
Přílohy

Příloha č. 1 Dietní opatření po plikaci žaludku.

DIETNÍ REŽIM PO PLIKACI ŽALUDKU 

(informace jsou čerpány z materiálů kliniky, kvůli zachování anonymity neuvádím úplnou 
citaci) 

1. FÁZE - TEKUTÁ STRAVA(čtrnáct dní po zákroku )

Pravidla: 

 Veškeré potraviny musí být v tekuté formě.

 Potraviny nesmí obsahovat zrníčka, semínka, slupky.

 Džusy musí být bez dužiny.

 Konzumujte pouze potraviny, které jsou uvedeny v seznamu. 

 Jezte pomalu, v prvních dnech pouze po malých lžičkách.

 Oddělujte jídlo od tekutin.

 Konzumujte dostatek bílkovin.

 3x denně konzumujte bílkoviny v prášku. 

 Jezte do polosyta.

 Pokud pociťujete nepříjemné pocity plnosti nebo bolesti žaludku při jídle, okamžitě 
přestaňte jíst.

 Pokud vám nedělá dobře mléko, nepijte ho a nebo ho nahraďte bezlaktozovým 
mlékem.

 Celkový příjem tekutin, včetně tekuté stravy, by neměl být vyšší než 2l /den.

 Všechny léky je potřeba drtit, pokud užíváte kapse, užívejte pouze jejich obsah.

 Nepijte šumivé nápoje



 Oddělejte jídlo (vývar, mléko) od pití, aby bylo zajištěno množství na jednu porci 
maximálně 150 ml.

 Dodržujte odstup mezi jídlem a pitím minimálně 30 minut.

Vhodné potraviny:

 Typ Potraviny Povolené potraviny

Zelenina, ovoce 100% džusy (bez přidaného cukru, bez dužiny)

Obiloviny Vývar z ovesných vloček 

Maso Vývar (přecezený, bez pevných částí)

Dezerty a sladkosti !!! pouze výjimečně !!! Málo sladká zmrzlina, bonbóny bez cukru

Nápoje Voda bez bublinek, čaj (ovocný, zelený, černý), 
káva (rozpustná)

Bílkoviny Zakysané nápoje (kefír, kyška)

Ochucené zakysané nápoje (bez kousků ovoce)

Actimel, řídký jogurt, mléko, Nutridrink, 
syrovátkové nápoje, mléka s nízkým obsahem 

laktózy, sojové nápoje, proteinové nápoje, 
Protifar

2. FÁZE - KAŠOVITÁ STRAVA (3. týdny po dokončení 1. fáze) 

Pravidla: 

 Ovoce a zelenina musí být loupaná, bez semínek a slupek.

 Jezte necelozrnné, rozvařené obiloviny.

 V prvních dnech jezte nejprve brambory, pak těstoviny a rýži.

 Nejezte nadýmavou zeleninu (zelí, brokolice).

 Jezte v malých množství luštěny, ale vždy doměkka uvařené, z konzervy, mixované, 



 Jezte pomalu.

 Oddělujte tekutiny od jídla.

 Přijímejte dostatek bílkoviny.

 3x denně konzumujte bílkovinné nápoje z prášku.

 Jezte do polosyta.

 Nehltejte a jezte pomalu.

 Pokud pociťujete nepříjemné pocity plnosti nebo bolesti žaludku při jídle, okamžitě 
přestaňte jíst.

 Pokud vám nedělá dobře mléko, nepijte ho a nahraďte ho bezlaktozovým mlékem.

 Celkový příjem tekutin, včetně tekuté strava, by neměl být vyšší než 2,5l /den.

 Pijte častěji malé množství.

 Léky již nemusíte drtit. 

 Nepijte šumivé nápoje.

Typ potraviny Povolené potraviny Nepovolené potraviny

Zelenina, ovoce 100% džusy (nedoslazované), 
fresh džusy, ovoce (oloupané, 
podušené), zelenina (loupaná, 
dušená), dětské přesnídávky 

(bez přidaného cukru, ze 100% 
ovoce, zeleninové)

Syrové ovoce a zelenina,ovoce 
a zelenina bez slupky, sušené 

ovoce, ořechy, semena

Obiloviny, brambory Brambory (vařené, mixované, 
kaše), ovesné vločky (máčené), 

kaše (jáhlová, pohanková)

Rýže, těstoviny, chléb, pečivo, 
müsli

Polévky Krémové polévky (masové, 
zeleninové)

Polévky s pevnými částicemi 
(držková, zelná)

Dezerty Bonbony bez cukru, puding, 
ochucený tvaroh

VŠECHNY DALŠÍ SLADKOSTI



Nápoje Voda bez bublin, čaje, 100% 
džus, káva (rozpustná)

Slazené nápoje, nektary, 
alkohol

Bílkoviny Zakysané nápoje, zakysané 
nápoje s nízkým obsahem 
sacharidů, Actimel, jogurt 

(polotučný, ovocný bez velkých 
kousků ovoce), mléko 

(polotučné, bez laktózy), 
tvaroh, sýr cottage, Nutridrink, 
syrovátkové nápoje, proteinové 

nápoje, Protifar, libové maso, 
ryby, vejce

Tučné sýry, výrobky obsahující 
smetanu, tučné maso

Tuky, oleje, Řepkový, olivový, oleje ze 
semen

Hotová jídla Výživa pro kojence

NORMÁLNÍ DIETA (od 5. týdne)

 Hlídejte si velikost porce, potraviny nevažte, ale odměřujte kelímku o obsahu 150 
ml.

 Pozvolně přecházejte na racionální stravu.

 Postupně každý den zařazujte jednu novou potravinu.

 Nepoužívejte dráždivé koření.

 Vše dostatečně kousejte.

 Citrusy odšťavňujte ještě 2 měsíce po operaci, až poté můžete zařadit celý plod.

 Dodržujte zásady zdravého stravování

 Pijte 2,5 l tekutin denně.

 Jezte  malé  porce  po  3  hodinách,  poslední  jídlo  by  mělo  být  2-3  hodiny  před 
spaním.



Příloha č. 2 Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů.



Příloha č. 3. Souhlas etické komise kliniky.





Příloha 4. Defekt na levé končetině. (z archivu autorky)



Příloha č. 5 Léky a infuzní roztoky podávané v době hospitalizace (mimo chronickou 
medikaci). 

(Informace o lécích jsou čerpán ze stránek Státního ústavu pro kontrolu léčiv) 

Dipidolor, injekční roztok

• Účinná látka: piritramidum 7,5 mg v 1 ml 

• Farmakoterapeutická skupina: analgetikum, anodynum

• Indikace: silné bolesti, pooperační bolesti

• Kontraindikace: alergie na účinnou látku, respirační deprese

• Obvyklé dávkování: i.m. nebo s.c.: 15 – 30 mg, i.v.: 7,5 – 22,5 mg/ denně, s 
odstupem alespoň 6 hodin.

Analgin, injekční roztok

• Účinná látka: metamizolum natricum 500 mg, Pitofenoni hydrochloridum 2 mg, 
fenpiverinii bromidum 20 mg

• Farmakoterapeutická skupina: systémová anticholinergika v kombinaci s 
analgetiky

• Indikace: kolikovité bolesti žlučových a močový cest, bolestivé spazmy žaludku a 
střev

• Kontraindikace: alergie na účinnou látku, leukopenie, gravidita, glaukom, těžká 
srdeční incuficience

• Obvyklé dávkování: maximálně 10 ml/ denně, jednotlivá dávka do 5 ml s 
odstupem 6-8 hodin

Ondansetron, injekční roztok

• Účinná látka: ondansetroni hydrochloridum dihydricum

• Farmakoterapeutická skupina: antiemetika

• Indikace: prevence a léčba pooperačních nevolností 



• Kontraindikace: alergie na účinnou látku, současné podání apomorofinu (vyvolává 
těžkou hypotenzi a ztrátu vědomí) 

• Obvyklé dávkování: 4 mg jednorázově, i.m., i.v. nebo per os

Helicid, prášek pro infuzní roztok

• Účinná látka: omeprazolum natricum 

• Farmakoterapeutická skupina: antacida

• Indikace: prevence a léčba žaludečních a gastroduodenálních vředů

• Kontraindikace: alergie na účinnou látku, současné podání nelfinavirem 

• Obvyklé dávkování: jedenkrát denně, 40 mg, iv. 

Torecan, injekční roztok 

• Účinná látka: thiethylperazini malas

• Farmakoterapeutická skupina: antihistaminika

• Indikace: léčba nauzeii a zvracení

• Kontraindikace: alergie na účinnou látku, těžký pokles funkcí centrálního 
nervového systému, gravidita

• Obvyklé dávkování: 6,5 mg jedenkrát až třikrát denně

Beroduál, roztok k rozprašování 

• Účinná látka: ipratropii bromidum monohydricum a fenoterol- hydrobromid 

• Farmakoterapeutická skupina: adrenergika v kombinaci s anticholinergiky

• Indikace: prevence a léčba chronické bronchitidy 

• Kontraindikace: alergie na účinnou látku, kardiomyopatie, tachyarytmie

• Obvyklé dávkování: v závislosti na vážnosti stavu akutního záchvatu, jedna dávka 

1- 4ml 



Ambrobene, injekční roztok

• Účinná látka: ambroxoli hydrochloridum 

• Farmakoterapeutická skupina: expektorancia 

• Indikace: akutní a chronická bronchopneumonie, pre a postoperační období 

• Kontraindikace: alergie na účinnou látku 

• Obvyklé dávkování: 1 dávka dvakrát až třikrát denně

Fraxiparine, injekční roztok 

• Účinná látka: nadroparinum calcium

• Farmakoterapeutická skupina: antikoagulacia

• Indikace: prevence tvorby krevních sraženin

• Kontraindikace: alergie na účinnou látku, poruchy krevní srážlivosti, onemocnění 
provázející krvácivé projevy

• Obvyklé dávkování: určuje vždy lékař

Plasmalyte, roztok k intravenóznímu podání 

• Farmakoterapeutická skupina: izotonický roztok elektrolytů

• Indikace: náhrada tekutin, úprava acidobazické rovnováhy

• Kontraindikace: hyperkalémie, srdeční selháním, metabolická a respirační alkalóza, 
selhání ledvin

• Obvyklé dávkování: obvykle 0,5-3l/ 24 hodin, dávkování záleží na věku, hmotnosti, 
klinickém stavu a současné léčbě pacienta.

• Koncentráty přidávané do roztoku: 7,45 mg/ml chloridu draselného, používaného k 
prevenci léčbě hypokalémie. a 20%Magnesium Sulfuricum, k zmírnění křečových 
stavů 
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