č. 5 
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 Graf. č. 1: Grafické znázornění tabulky č. 5 
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5. Závěr 

Nutriční péče a diagnostika malnutrice hraje významnou roli v kvalitě života 

seniorů. Senioři tvoří z hlediska výživy velkou rizikovou skupinu 

obyvatelstva.  Nutriční stav je často ovlivňován fyziologickými a sociálními 

změnami spojenými se stárnutím, chronickými chorobami, léky, ale i 

sníženou mobilitou. Proto je třeba na tyto aspekty myslet a snažit se výskyt 

malnutrice co nejvíce eliminovat. Zajištění uspokojivého nutričního stavu 

seniorů je výhodný i ekonomicky, protože celkové náklady na léčbu a na 

řešení vzniklých komplikací jsou podstatně nižší. Dobrý výživový stav 

seniorů patří mezi cíle kvalitně poskytované zdravotní a ošetřovatelské  péče. 

Je proto vhodné, aby vyhledávání počínajících malnutričních stavů bylo 

akceptováno ve všech zdravotnických i sociálních zařízeních.  
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6. Souhrn 

Bakalářská práce se zabývá tématikou práce nutričního terapeuta v DS, kde je 

zavedena Standardizace nutriční péče.                                                          

Teoretická část je zaměřena na základní pojmy související s geriatrií, na 

specifika geriatricky nemocného, s bližším zaměřením na sarkopenii a 

malnutrici. Do teoretické části práce jsou zařazeny i výživové požadavky 

seniorů.  

Empirická část se věnuje podrobnému popisu Standardizace nutriční péče, 

dále porovnání výsledků hodnocení nutričního stavu seniorů v DS s výsledky 

studií zaměřených na stejnou problematiku u pražských 

institucionalizovaných seniorů a u seniorů hospitalizovaných na 

gerontopsychiatrii.  

Výsledky studií malnutrice u seniorů dokazují, že je třeba se na aktivním 

vyhledávání osob ve zhoršeném výživovém stavu podílet. Správná intervence 

a včasné zahájení nutriční léčby může předcházet komplikacím, které jsou 

s malnutricí úzce spjaty.  
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7. Summary 

The bachelor thesis deals with labor nutritionist in Residents of retirement 

homes for the Elderly (RE), which is introduced Standardization of 

nutritional care.                                                                             

The theoretical part focuses on the basic concepts related to geriatrics, the 

specifics of the geriatric patient, with a closer focus of the sarcopenia and 

malnutrtion. In the theoretical part of the study also included and nutritional 

requirements of older people.  

The empirical part is devoted to a detailed description of the standardization 

of nutritional care, as well as comparing the results of the nutritional status 

of the elderly in Residents of retirement homes for the Elderly (RE), with 

results of studies evaluating nutrtional status of institutionalized elderly in 

Prague and elderly hospitalized at gerontopsychiatry department. Results of 

the studies of nutritional status in the elderly show that it is necessary to 

actively identify persons with a deteriorated nutritional status and to 

contribute to the solution of this status. Proper intervention and early 

nutritional therapy can prevent complications that are closely associated 

with malnutrition. 
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9. Seznam zkratek 

DS                                 Domov pro seniory 

HACCP                       Hazard Analysis and Critical Control Points 

MNA                            Mini Nutritional Assessment  

OLVaS                         Oddělení léčebné výživy a stravování 

PEG                              Perkutánní endoskopická gastrostomie                                                                                    
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méno:                                                                                                           Dieta: 

Datum narození:                                                                                            Oddělení: 

NUTRIČNÍ SCREENING 
pro následnou péči o dospělé 

 

           OTÁZKY A ODPOVĚDI KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ (DATUM) 

       

 Nelze-li pacienta změřit a zvážit                                2 
( v takovém případě nevyplňujte body B, F)  

       

Nelze-li od pacienta získat informace                        3 
(v takovém případě nevyplňujeme A, B, D) 

       

 

 

 

A 

Odmítal/a jste za poslední 3 měsíce stravu pro  
nechutenství, zažívací potíže, potíže se žvýkáním nebo 
polykáním? 
0 = normální chuť k jídlu 
1 = mírné nechutenství nebo obtíže 
2 = silné nechutenství nebo obtíže 

       

 

 
B 

 

 

Váhový úbytek za poslední měsíc? 
0 = bez úbytku 
1 = úbytek mezi 1-3 kg, volné šatstvo 
2 = nevím 
3 = více než 3 kg 

       

 

 
C 

Pohyblivost 
0 = bez omezení 
1 = s omezenou pohyblivostí 
2 = ležící pacient ( připoutaný na lůžko či křeslo) 

       

 

 
D 

Trpěl/a jste v posledních třech měsících fyzickým  
 vypětím nebo akutním onemocněním? 
0 = ne 
1 = ano 

       

 

 
E 

Neurovegetativní potíže 
0 = žádné psychické problémy 
1 = mírná demence 
2 = těžká demence nebo deprese 

       

 

 
F 
 

 

BMI                      hmotnost:                     výška: 
0 = 23 a více 
1 = mezi 21 – 23 
2 = mezi 19 – 21 
3 = méně než 19 

       

 
C 
E 
L 
K 

E 
M 

SCREENINGOVÉ SKÓRE 

 
*   0 – 3  normální, bez rizika, není třeba doplňující  
                                                    vyšetření 
*   4 – 7  riziko malnutrice , doplňující vyšetření                         

                                         nutričním  terapeutem 
*   8 – 13  jistá malnutrice ,  nutná nutriční léčba                         
 

       

    © CV FTNsP 7/2004                                                       + podpis zpracovatele 
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ZÁZNAM NUTRIČNÍHO TERAPEUTA 

 

                       Oddělení :……………………….. 

 Jméno : …………………………. 

 Datum narození : ……………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

© FTNsP 2005
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NUTRIČNÍ ANAMNÉZA 

 

Oddělení: 

Jméno obyvatele:  

Datum narození: 

Dieta: 

Výsledné skóre NS: 

 
Zjišťování příčin nutričního nedostatku,nebo vystavení rizika malnutrice z důvodu  odmítání/nedojídání porcí 
servírované stravy: 

 
1. Konzumace jídla mimo stravovací jednotku 

    Konzumoval mimo podávané stravy v DS jiné  

    jídlo? Když ano – jaké ? 

 

2. Chuť k jídlu 

    Trpíte nechutenstvím? 

    Intolerance – na jaké jídlo? 

    Potravinová alergie – na jaké jídlo? 

    Jaké je Vaše oblíbené jídlo? 

 

3. Množství jídla 

    Konzumujete raději menší porce a častěji v     

    průběhu dne? 

    Jaké máte další stravovací zvyky? 

 

4. Problémy s konzumací jídla 

    Máte polykací potíže? 

    Máte potíže při kousání? 

    Máte umělý chrup? 

 

5. GIT potíže 

    Trpíte bolestí břicha, průjmem,nauzeou,zácpou, 

    nadýmáním,zvracením? 

 

6. Míra soběstačnosti při stravování 

     Jíte sám- nutná pomoc- krmení? 

     Pijete sám- nutná pomoc- nutno podávat  

     tekutiny? Hrnek, láhev, stříkačka? 

 

Jiné důvody nechutenství : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Datum:  

 

Podpis: 
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Domov pro seniory,Rektorská 577, Praha 10 

DENNÍ ZÁZNAM PŘÍJMU STRAVY A TEKUTIN 
      Jméno a příjmení:                                                                          Oddělení: 
       Datum narození:                                                                             Dieta: 

 

Datum Čas Strava, tekutiny, sipping Množství 

(ml.,porce) 

GIT potíže, 

jiné údaje 

  R Strava: 

 

Tekutiny: 

  

Den č. 10:00 Strava: 

Tekutiny:   

   O Strava: 

 

Tekutiny: 

  

Podpis  

služby 

15:00 Strava: 

 

Tekutiny: 

  

D: 

 

V: 

 V Strava: 

 

Tekutiny: 

  

20:00 Strava: 

Tekutiny: 
  

22:00 Strava: 

Tekutiny: 
  

Celkové zhodnocení: 

 

Celkově tekutin za den: 

Doporučení NT: 

 

Datum Čas Strava, tekutiny, sipping Množství 

(ml.,porce) 

GIT potíže, 

jiné údaje 

  R Strava: 

 

Tekutiny: 

  

Den č. 10:00 Strava: 

Tekutiny:   

   O Strava: 

 

Tekutiny: 

  

Podpis  

služby 

15:00 Strava: 

 

Tekutiny: 

  

D: 

 

V: 

 V Strava: 

 

Tekutiny: 

  

20:00 Strava: 

Tekutiny: 
  

22:00 Strava: 

Tekutiny: 
  

Celkové zhodnocení: 

 

Celkově tekutin za den: 

Doporučení NT: 

Poznámky: 
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BILANCE PŘÍJMU ŽIVIN 

 
Jméno klienta :                                                                    Oddělení: 

Datum narození:                                                                  Dieta: 

 

 

Datum 

 

 Energie ( kcal) 

 

 Bílkoviny 

 

Tuky 

 

Sacharidy 

 

Podpis 

 PO EV C PO EV C PO EV C PO EV C  

              

              

              

              

              

              

        

                   

     

                   

     

              

  

              

              

              

              

  

              

              

              

              

              

  

 

© Mudr. Milan Černík 
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Barthelův test základních všedních činností. 
/ADL-activity daily living) 

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

 

 

 
Činnost: Provedení činnosti: Bodové skóre 

01. Najedení,napití Samostatně bez pomoci 10 

  S pomocí 05 

  Neprovede 00 

02. Oblékání Samostatně bez pomoci 10 

  S pomocí 05 

  Neprovede 00 

03. Koupání Samostatně nebo s pomocí 05 

  Neprovede 00 

04. Osobní hygiena Samostatně nebo s pomocí 05 

  Neprovede 00 

05. Kontinence moči Plně kontinentní 10 

  Občas inkontinentní 05 

  Trvale inkontinentní 00 

06. Kontinence stolice Plně kontinentní 10 

  Občas inkontinentní 05 

  Inkontinentní 00 

07. Použití WC Samostatně bez pomoci 10 

  S pomocí 05 

  Neprovede 00 

08. Přesun lůžko-židle Samostatně bez pomocí 15 

  S malou pomocí 10 

  Vydrží sedět 05 

  Neprovede 00 

09. Chůze po rovině Samostatně nad 50 metrů 15 

  S pomocí 50 metrů 10 

  Na vozíku 50 metrů 05 

  Neprovede 00 

10. Chůze po schodech Samostatně bez pomocí 10 

  S pomocí 05 

  Neprovede 00 

Hodnocení stupně závislosti 

Hodnocení: Závislost Body 

Vysoce závislý 00 – 40 bodů 

Závislost středního stupně 45 – 60 bodů 

Lehká závislost 65 – 95 bodů 

Nezávislý 96 – 100 bodů 

 

Podpis:                                                              Datum:
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Diabetická dieta 
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DIETA ŠETŘÍCÍ Č. 2 

 
Vážená  klientko/kliente, 

v našem zařízení pro Vás připravujeme stravu, která je svým obsahem živin, 

kuchyňskou úpravou a skladbou potravin vhodná pro Vaši dietu. Chcete-li ji 

něčím doplnit, řiďte se našimi radami. 

 

Dbejte na : 

 Dostatečný příjem tekutin: 2-3 litry denně 

Vhodné:      stolní a minerální vody, ovocné šťávy, mošty, džusy ředěné 

vodou, bylinné čaje 

 Pravidelné rozdělení jídel – nejméně 4x denně 

 Výběr vhodných potravin a jejich zpracování 

Vhodné:     mléčné výrobky:  mléko dle snášenlivosti, sýr- žervé, Lučina, Lipno, 

Pribina,Eidam 30%, kefír 

                    maso:   libové maso, rybí filé, z uzenin drůbeží nebo vepřová šunka, 

debrecínská pečeně, dietní nebo drůbeží párky 

                    ovoce:  banány,  broskve, jablka, meruňky, pomeranče, grepy, 

mandarinky, kompoty, ovocné přesnídávky 

                    zelenina:   mladá a nenadýmavá, mrkev, celer, petržel, brokolice, 

špenát, rajčata, hrášek, salát 

                    koření:   sušená zeleninové natě, kopr, bazalka, bazalka, vývar 

z cibule, majoránka, sladká paprika, libeček, saturejka  

                    pečivo a chléb:  světlý chléb, rohlíky, housky, moučník ( piškotová 

těsta, odpalovaná těsta) 

                   technologická úprava: vaření, dušení, pečení 

 

Nevhodné:   mléčné výrobky:  smetana, šlehačka, pikantní a zrající sýry 

                       maso:  tučná masa, husa, kachna, tučné a kyselé ryby, tučné a 

trvanlivé salámy, slanina, škvarky 

                       ovoce:  angrešt, datle, rybíz 

                       zelenina: nadýmavá – zelí, kapusta, paprika, česnek, okurky, 

čočka, hrách 

                       koření:  feferonky, pepř, ostré koření 

                       pečivo: čerstvé kynuté, celozrnné, linecké a listové těsto 

                       smažená jídla: řízek, vdolky, hranolky, přepalované tuky  

                       alkohol 

                       majonéza  

 

Pro návštěvy:  u potravin a pokrmů, které svým blízkým přinesete, doporučujeme 

respektovat dietu.
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Dieta při průjmu a zvracení 
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Edukační záznam 

                  
Jméno a příjmení: ……………….. Datum narození……………. Odd./patro…… 

Komunikační bariéra: smyslová           psychická         řečová 

                                    fyzická              jazyková            jiná 

 
 

Datum 

Edukace 

(ústně, 

písemně,jinak) 

 

Téma 

 

Popis a průběh 

Podpis 

edukovaného 

Podpis 

edukátora 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


