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Úvod
V mé práci  se  budu zabývat  Poruchami  vyprazdňování  střev po dietní  chybě  

v dětském věku. Jelikož mám sama dvě malé děti, jedno v kojeneckém věku, je mi tato 

problematika aktuálně velmi blízká. Práce by měla posloužit budoucím farmaceutickým 

asistentům,  zároveň  by  měla  být  srozumitelná  a  obsahovat  jasné  informace, 

které  budou sloužit také laické veřejnosti.  Poruchy vyprazdňování střev mohou svým 

průběhem nezřídka dospět i k životu ohrožujícím stavům, proto je nelze podceňovat 

a u malých dětí toto platí dvojnásob. 

Na  úvod  teoretické  části  se  budu  krátce,  ale  výstižně  věnovat  anatomii 

a  fyziologii  tlustého  střeva.  Představím pojmy  související  s  nejčastějšími  poruchami 

vyprazdňování střev, tedy průjem, zácpu a jejich komplikace. Zmíněno bude i nadýmání 

v  dětském věku.  Popíši  příčiny průjmu a zácpy po dietní  chybě a  příčiny  nadýmání 

u dětí, stejně, jako klinický obraz, farmakologickou léčbu i režimová opatření. 

V praktické části  se zaměřím na míru informovanosti  rodičů, především tedy 

maminek a  pomocí  dotazníkového šetření  zjistím,  jak  jsou  informované  o  možných 

následcích a komplikacích dietní chyby u dětí, zda vědí, jak tuto situaci řešit či jak lze  

tomuto problému předcházet, například jakých nevhodných potravin se vyvarovat.
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1. Cíl práce
 Cílem absolventské práce je přehledně zpracovat a ucelit informace budoucím 

farmaceutickým  asistentům,  rodičům,  jejichž  děti  onemocněly  průjmem  či  zácpou 

po dietní chybě a taktéž maminkám, které řeší problém nadýmání u svého dítěte.

6



2. Teoretická část

2.1 Anatomie a fyziologie tlustého střeva

 Tlusté střevo (intestinum crassum, colon) zaujímá cca 1,5 metru poslední části 

trávící  trubice.  První  částí  tlustého  střeva  je  slepé  střevo s  červovitým  přívěskem 

(appendix vermiformis). Ten představuje asi 10 cm dlouhou výchlipku  slepého střeva, 

která  bývá  ve  stáří  obvykle  neprůchodná.  Na  rozdíl  od  sliznice  tenkého  střeva  je 

ve  sliznici  appendixu  větší  zastoupení  mízní  tkáně,  což  způsobuje  častá  zánětlivá 

onemocněné appendixu. Na slepé střevo navazuje v  zestupný tračník    (colon ascendens) 

stoupající  pravou  stranou  břišní  dutiny,  dále  pokračuje  příčným  tračníkem (colon 

transverzum), jenž prostupuje dutinu břišní zprava doleva. Po levé straně dutiny břišní 

sestupuje  tračník  sestupný (colon  descendens)  a  z  levé  jámy  kyčelní  prochází 

přes  esovitou  kličku (colon  sigmoideum)  do  pánve.  Poslední  fázi  tlustého  střeva 

představuje  konečník (rectum),  který  vystupuje  na  povrch  těla  řitním (análním) 

otvorem. Ve vnějším ústí řitního otvoru se nachází řitní svěrače. Vnější a vnitřní. Vnější 

svěrač  je  tvořen  hladkou  svalovinou,  je  tedy  vůli  neovlivnitelný,  je  permanentně 

sevřen  a  brání  tak  nechtěnému  úniku  stolice.  Vnitřní  svěrač  je  tvořen  příčně 

pruhovanou  svalovinou,  je  tedy  vůlí  ovlivnitelný  a  uplatňuje  se  při  vyprázdňování 

střeva. [2]

  Do  tlustého  střeva  přechází  z  tenkého  střeva  zpracovaná  potrava 

již  bez  výživových  hodnot.  Dochází  zde  k  absorpci  velkého  množství  vody,  cukrů 

a některých minerálních látek (sodík, draslík, chlór, aj.). Střevní obsah ze zbytků potravy 

se zde zahušťuje a formuje ve stolici. Dokončení trávení probíhá za pomoci střevních 

bakterií.  Vlivem  bakterií,  kvasících  cukry,  tuky  a  celulozu,  vznikají  plyny.  Hnilobné 

bakterie, které rozkládají bílkoviny, mají za následek vznik vysoce jedovatých látek. Jako 

ochrana vnitřního povrchu střeva působí hlen, tvořený hlenovými žlázkami, který brání 

vstřebání škodlivých látek do krevního oběhu. [2, 19]

 Konečnou a  velmi  složitou  střevní  činností  je  reflexní  proces   vyprazdňování 

střev (defekace), jemuž předchází naplnění poslední části střeva, tedy konečníku. Tento 

stav vyvolá napětí ve střevní stěně, čímž dojde k pocitu nucení na stolici. V této fázi 

ochabují řitní svěrače, naopak se zvyšuje tonus břišních svalů a bránice,  aby byl vyvinut 
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vyšší tlak na konečník, který se vyprazdňuje.  Defekaci lze ovlivnit vůlí. [2] 

 

2.2 Poruchy vyprazdňování střev po dietní chybě

 Jedná se o problém, jehož následkem je komplikovaná defekace (vyprazdňování 

střevního obsahu – stolice ze střev). Nejčastějšími poruchami vyprazdňování střev je 

zácpa (obstipace) a s ní úzce související umazávání (enkopréza). Další častou poruchou 

je průjem (diarrhoea) a jeho závážná komplikace , kdy dochází ke sníženému objemu 

vody v organismu (dehydratace).                                                                                                  

Nejčastější dietní chybou, vedoucí k poruchám vyprazdňování, je požití tučných, 

slaných,  smažených  jídel,  majonézy,  špatně  upravené  nebo  těžko  stravitelné  stravy, 

zkonzumování neobvyklých potravin, potrava přijatá ve velkém množství, nedostatek, 

nebo  nadbytek  některých  složek  potravy.  V  neposlední  řadě  zde  hraje  velkou  roli 

i  množství  a  složení  přijatých  tekutin.  Je  zde  nutno  podotknout,  že  pro  každý 

organismus je  velmi  individuální,  jak  tyto vlivy  vnímá a do jaké míry je  schopen je 

tolerovat či už ne.

2.2.1 Zácpa (obstipace) v dětském věku

Zácpa u dětí  je velmi  běžným  symptomem  poruch vyprazdňování  střev.  Děti, 

trpící zácpou, představují cca až 10 – 25 % veškerých návštěv v gastroenterologických 

poradnách a cca 3 % případů v ordinacích praktických dětských lékařů.  V dětském věku 

jsou pro obstipaci charakteristická 3 období. Období zavádění příkrmů, období nácviku 

defekace a  období  začínající  školkové  a  školní  docházky.  Zácpa  je  velmi  těžko 

definovatelná.  Nelze  jí  vytyčit   přesným  počtem  stolic,  frekvencí  vyprazdňování 

ani konzistencí stolice.  Jedná se o změnu v těchto  aspektech,  zpravidla provázenou 

obtížnou  a  bolestivou  defekací se  níženou  frekvencí,  přičemž  stolice  je  tuhého 

charakteru. [12, 13]

U kojených  dětí  se  vyskytuje  méně často,  než  u  kojenců  krmených  umělým 

mlékem. Fyziologický počet stolic u novorozenců za den je 1 – 9, přičemž průměrná 

hodnota jsou 4 stolice za den. Ovšem toto nelze považovat za úplné měřítko hodnocení  

zácpy.   Někteří  kojenci  nemusí  mít  stolici  i  několik  dní,  přesto jsou zdraví  a zácpou 
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netrpí.  Dochází  u  nich  k  přirozené,  nebolestivé  defekaci,  pouze  s  nižší  četností. 

Do  1 roka věku dítěte je běžný průměr defekace 2 stolice denně, s věkem se frekvence 

vyprazdňování  stolice  snižuje,  ve  4  letech  je  již  zpravidla  neměnná  a  průměr 

představuje 1, 2 stolice za den. [12, 13]  

                                                              

2.2.1.1 Příčiny a dělení zácpy

 Zácpa může mít mnoho příčin, dle nichž se dělí  na  zácpu funkční (habituální, 

návykovou) a  zácpu symptomatickou. Je žádoucí stanovit, o který typ zácpy se jedná, 

jelikož  zácpa  symptomatická  může  být  pouze  varovným  signálem  některého 

ze  závažnějších  onemocnění.  Zácpa  funkční  se  dále  dělí  na  zácpu  prostou,  zácpu 

spastickou a zácpu domnělou. [3, 5]

➢ Příčiny symptomatické zácpy :  

 anatomické příčiny (anorektální malformace)

 střevní příčiny (např. : Hischprungova choroba, achalazie vnitřního svěrače, 

neuronální střevní dysplázie, aj.)

 metabolické  příčiny  (hyperkalcémie,  hypokalcémie,  urémie,  cystická  fibroza,  vliv 

některých léčiv – např. antacida, antidepresiva, diuretika, železo, opiáty)

 endokrinní příčiny (hypotyreoza, hyperparatyreoza, diabetes mellitus)

 neurologické příčiny (meningomyelokéla, myeopatie, psychomotorická retardace)

 onemocnění konečníku (anální fisury, stenozy a atrézie) [13, 15]

➢ Příčiny funkční zácpy :  

Funkční  zácpa  představuje  95  %  všech  obstipací  v  dětském  věku.  Dělí  se 

na  zácpu prostou,  zácpu spastickou a  zácpu domnělou. Zácpa prostá je  způsobena 

sníženým pocitem nucení na stolici,  může být provázena občasnými bolestmi břicha, 

nadýmáním, nechutenstvím, nespavostí.  Příčinou je  nedostatek pohybu,  nižší  příjem 

tekutin, nevstřebatelné vlákniny, nesprávné a nepravidelné stravování se a potlačování 

defekace.  Zácpa domnělá se objevuje u psychopatických osob, které jsou přesvědčené, 

že  frekvence jejich vyprazdňování  je  nedostatečná.  Sami,  bez konzultace s  lékařem, 
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začnou  užívat  projímadla,  čímž  dojde  k  úplnému  vyprázdnění  střeva  a  přirozeně 

následuje  oddálení  příchodu  další  defekace,  jelikož  střevo  se  musí  nejdříve  zaplnit, 

aby  k  vyvolání  defekace došlo.  V  důsledku  tedy  tito  lidé  užívají  projímadla  dále 

a domnělá zácpa přechází v zácpu spastickou. Příčinou zácpy spastické je předcházející 

zácpa  domnělá,  spojená  s  užíváním  projímadel.  Následkem  jsou  zánětlivé  projevy 

tlustého  střeva,  bolesti  břicha,  nadýmání  a  možnost  vzniku análních  fisur  (řitních 

trhlin). [3, 5]

2.2.1.2  Zácpa u dětí po dietní chybě

 U  dětí  je  prostá  zácpa,  způsobená  dietní  chybou,  celkem  běžná, 

avšak  při  časném  řešení  nepředstavuje  závažnější  problém.  Riziko  spočívá 

v  opakovaných  záchvatech  zácpy  akutní,  která  tím může  přejít  v  zácpu  chronickou, 

nesoucí  s  sebou  další  nepříjemné  a  tíže  řešitelné  komplikace.  U  většiny  dětí  k  ní  

dochází,  pokud  si  spojí  defekaci  s  bolestí.  Vědomě  pak  zadržují  stolici,  mají  strach 

z bolestivého vyprázdnění a v konečném důsledku slábne defekační reflex, až dojde 

k nerozpoznání pocitu nucení na stolici. Velmi nepříjemným doprovodným příznakem 

závažné  zácpy  je  zadržování  (retence)  stolice,  spojená s  následným špiněním stolicí 

(enkopréza).  Enkopréza představuje  vleklý  problém,  zatěžující  nejen  dítě  po stránce 

zdravotní, ale i celou rodinu a to především  po stránce sociální. Objevuje se většinou 

u  dětí  po  dovršení  4.  roku  života  a  projevuje  se  samovolným  odchodem  stolice 

do prádla. [11, 13, 15]

2.2.1.2.1 Příčiny 

 Jak již bylo řečeno, na vzniku prosté zácpy se v první řadě podílí nedostatečný 

příjem  tekutin,  nedostatek  vlákniny  ve  stravě,  malá  pohybová  aktivita,  potlačování 

defekace a dietní chyba. [3, 5]

Potraviny a nesprávná strava, které mohou vést ke vzniku zácpy   :

 Především se jedná o převahu bezezbytkové potravy, která neobsahuje žádné 

nevstřebatelné zbytky (příliš mnoho tuků a rafinovaného cukru). Převaha bílého pečiva 
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a potravin  z  bílé  mouky  (knedlíky,  buchty,  piškoty,  rohlíky),  kakao a  výrobky  kakao 

obsahující (u dětí především čokoláda), bílá loupaná rýže a vše z ní připravené, borůvky, 

mrkev (pasírovaná, nebo ve formě polévky či šťávy), mléko, sýry, (ne kysané mléčné 

výrobky),  vejce  (hlavně  vařená  natvrdo),  luštěniny,  všechny  druhy  masa,  černý  čaj, 

zelený  čaj,  banány  (přezrálé),  jablka  (velmi  jemně  nastrouhaná),  kořeněná  jídla, 

zkonzumování  přílišného  množství  potravy,  zmrzlina,  zákusky,  kokosová  moučka, 

kukuřice, paštiky. [3, 5]

2.2.1.2.2 Klinický obraz

 Zácpa po dietní  chybě vzniká náhle a leckdy se příznaky nemusí  mnoho lišit 

od náhlé příhody břišní. Hlavním příznakem zácpy je méně časté, bolestivé a obtížné 

vyprazdňování  většího  množství  stolice,  k  němuž  se  bežně  mohou  přidružit  další  

projevy,  jako  např.   nadýmání  (meteorismus),  bolesti  břicha,  nechutenství,  větší 

podrážděnost  a  plačtivost  dítěte,  někdy  i  zvracení.  Ihned  po  první  zkušenosti 

s  bolestivou  defekací  se  může  objevit  odmítání  dítěte  se  vyprázdnit.  Dětský  strach 

z  další  bolestivé  defekace  zapříčiní,  že se  dítě  snaží  vyprázdnění  oddálit.  Na prosby 

a  motivace  rodičů  reaguje  dřepáním  si,  svíráním  hýždí  a  odmítavými  gesty.  Hrozí 

přechod do chronické fáze obstipace. [12, 13]

2.2.1.2.3 Léčba

 Je zcela na místě tento stav nepodceňovat, právě z důvodu výše jmenovaných 

komplikací.  Pokud jsou rodiče dostatečně informovaní,  dá se zácpa po dietní  chybě 

u  dětí  zvládnout  tzv.  samoléčbou.  Nesmí  se  ale  objevit  varovné  příznaky,  které  by 

poukazovaly na možnost závažnějšího onemocnění. Pokud se varovné příznaky objeví, 

je vždy nutné vyhledat lékaře! [16]
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Varovné příznaky :

 pozdní odchod smolky

 obstipace u novorozenců a v časném kojeneckém věku

 příměs hlenu a krve ve stolici

 potíže trvají při současné léčbě déle, jak 14 dní

 bolesti břicha

 úbytek na váze

 zvracení

 teplota

 neprospívání

 anomálie  anu

 trvale nafouknuté břicho

 zduření lymfatických uzlin

 kožní zánětlivé onemocnění

 chybějící  kremasterův  reflex  (jeden z  kožních reflexů,  jehož  deficit  značí  poruchu 

motorického systému) [11, 12, 16]

 Terapie  zahrnuje režimová  a  výživová  opatření,  nácvik  defekačního  reflexu 

a farmakoterapii. [16]

➢ Režimová opatření   

 Velmi  důležitý  je  každodenní  pohyb,  který  stimuluje  střevní  motilitu  (pohyby 

hladké  svaloviny  střev,  posunující  potravu  střevy  a  podílející  se  tak  na  přirozené 

defekaci), dostatečný spánek, konzumace potravy v klidu, pravidelný stravovací režim, 

nepotlačování defekace, vyvarování se stresu. [3, 11]

 U kojenců, ani větších dětí není žádoucí jakákoliv mechanická stimulace střev, 

např.  aplikace  rektální  rourky,  teploměru či  čípků  do konečníku. Jednak může  dojít 

k  poškození  konečníku  a  při  dlouhodobějším  používání  těchto  metod  může  dojít 

k  oddálení fixace defekačního návyku. [11]
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➢ Výživová opatření  

 Je nutné zvýšit příjem tekutin a to i v případě, že dítě nemá pocit žízně. Vhodné 

je  podávat  pramenitou,  nebo  minerální  vodu,  mošty,  ovocné  šťávy,  džusy  50%, 

džusy 100% (pro vysokou energetickou hodnotu je třeba je ředit). Nevhodnými nápoji 

jsou  černý,  zelený  čaj,  slazené nápoje  a  limonády.  Tuky není  třeba úplně vynechat,  

ale stačí je pouze omezit. Mají projímavý účinek, tedy usnadňují  defekaci.  Je důležité 

zcela vyloučit potraviny podílející se na  inhibici (bránění, zpomalení) střevní  motility.  

Je žádoucí se vyhnout potravinám, které mohou vést k zácpě (viz.  kapitola  2.2.1.2.1 

Příčiny zácpy). U starších dětí se místo mléka doporučují  kefíry, kyselé mléko, jogurty. 

Obsahují  laktozu (mléčný cukr), která působí projímavě a bakterie s pozitivním vlivem 

na  střevní  floru.  Je  doporučováno  je  konzumovat  mezi  hlavními  jídly.  Luštěniny 

se při zácpě nevylučují, naopak se doporučují. U kojenců se při zácpě doporučuje přidat 

vlákninu a maso do jídelníčku, podávání zeleninových polévek a ovocných šťáv je též 

vhodné. U starších kojenců se doporučuje připravovat  mléko do odvaru z ovesných 

vloček. Zásadním výživovým opatřením je zvýšení denní dávky  vlákniny a to dle věku 

a váhy dítěte. [3, 5, 13] 

Vláknina 

 Vlákninu  představují  balastní  (nestravitelné)  polysacharidy  (složené  cukry),  

které se rozkládají až v tlustém střevě vlivem střevních bakterií. Není zdrojem výživných 

látek.  Vláknina  se  dělí  na vlákninu  nerozpustnou  (celuloza,  hemiceluloza,  lignin) 

a  vlákninu  rozpustnou  (pektiny,  agar,  guar,  inulin).  Obě  vlákniny  jsou  ve  vhodném 

množství  pro  fyziologii  zažívacího  systému  velmi  prospěšné.  Nerozpustná  vláknina 

na sebe váže  v  tlustém střevě vodu,  objem stolice se zvětšuje a  stává se měkčím, 

přičemž  dochází  ke  stimulaci  (podněcování)  motility  a  častějšímu  vyprazdňování. 

Vláknina taktéž navyšuje růst probiotických bakterií. [5, 17]

 V  léčbě  obstipace  je  nutné  při  zvýšení  příjmu  vlákniny  zvýšit  taktéž  příjem 

tekutin. [5]

 U kojenců a menších dětí se většinou nedostatek vlákniny v potravě neobjevuje, 

běžnější je u dětí větších a dospívajících. Minimální hodnota příjmuté vlákniny  u dětí 
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za den by měla být : číslo rovnající se věku dítěte + 5g/den (např. u 10 letého dítěte by 

tedy měla tvořit 15g/den ). Pokud je tento příjem dodržen, působí jako prevence zácpy. 

V léčbě zácpy se u dětí  od 3 -  7 let  doporučuje minimální  denní dávka 10g,  u dětí  

od 8 - 14 se doporučuje minimální denní dávka 15g.  [11]

 Vhodnými zdroji vlákniny při obstipaci jsou především celozrnné produkty, lněné 

semínko,  jadérka,  mandle,  oříšky,  černý  chléb,  ovesné  vločky,  pšeničné  otruby 

samostatně, nebo přimíchané  do potravy (pro kojence jsou nevhodné z důvodu rizika 

vzniku  malabsorpce  minerálů).  Dále  se  doporučuje  čočka,  hrách,  fazole,  brambory, 

brokolice, květák, kyselé zelí. Ovoce je vhodné čerstvé, sušené, zavařeniny i kompoty 

a  to  zejména  ovoce  se  slupkou  –  švestky,  třešně,  meruňky,  fíky,  broskve,  jablka 

(ne jemně nastrouhaná,  ta  zpomalují  střevní  motilitu),  hrušky,  datle,  angrešt,  rybíz. 

Taktéž zelenina se doporučuje na všechny způsoby, vařená  i syrová. [3, 5, 17]

 

➢ Nácvik defekačního reflexu  

 Defekační režim je velmi důležitou součástí  léčby zácpy chronické, ale pokud 

se ho dítě naučí  ve fázi  zácpy akutní  a dále si  tento rituál  osvojí,  rodiče záhy zjistí,  

že  se  jejich  dítě  vyprazdňuje  pravidelně  a  do  jisté  míry  zde  odpadá  riziko 

opakovaných  ataků akutní  obstipace a následného rizika vzniku  obstipace  chronické.  

Má tedy i preventivní význam. [16]

 Nejlépe je uskutečnit nácvik defekace ihned po ránu a to bez jakéhokoliv spěchu 

a stresu.  Dítě na lačno vypije  sklenici  ovocné (kompotované)  vlažné šťávy a  zhruba 

za  20  minut  a  po  vhodné  snídani  obsahující  vlákninu  se  pokusí  o  defekaci  a  to 

i v případě, že necítí pocit nucení na stolici. Dítě by mělo sedět v předklonu, s nohama 

přitaženýma  k  břichu  a  opřenýma  o  zem,  nebo  o  stoličku.  Pokud  se  za  10  minut  

nedostaví úspěch, akce se přeruší. Toto se opakuje každý den. [12, 16]
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➢ Farmakoterapie  

 Pokud  výše  zmíněná  opatření  nevedou  k  úspěšné  defekaci a  nastartování 

opětného pravidelného vyprazdňování a potíže dále přetrvávají, je možno se pokusit 

problém odstranit  pomocí  některých šetrných,  volně prodejných léčiv.  Na trhu jsou 

aktuálně  volně  prodejná  léčiva,  vhodná  pro  děti,  ze  skupin  objemová  laxativa, 

osmotická laxativa, kontaktní laxativa. [16]

Osmotická laxativa

 Zvětšují objem stolice tím, že na sebe v tlustém střevě váží vodu, čímž podněcují 

střevní motilitu. U dětí s obstipací  jsou léčivy 1. volby. Výhodou je, že nejsou návyková, 

jsou bezpečná, účinná a dobře tolerovaná.

 Laktuloza

 Glycerol [12, 16]

Objemová laxativa

 Nepodléhají  rozkladu v  zažívacím systému a  za  dostatečného příjmu tekutin 

ve střevě bobtnají,  čímž zvětšují  jeho objem a stimulují  střevní  motilitu,  která vede 

ke snažší defekaci. Pro bobtnání je důležitý zvýšený příjem tekutin.

 Psyllium (vláknina ze semen jitrocele indického) [7, 16]

Kontaktní laxativa

 Jsou  látky,  které  se  vstřebávají  do  zažívacího  systému,  dále  jsou  vylučovány 

do tlustého střeva,  kde podléhají  vlivu střevních mikrobů,  jehož důsledkem je vznik 

samotné účinné látky, která stimuluje střevní motilitu, vylučování hlenu a elektrolytů.

 Pikosulfát

 Bisakodyl [12, 16]
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Tabulka č. 1 : Volně prodejné léčivé přípravky proti zácpě ze skupiny kontaktních laxativ

Guttalax gtt., tbl.; Laxygal gtt.; 
Regulax pikosulfát gtt., kostky

Bisacodyl K tbl., Fenolax tbl.,
Stadalax tbl, Dulcolax tbl. a supp.

účinná látka pikosulfát bisakodyl

dávkování děti od 4 let 6-12 kapek, kostky 
nejsou dětem určeny

6-12 let 1 tbl. (u Stadalaxu pouze 
na doporučení lékaře), 12-14 let 

1-2 tbl. Denně
Dulcolax tbl: děti 4-10 let 1 tbl., 

děti nad 10 let 1-2 tbl
Dulcolax supp.: děti nad 10 let 1 

čípek, max. 1x denně

poznámka podávat na noc, max. 14 dní podávat na noc. max. 14 dní
                                                                                                                                   Tab.1 [16, 21]

Tabulka č. 2 : Volně prodejné léčivé přípravky proti zácpě ze skupiny osmotických laxativ

Duphalac, 
Lactulosa Biomedica,

Lactulosa AL sirup

Supositoria glycerini léčiva

účinná látka laktuloza glycerol

dávkování děti 7-15 let 15ml, 1-6 let 5-10ml, 
do 1 roku 2,5-5ml 

1 čípek dle potřeby, do 10 
let pouze na doporučení 

lékaře

poznámka lze i dlouhodobě a podporuje růst 
probiotických bakterií

neužívat déle jak 7 dní

                                                                                                                                  Tab. 2 [16, 21]

Tabulka č. 3 : Některé doplňky stravy působící  proti zácpě 

Apotheke bio Psyllium 
100g + 50g zdarma

Apotheke psyllium 
čistící s červ. řepou 

100g

Megafyt psyllium ispaghula 
s jahodovou příchutí 150g

 obsahuje Plantago ovata Psyllium, červená 
řepa, černý rybíz

Plantago ovata

dávkování 
děti

max. denní dávka 
5 lžiček, u dětí od 6-12 

let 1-2 lžičky denně

max. denní dávka 
5lžiček, děti 6-12 let 
1-2 čaj. lžičky 1xd.

Od 6-12 let 1-2 lžičky 1-3x 
d., děti starší 12 let 1-3 

lžičky 2-3xd.

poznámka zvýšit příjem tekutin zvýšit příjem tekutin zvýšit příjem tekutin
                                                                                                                                         Tab. 3 [20]
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2.2.2 Průjem (diarrhoea) v dětském věku

 U dětí představuje průjem velmi běžnou poruchu vyprazdňování. Nejvíce jsou 

ohroženy malé děti a kojenci. U  kojenců je hospodaření s vodou v organismu až 3x 

rychlejší,  než  u  dětí  větších,  což  může  vést  k  rychlejšímu  odvodnění  organismu 

a v  důsledku toho  k  ohrožení  života.  Tedy platí  pravidlo,  čím menší  dítě  průjmem 

onemocní, tím větší komplikace mohou nastat. Vzhledem ke složení mateřského mléka 

není výskyt průjmu u kojených dětí tak četný, jako u dětí vyživovaných uměle. Definice  

průjmu  je  složitá  a  nelze  jí  přesně  vymezit.  Za  průjem  se  označuje  změna 

ve  vyprazdňování,  kterou  představuje  častější  defekace  stolice  řídkého,  kašovitého, 

až vodnatého charakteru. [1, 14]

2.2.2.1 Příčiny a dělení průjmu

 Z hlediska délky trvání průjmu se rozlišuje průjem akutní a průjem chronický.

➢ Akutní průjem  

 O  akutním  průjmu  se  hovoří  tehdy,  kdy  porucha  vyprazdňování,  ve  smyslu 

častějších řidších, kašovitých až vodnatých stolic, trvá maximálně 14 dní. Příčiny mohou 

být infekční i neinfekční. [1, 16]

 Nejčastější  infekční  příčinou akutního  průjmu  jsou  gastrointestinální  infekce. 

Z největší  části  se  na nich podílejí  rotaviry,  které  způsobují  těžké záněty zažívacího 

traktu a to nejen u nás, ale i ve světě a týkají se zejména dětí do 5 let (lze očkovat). 

Další viry podílející  se na vzniku infekčního průjmu jsou například calciviry, astroviry,  

adenoviry, coronaviry, toroviry, picornaviry. Původci jsou ale taktéž bakterie, například 

salmonely,  shigely,  Escherichia coli,  Campylobacter a další.  V neposlední řadě bývají  

příčinou  infekčních  průjmů  i  parazité,  například  kryptosporidie,  Giardia  intestinalis. 

[8, 10]

 Neinfekční příčinu představují především potravinové alergie, otravy toxickými 

látkami, dietní chyby, psychické vypětí, reakce na některá léčiva (ATB, léky obsahující 

hořčík, metformin, cytostatika, orlistat, kalcitocin, bisfofonáty). [8, 16]
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➢ Chronický průjem  

 Chronický  průjem  je  stav  spojený  s  častějším  vyprazdňováním  řidkých, 

až vodnatých stolic a trvající déle než 14 dní. Obtíže se mohou opakovaně objevovat  

po různě dlouhých pauzách. Může mít organickou nebo funkční příčinu. [1, 16]

 Z  organických  příčin se  jedná  především  o  onemocnění  zažívacího  traktu, 

ale nezřídka i mimo něj. Průjem bývá velmi častým doprovodným projevem karcinomu 

střev a konečníku a taktéž zánětlivých neinfekčních onemocnění střev (morbus Crohn,  

ulcerózní  kolitida).  Z  příčin,  pocházejících  mimo  střeva,  lze  jmenovat  zejména 

onemocnění  pankreatu  (slinivky břišní),  hyperthyreózu  (zvýšená činnost štítné žlázy), 

karcinom štítné  žlázy,  urémii  (neschopnost  vylučování  odpadních  látek  ledvinami), 

a další. [18]

 Funkční příčinou může být tzv. syndrom dráždivého střeva, což je souhrn mnoha 

symptomů (zvýšená plynatost, střídání se průjmu a zácpy, příměsi ve stolici, chronická 

bolest  břicha),  kdy jsou ale všechny ostatní  nálezy po vyšetření lékařem v pořádku. 

[16, 18]

2.2.2.2. Průjem u dětí po dietní chybě

 Probíhá  formou  akutního  průjmu.  Akutní  průjem  je  po  onemocněních 

respiračního traktu dalším nejčastějším důvodem vyhledání dětského lékaře. Obvykle 

se vyznačuje rychlým nástupem s bouřlivým průběhem a odezněním po pár dnech, 

většinou bez pomoci léčiv. [1]

2.2.2.2.1 Příčiny

 nadměrná konzumace potravin, obsahující velké množství vody (meloun)

 konzumace neobvyklých, nebo nezvykle upravených potravin

 požití příliš mnoho tekutin

 požití vyššího množství potravin s nestravitelnými složkami

 požití potravin s vyšším obsahem tuků

 požití potravin s příliš vysokým obsahem osmoticky působících látek  [1, 18]
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Poznámka : Potraviny stimulující defekaci, tedy s možnou schopností zapříčinit průjem, 

jsou uvedené v kapitole 2.2.1.2.3 Léčba zácpy (vláknina). 

2.2.2.2.2 Klinický obraz

 Průjem  způsobený  dietní  chybou  se  vyznačuje  náhlou  změnou  v  počtu 

a charakteru stolic. Stolice je řidší, kašovitá, až vodnatá a za den se zpravidla objeví více 

než  3krát.  U  kojenců  je  tomu  jinak,  vzhledem  k  fyziologickému  počtu  stolic 

1 – 9 za den. V tomto případě je průjem charaterizován změnou konzistence stolice, 

ve smyslu řidší, kašovité, až vodnaté,  která může být zabarvena do zelena. Tyto obtíže  

trvají maximálně 14 dní. Mohou se ale objevit i další projevy, jako například zvýšená 

tělesná  teplota,  horečka,  křeče,  nausea  (nevolnost,  pocit  na  zvracení),  zvracení 

nebo příměsi ve stolici (krev, hnis, hlen). [8, 14, 16]

 Závažnou komplikací  průjmu,  která  nejvíce  ohrožuje  malé  děti  a  kojence,  je 

dehydratace.  Dá  se  předpokládat  v  okamžiku,  kdy  je  počet  řidkých,  kašovitých, 

až  vodnatých  stolic  za  den  vyšší  než  8  a  objeví  se  opakované  zvracení.  Vyšší  

pravděpodobnost výskytu dehydratace je u dětí podvyživených a u dětí se závažnějším 

chronickým onemocněním.  Vzniká  v  důsledku změn na střevní  sliznici,  které  vedou 

k  nadměrnému  vylučování  vody,  elektrolytů  (chlóru,  hořčíku  a  především  sodíku 

a draslíku)  a  acidobazickému rozvratu. Hypokalémie (nedostatek  draslíku)  je  častým 

důvodem vzniku srdečních arytmií (poruchy srdečního rytmu). [8, 16]

 Těžká  dehydratace  není  ve  střední  Evropě  příliš  běžná.  Dehydratace  se  dělí 

dle  závažnosti  do  třech  stupňů,  které  lze  určit  dle  výše  ztráty  tělesné  hmotnosti  

v procentech a také dle klinických příznaků.  (viz. tabulky níže) [8, 16]

Tabulka č. 4 : Závažnost dehydratace dle ztrát tělesné hmotnosti

Ztráta hmotnosti v 
procentech

Lehká dehydratace Střední dehydratace Těžká dehydratace

kojenci starší děti kojenci starší děti kojenci starší děti

5 3 10 6 15 9

                                                                                                                                           Tab. 4 [8]
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Tabulka č. 5 : Závažnost dehydratace dle symptomů

Symptom Lehká dehydratace Střední dehydratace Těžká dehydratace

celkový stav dobrý
únava, iritace, 

agitace
apatie, letargie

žízeň normální žíznivost, značné pití
pije špatně, nebo 

odmítá

srdeční frekvence normální tachykardie
tachykardie, 

oslabená

dýchání normální hluboké
tachypnoe, 

hluboké

krevní tlak normální
ortostatická 
hypotenze výrazná hypotenze

diuréza normální
 

snížená oligoanurie

fontanela / oči normální
vpadlá /

halonované
vpadlá /

halonované

produkce slz normální snížená chybějící

kožní turgor normální snížený výrazně snížený

sliznice normální oschlé suché

kapilární návrat normální zpomalený zpomalený

                                                                                                                                  Tab. 5 [15, 16]

2.2.2.2.3 Léčba

 Většina  akutních  forem  průjmového  onemocnění  odezní  sama  a  lze  je 

za určitých okolností  zvládnout léčbou v domácím prostředí,  bez návštěvy u lékaře. 

Cílem léčby je zamezit dalšímu rozsáhlejšímu poškození střevní sliznice a předejít tak 

vzniku chronického průjmu. Samoléčení je vhodné pouze po omezenou dobu a  to 1 – 2 

týdny.  

 Léčba akutního průjmu spočívá  ve  správné    rehydrataci   (náhrada ztráty  vody 

a elektrolytů), včasné    realimentaci   (obnovení  výživy)  a v případné  farmakoterapii.   
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Rodiče  malých  dětí  musí  být,  v  případě  volby  samoléčení,  velmi  obezřetní 

a  sledovat,  zda  se  neobjeví  tzv.  varovné  příznaky, které  signalizují  závažnější 

onemocnění. V tomto případě je nutná okamžitá návštěva dětského lékaře! [1, 8, 16]

Varovné příznaky :

 průjem trvající  při  současné  léčbě 2 dny u dětí  starších 1  roku a průjem trvající  

více, než 1 den u dětí mladších 1 roku

 příměsy ve stolici (krev, hlen)

 křeče a bolesti břicha mezi křečemi

 úbytek tělesné hmotnosti je vyšší, než 5 %

 horečka

 průjem u novorozenců

 průjem u kojenců do 4 měsíců věku

 vysoká horečka

 oligourie (snížené množství vyloučené moči/24 hod.)

 anurie (předchází jí oligourie, může dojít až k úplné zástavě tvorby moči)

 opakující se zvracení

 malnutrice (nedostatečný příjem živin)

 snížená imunita

 projevy vyššího stupně dehydratace, než je dehydratace lehká [10, 16]

➢ Rehydratace  (nahrazení ztráty tekutin)

 Rehydratace je  prvním  a  hlavním  krokem  léčby  průjmu  u  dětí.  Docílí  se  jí 

náhrada ztráty vody, minerálů, úprava vnitřního prostředí a předejde se dalším větším 

ztrátám vody a elektrolytů. [8]

 WHO (světová zdravotnická organizace) se v minulém století velmi intenzivně 

zabývala řešením úmrtnosti,  v souvislosti  s  akutním průjmem v rozvojových zemích.  

Zavedla  do  praxe  perorální  rehydratační  roztoky,  čímž  snížila  úmrtnost  až  o  60  %, 

včetně případů cholery. [8, 9]

 Pro  země  střední  Evropy  byly  Evropskou  společností  pro  dětskou 
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gastroenterologii,  hepatologii  a  výživu  (ESPGHAN)  vyvinuty  a  do  praxe  zavedeny 

rehydratační  roztoky  v  roce  1992.  Jedná se  o tzv.  ESPGHAN roztok,  který  je  v  naší  

republice  zastoupen  roztokem  totožného  složení  s  názvem  Kulíšek.  ORR  (orální 

rehydratační  roztok) Kulíšek je volně prodejný, jeho dávkování a příprava jsou velmi 

jednoduché a obvykle je dětmi velmi dobře snášen. [8, 9]

Podmínky použití ORR k léčbě akutního průjmu :

 u dětí s lehkým stupněm dehydratace

 rehydrataci nutno zajistit rychlým způsobem (během 4 hodin)

 podává se chlazený o teplotě 4 – 8°C 

 podává se v malých dávkách, vždy 5 – 10 ml po 5 – 10 minutách

 po  docílení  hydratace  je  ORR  dále  podáván,  jelikož  ztráty  vody  a  elektrolytů 

pokračují a je nutné udržet stav hydratace (10ml/kg na každou vodnatou stolici)

 důležitá je včasná a rychlá realimentace

 farmakoterapie nekomplikovaného průjmu není třeba [8, 9, 10]

 

 Výhradně  nutné  je  současně  dodržet  dostatečný  příjem  vhodných  tekutin, 

jelikož i při nadměrném vylučování tekutin z organismu vlivem zvracení a průjmu se 

část  tekutin vstřebá.  Vhodnými tekutinami jsou například rýžové a mrkvové odvary, 

u  kojenců  na  umělé  výživě  je  možné  připravovat  mléko  do  rýžového  odvaru 

a u kojených dětí je doporučováno dále kojit a kojení v žádném případě neomezovat.  

Nevhodnými nápoji jsou ty, které vykazují vysokou osmolalitu a mají ve svém složení 

nízký obsah iontů. Zejména se jedná o nápoje slazené (např. Coca – Cola, Pepsi – Cola,  

jablečné nebo pomerančové džusy). [8, 16]
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Tabulka č. 6 : Analýza nevhodných nápojů k rehydrataci

druh pH Osmolalita 
(mOsm/kg)

Na+ (mmol/l) K+ (mmol/l)

Coca - Cola 2,8 469 3 0,1

Pepsi - Cola 2,7 576 1 0,1

pomerančový 
džus 4,0 587 1,0 46

jablečný džus 3,6 694 0 27,4
                                                                                                                                        Tab. 6 [10]

 

 Rehydratační roztok lze připravit i doma. Je ale nutné upozornit na fakt, že musí 

být  připraven  přesně  podle  postupu!  V  případě,  že  je  roztok  přeslazen,  což  vede 

k rozvoji osmotického průjmu, dojde ke zhoršení stavu. Také se může stát, že je cukr 

v roztoku nedostatečně rozpuštěn a v důsledku toho dojde k nevyváženosti osmoticky 

působících látek. [9]

Postup přípravy rehydratačního roztoku :

 Vylisuje se šťáva ze 2 pomerančů (pro obsah draslíku), do ní se přidá 1 lžička 

stolní  soli,  8 lžiček cukru a do 1 litru se doplní  převařenou vodou. Roztok je  nutno 

míchat až do uplného rozpuštění cukru a soli. Děti by měly vypít zhruba 125 – 250 ml  

roztoku během 1 hodiny. [16]

➢ Realimentace   (obnovení výživy)

 Realimentace  se  zakládá  na  časném  obnovení  výživy  uměle  vyživovaných 

kojenců a starších dětí a na nepřerušovaném kojení. Hladovění není žádoucí, jelikož se 

v jeho důsledku přirozeně snižuje přísun vody a elektrolytů do organismu. [15, 16]
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Pozitivní účinky včasné   realimentace   :

 regulace zvýšené střevní  permeability (schopnost membrán propouštět  tekutiny)

 udržuje celistvost střevní sliznice

 urychluje přibývání tělesné hmotnosti

 brání prodlužování klinických projevů

 nenavyšuje četnost stolic a zvracení [10, 15]

 Při realimentaci kojených dětí se doporučuje nepřerušovat kojení ani v případě 

dehydratace a podávání ORR. Mateřské mléko obsahuje látky, které působí pozitivně 

na střevní sliznici a chrání jí. [8, 10]

 Při realimentaci  uměle živených kojenců se nadále pokračuje v mléčné stravě, 

kterou byl kojenec vyživován před propuknutím průjmu. Vhodná je případná změna 

v přípravě mléka a to do rýžového odvaru 5 % (kvůli lepší toleranci laktózy). Mléko se 

připravuje v plné koncentraci. [8, 10]

 Při realimentaci batolat a starších dětí se podává strava dle věku a dle zvyklostí. 

V počátku realimentace se doporučují brambory, těstoviny, zeleninové, nebo ovocné 

pyré,  rýže,  starší  pečivo,  suchary,  kuřecí  maso,  jablka,  banány.  Vyloučit  by  se  měly 

nápoje  s  vysokým obsahem fruktozy,  sacharozy,  nebo sorbitolu  a  příliš  sladká jídla. 

Otázkou je, zda by se měly omezit nebo uplně vyloučit tuky. Existují názory, které se 

přiklání k  úplnému vyloučení  tuků.  Existují  ale  také  tvrzení,  která  toto  vyvrací 

následujícím způsobem.  V tzv.  BRAT dietě  (bread,  rice,  apple,  toast)  není  obsaženo 

dostatečné  množství  tuků  a  bílkovin,  je  nedostatečným  zdrojem  energie  a  hlavně 

nebyla důkladným způsobem prověřena studiemi. [8, 15]
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Tabulka č. 7 : Schéma realimentace u dětí s akutním průjmem dle věku a výživy

0 – 4 hodiny > 4 hodiny

kojené děti
mateřské mléko + ORR 
10 ml/kg/každá stolice

mateřské mléko + ORR 
10 ml/kg/každá stolice

nekojené děti do 1 roku
ORR  30 – 80 ml/kg

podle stupně dehydratace
původní mléko + ORR 
10 ml/kg/každá stolice

starší děti ORR 30 – 80 ml/kg
podles tupně rehydratace

brambory,  rýže,  kukuřice, 
jablečné,  mrkvové  pyré, 
suchary, starší pečivo
+   ORR  10  ml/kg/  každá 
stolice ( max. 150 ml )

                                                                                                                                      Tab. č.7 [15]

                       

➢ Farmakoterapie     

 Terapie  akutních  průjmů je  postavená na  rehydrataci a  včasné  realimentaci. 

Farmakoterapie není  třeba,  nebývá  tedy  indikována.  Většina  průjmů  odezní  sama 

a možné komplikace, v podobě dehydratace, jsou řešeny perorálními rehydratačními 

roztoky.  Na  trhu  jsou  volně  prodejná  léčiva  proti  průjmu,  avšak  jejich  použitím  se 

příznaky související s průjmem pouze zmírní. [8, 16]

Střevní adsorbencia

 Léčiva, jejichž mechanismus účinku spočívá v  adsorpci.  Pro svůj velký povrch 

jsou na sebe schopná nachytat velké množství plynů a cizorodých látek.

 Aktivní uhlí

 Diosmectit [16]

Střevní antiseptika

 Léčiva mající antibakteriální, antimykotický a antiprotozoární účinek. Používají 

se  napřípklad  při  stavech,  kdy  se  organismus  přišel  do  styku  s  kontaminovanými 

potravinami či vodou.

 Cloroxin [7,16]
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Antimotilika

 Loperamid – váže se na opioidní receptory, tlumí střevní peristaltiku, čímž střevní 

obsah zůstává déle ve střevech a prodlužuje se čas vstřebávání vody a elektrolytů [7,16]

Střevní probiotika a prebiotika

 Používají se  jako podpůrné látky v léčbě průjmu.

 Saccharomyces boulardii

 Streptococcus faecalis

 Lactobacilus acidophilus

 Lactobacilus helveticus

 Lactobacilus rhamnosus [16]

Rostlinné čaje

 bylinné směsi s obsahem tříslovin a silic [16]

Tabulka č. 8 : Volně prodejné léčivé přípravky proti průjmu obsahující adsorbencia

Carbo medicinalis Carbocit Smecta

účinná 
látka

aktivní uhlí 300mg aktivní uhlí 320mg, 
gallan bismutitý 25mg, 

kys. Citronová 3mg

Diosmectit 3g

dávkování 
děti

od 3 let 4-5tbl. 4x 
denně

od 3 let  2-4 tbl. 3-4x 
denně

do 1 roku 2 sáčky denně 3 
dny  a poté 1 sáček, od 11 
let 4 sáčky denně a poté 2 

sáčky

poznámka 0 0 0

Carbosorb Carbotox

účinná 
látka

aktivní uhlí 320mg aktivní uhlí  320mg, 
thiosíran sodný 25mg

dávkování 
děti

od 3 let 4-5 tbl. 4X 
denně

Od 3 let 2-3 tbl. 3-4x 
denně

poznámka odstup 2hod. Od 
ostatních léků

0

                                                                                                                                  Tab. 8 [16, 21]
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Tabulka  č.  9  :  Volně  prodejné  léčivé  přípravky  proti  průjmu  (bez  adsorbencií 

a probiotik)

Endiaron Imodium, Loperon

účinná látka Cloroxin 250mg Loperamid 2mg

dávkování děti 1 tbl. 3 x denně, u dětí do 40kg 
kontraindikován

od 6 let, úvodní dávka je 1 cps., 
max. 2-3 denně (dle hmotnosti)

poznámka podávat max. 10 dní, pak 
alespoň týden přestávka

kontraindikován u horečnatých 
průjmů s příměsí krve či hlenu ve 

stolici

Imodium plus Tormentan (nálevové sáčky)

účinná látka Loperamid 2mg, Simeticon 
125mg

drogy s obsahem tříslovin a silic

dávkování děti od 12 let 2 tbl. a poté každou 
průjmovitou stolici 1 tbl., max. 

4x denně

od 3 let 2 sáčky denně

poznámka kontraindikován u horečnatých 
průjmů s příměsí krve či hlenu 

ve stolici

u přecitlivělých osob možnost 
alergie na některou ze složek

                                                                                                                                  Tab. 9 [16, 21]

Tabulka  č.  10  :  Volně  prodejné  léčivé  přípravky  proti  průjmu  s  obsahem  probiotik 

a  prebiotik

Enterol cps. Hylak forte Lacidofil cps.

účinná látka Sacchamoryces 
boulardii

produkty 
metabolismu E. Coli, 

Strept. faecalis, 
Lactob. acidophilus
Lactob. helveticus

Lactobacilus 
acidophilus,
Lactobacilus
rhamnosus

dávkování děti do 4 let 1-2 cps. za 
den, od 4 let 1-2 
cps. 1-2x denně

kojenci + děti 3x 
denně 1ml, po 

zlepšení zredukovat 
na polovinu

do 2 let 1 cps. 
denně, ostatní 1-2 

cps. 3x denně

poznámka nepoužívat se 
systémovými 
antimykotiky

přípravek je 
inkompatibilní s 
mléč. výrobky

                                                                                                                                Tab. 10 [16, 21]
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2.2.3 Nadýmání (meteorismus) v dětském věku

 Meteorismus v dětském věku a to především  v  tom kojeneckém a batolecím 

představuje problém, který trápí nejen dítě, ale i bezradné rodiče, kteří nevědí, jak mu 

pomoci  a  mnohdy  se  mohou  pouze  domnívat,  že  jde  právě  o  běžné nadýmání. 

V kojeneckém věku se příznaky nadýmání objevují  u dětí  živených umělým mlékem 

i u dětí kojených a trpí jimi zhruba 10 – 20 %  všech kojenců. Tito kojenci jsou ale zdraví  

a  dochází  u  nich  k  přirozené  defekaci  se  stolicí  normálního  charakteru.  Potíže  se 

objevují už ve 2. týdnu věku, svou nejvrcholnější fázi představují v období 6. - 8. týdne 

věku a zpravidla kolem 3 – 4 měsíců věku dítěte docela vymizí. [1, 4]

2.2.3.1 Příčiny 

 Pokud  jsou  rodiče  dostatečně  informováni  o  příčinách  nadýmání,  mohou 

četnost těchto nepříjemných a bolestivých stavů u svého dítěte do značné míry snížit. 

Jiné příčiny  meteorismu jsou u kojenců a jiné příčiny meteorismu jsou u nekojených 

batolat a větších dětí.

 V příčinách nadýmání kojenců se dají popsat dvě zásadní věci. V prvním přpadě 

se jedná o nadměrné napolykání vzduchu při kojení nebo při pití z lahve, přičemž dětí 

pijících z lahve se tento problém v konečném důsledku týká více než dětí  kojených. 

Nedostatečné odříhnutí po jídle je pak příčinou nadýmání.  V druhém případě je nutné 

zmínit často podceňované složení stravy kojící  matky. To může obsahovat nadýmavé 

potraviny, které pak přechází do mateřského mléka. [4, 5]

 Příčinu nadýmání  u nekojených batolat  a větších dětí představuje především 

konzumace  potravin  s  nadýmavým  charakterem  a  dále  taktéž  některé  kombinace 

potravin.  Takovou nevhodnou kombinací  může  být  například konzumace zeleninové 

polévky s následným požitím sladkého pokrmu. U nemalého procenta dětí se mohou 

tyto potíže dostavit po požití kravského mléka, zvláště v kombinaci s pšeničnou krupicí, 

nebo cereáliemi.  Nadýmání  může být  i  důsledkem příjmu velkého objemu potravy,  

anebo sycených nápojů. Závažnou a častou příčinou je nedostatečný příjem tekutin, 

v jehož důsledku vzniká zácpa,  které může předcházet nebo ji  současně doprovázet 

právě nadýmání. [4]
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Nadýmavé potraviny, jimž by se měly vyhnout děti i kojící matky :

 čerstvé ovoce (hlavně hrušky)

 ze  zeleniny  především  pórek,  květák,  brokolice,  cibule,  česnek,  zelí,  kapusta, 

růžičková kapusta

 veškeré luštěniny

 kravské mléko

 potraviny s příliš velkým zastoupením cukru

 potraviny s příliš velkým zastoupením vlákniny

 pálivá jídla a příliš kořeněná [1, 3, 5]

2.2.3.2 Projevy

 U kojenců se příznaky nejčastěji objevují při kojení či pití mléka z lahvičky a  to 

ve druhé polovině krmení. Je provázeno pláčem, až křikem, který sílí s hromaděním se 

a stagnací plynů v zažívacím traktu. Krátce po jídle, dostatečným odříhnutím, projevy 

ustupují. Potíže spojené s nadýmáním se mohou ale objevit i kdykoliv během dne i noci 

a  projeví  se  nadmutým bříškem,  pláčem,  nadměrným podrážděním dítěte  a  bolestí 

břicha,  doprovázenou  vykopáváním  nožiček.  Nejhorší  bývají zpravidla  odpoledne 

a večer. [1, 6]

2.2.3.3 Preventivní a režimová opatření

 V první řadě je nutné, aby u kojících matek, nekojených batolat a větších dětí 

byly z jídelníčku vyřazeny potraviny způsobující nadýmání. Velmi důležitý je dostatečný 

příjem tekutin a vynechání sycených nápojů. Kojencům dělá dobře, když se chovají,  

chodí se s nimi a lehce se s nimi natřásá a pohupuje. Dají se použít i vibrační lehátka 

nebo vibrační  podložky do postýlky.  Děti  si  ale  jmenované metody přirozeně velmi 

rychle oblíbí a vyžadují je i ve stavu, kdy jsou zcela v pořádku a nic je netrápí. Pokud  

kojenec netrpí častým zvracením, je taktéž vhodné dát jej přes den občas do polohy 

na  bříško,  čímž se  plyny  lépe  uvolní  a  odejdou.  Další  možností  jsou  masáže  bříška 

pomocí volně prodejných léčivých přípravků dostupných v lékárnách a taktéž se dají 

použít  nahřívací  polštářky  na  bříško.  Zcela  nevhodné  je  pro  odchod  plynů  časté 
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či  dokonce  dlouhodobé používání  rektální  rourky.  To  je  výhodné  v  aktuální  situaci, 

ale do budoucna se tím kojenci pouze škodí. Dítě se musí naučit plyny vypudit samo,  

což se používáním zmíněné metody může do značné míry protáhnout. Je zvyklé, že mu 

od jeho trápení  maminka či  tatínek  odpomůžou,  tudíž  nemá snahu samo vyvinout 

potřebné úsilí, aby plyny vypudilo. [1, 3, 5]

2.2.3.4 Farmakoterapie

Deflatulencia

 Jedná se o stabilní, nevstřebatelné sloučeniny, které tedy působí místně. Tyto 

látky brání přílišné tvorbě a stagnaci plynů ve střevech. Mají protipěnivý účinek, jenž je 

zajištěn snížením povrchového napětí tekutiny v zažívacím traktu. [7]

 Simetikon

Karminativa

 Rostlinné silice, jejichž účinku se využívá k snažšímu odchodu plynů ze střev.

 Fenykl, kmín [7]

Některé přípravky určené k masáži bříška

 Pupík®  100ml -  emulgel s vysokým obsahem vonných silic určený k masáži bříška, 

aplikuje se na kůži, bříško se masíruje krouživým pohybem a jemná masáž přináší úlevu 

při nadýmání

 Weleda olej na másáž bříška pro kojence 50ml 

 Domiflan Baby masážní emulgel při nadýmání bříška 40 ml 

 Fytona dětský gel na bříško 60g
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Tabulka č. 11 : Volně prodejné léčivé přípravky působící proti nadýmání

léčivý přípravek účinná látka dávkování děti poznámka

Flatol
(kapsle)

simetikon 80mg,
fenyklová silice

vhodné od 6 let, 1 kapsle 
max. 4X denně

během jídla nebo 
po jídle, případně 

před spaním

Infacol
(perorální 
suspenze)

simetikon 40mg/ml od narození 0,5ml před 
každým krmením, lze zvýšit 

dle potřeby na 1ml

může být podáván 
po neomezenou 

dobu

Lefax
(perorální 
suspenze)

simetikon 
41,2mg/ml = 2 

stlačení

0-3 měs. - určí lékař,
4-12 měs. 1-2 stlačení při 

krmení, 
1-6 let 2 stlačení 3-5x d.
1-6 let 2 stlačení 3-5x d.

7-14 let a adolescenti 2-4 
stlačení 3-5x d.

bez porady s 
lékařem lze užívat 

nejdéle 3 dny

Noball
(kapsle)

simetikon 80mg + 
mátová silice 2mg/ 

1 kapsle

nevhodné do 6 let,
od 6 let  1-3 kapsle denně 

dle potřeby

lze užívat i 
dlouhodobě

Espumisan 
(kapky)

simetikon 
100mg/1ml = 

= 25 kapek

kojenci 5-10 kapek před 
nebo během krmení,
1-6 let 10 kapek 3xd.,

6-14 let 10-20 kapek 3-5xd,
adolescenti 20 kapek 3-5xd

při podáván 
dětem je 

doporučena 
porada s lékařem

Espumisan
(měkké tobolky)

simetikon 40mg/ 
1 tobolka

6-14 let  2 tob. 3-4 denně,
adolescenti 2 tob 3-4 

denně

na doporučení 
lékaře lze užívat i 

dlouhodobě

Espumisan Kids
(rozpustné 
tenké plátky)

simetikon 40mg/
1 plátek

4-5 let 1 plátek při nebo po 
jídle a max. 4 plátky denně,
adolescenti 2 pl. Při nebo 
po jídle, max. 8 pl. denně

neužívat déle než 
30dní

Sab simplex
(perorální 
suspenze)

dimetikon 
63,999mg/1ml =

= 25 kapek

od 3 týdnů – 36 měs. 15 
kapek během krmení,
3-5 let 15-20 kapek s 
jídlem nebo po jídle
6-12 let 20-30 kapek 

každých 4-6 hodin
od 12 let 30-45 kapek 

každých 4-6 hodin

bez porady s 
lékařem užívat 

nejdéle 3 dny, dále 
stanoví dávkování 

lékař

                                                                                                                                      Tab. 11  [21]
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Tabulka č. 12 : Přehled některých bylinných čajových směsí a potravních doplňků, jež 

působí proti nadýmání

název složení dávkování děti poznámka

Apotheke dětský 
bylinný čaj 
fenyklový 

(nálevové sáčky)

fenykl od ukončeného 
1. týdne 2-3 šálky 

denně

vhodné pro děti od 
ukončeného 1. týdne

Čiperka 
Fenyklový dětský 

bylinný čaj 
granulovaný

extrakt z plodu
fenyklu a 

majoránky, 
dextroza, laktoza 

82 %

od ukončeného 1. 
týdne 1 čajová lžička

vhodné pro děti od 
ukončeného 1. týdne

Hipp čaj instantní 
fenyklový 200g

dextroza, extrakt 
z fenyklu

od ukončeného 1. 
týdne 1 čajová lžička

vhodné pro děti od 
ukončeného 1. týdne

Humana 
fenyklový čajový 
nápoj s kmínem 
(granulovaný)

laktoza, 
maltodextrin, 

extrakt z fenyklu, 
z kmínu, vit. C, 
fenyklový olej

od ukončeného 2. 
týdne 1 vrchovatá 
lžička/ 100ml vody

nevhodné pro děti s 
nesnášenlivostí laktozy,

vhodné pro děti od 
ukončeného 2. týdne

Leros fenyklový 
čaj (nálevové 

sáčky)

fenyklový plod 1 nálevový sáček 2-3x 
denně

BabyCalm 
(kapky)

složení : glycerin, 
fenyklový olej 
anýzový olej a 

mátový olej

od ukončeného 1. 
měs 10 kapek před 

každým jídlem, v 
případě potřeby 
dalších 10 kapek 

během jídla

určen pro děti od 
ukončeného 1. měs.

                                                                                                                               Tab. 12 [vlastní]
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3. Praktická část

 Praktická  část  absolventské práce  se  zabývá zjištěním informovanosti  rodičů, 

v tomto případě maminek, která se týká znalosti potravin vedoucích k průjmu, zácpě, 

nadýmání,  ale  také  jak  by  v  těchto  případech  maminky  postupovaly,  konkrétně 

v jaké fázi by navštívily lékaře nebo zda znají některá volně prodejná léčiva a položeny 

byly i další otázky, dle nichž lze zhodnotit míru informovanosti v této problematice. Jako 

výzkumná metoda bylo použito dotazníkové šetření.

 K doplnění komplexního vyhodnocení sesbíraných dat dotazníkovým šetřením 

jsem si stanovila  2 hypotézy :

H 1. Stupeň vzdělání  matek neovlivňuje jejich informovanost v problematice poruch 

vyprazdňování střev po dietní chybě v dětském věku.

H 2. Informovanost matek v problematice poruch vyprazdňování střev po dietní chybě 

v dětském věku  je dostačující.

 Pro  potvrzení  hypotéz  považuji  množství  správných  odpovědí  na  konkrétní 

otázky, se kterými budu v potvrzení či vyvrácení hypotéz pracovat, vyšší než 50 %.

3.1 Zpracovaná data z dotazníkového šetření

 Respondentkami  byly  pouze  maminky.  Množství  rozdaných  dotazníků 

elektronickou i tištěnou formou činilo dohromady 130 dotazníků, z čehož 80 jich bylo 

rozdáno v tištěné verzi, 50 jich bylo rozesláno elektronicky. Počet vrácených dotazníků 

činil  80,  což představuje 65 %. Procento celkové návratnosti  dotazníků citelně snížil  

velmi  nízký  návrat  dotazníků  elektronické  formy,  přičemž  těchto  se  vrátilo 

z rozeslaného množství 50 pouhých 14, což činí 28 %. Oproti tomu tištěné dotazníky se 

vrátily ve vysokém množství a to 82,5 %, přičemž jejich návratnost tvořilo 66 dotazníků 

z 80 dotazníků rozdaných.
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Otázka č. 1 : Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Tabulka č. 13 : Stupeň dosaženého vzdělání respondentek

dosažené vzdělání počet respondentek

vyučen 15

střední s maturitou 33

vyšší odborné 10

vysokoškolské 22

celkem 80
                                                                           [tabulka vlastní]

Graf č. 1 : Stupeň dosaženého vzdělání respondentek 

                                                                                    [graf vlastní]

 

 Respondentky  tvoří  dle  výše  dosaženého  vzdělání  4  skupiny.  Není  zde 

zastoupena  skupina  respondentek  se  základním  vzděláním.  Skupinu  s  nejvyšším 

zastoupením tvoří  respondentky se středoškolským vzděláním ukončeným maturitou 

a  sice  41,25  %;  o  něco  nižší  zastoupení  zde  mají  respondentky  s  vysokoškolským 

vzděláním 27,5 %; další skupinu  představují respondentky vyučené  se svými 18,75 % 

a  poslední  a  nejméně  početnou  skupinou  jsou  respondentky  s  vyšším  odborným 

vzděláním se svými 12, 5 %.
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Otázka č. 2 : Kolik máte dětí?

Tabulka č. 14 : Počet dětí respondentek

vzdělání 1 dítě 2 děti 3 děti 4 děti

vyučen 6 6 1 1

střední s maturitou 6 21 6 0

vyšší odborné 6 5 0 0

vysokoškolské 6 12 4 0

celkem 24 44 11 1
                                                                                                                               [tabulka vlastní]

Graf č. 2 : Počet dětí respondentek

                                                                                                                                      [graf vlastní]

 

 Nejvyšší  procento tvoří  respondentky mající  2  děti  a  to 55 %, respondentky 

s 1 dítětem představují 30 %, respondentky se 3 dětmi zde zaujímají se svými 13,75 % 

2.  nejnížší  zastoupení  a  pouze  1  respondentka  odpověděla,  že  má  4děti,  což  činí 

z celkového počtu  80 respondentek zanedbatelné 1,25 %.

 Z toho vyplývá, že téměř ¾ respondentek tvoří matky, které mají dvě a více dětí,  

tudíž se dá předpokládat vysoká informovanost z důvodu větších zkušeností.
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Otázka č. 3 : Kolik let je Vašim dětem?

Tabulka č. 15: Věk dětí respondentek

věk dětí respondentek počet respondentek

0-2 roky 42

3-6 let 50

7-12 let 30

13-19 let 12
                                                                 [tabulka vlastní]

Graf č. 3 : Věk dětí respondentek

                                                                                                      [graf vlastní]

 

 52,5 % z celkového množství respondendentek uvedlo,  že má alespoň jedno 

dítě ve věku 0-2 roky; 62,5 % respondentek uvedlo, že má alespoň jedno dítě ve věku 

3-6  let;  37,5%  respondentek  má  alespoň  jedno  dítě  ve  věku  37,5  %  a  15  % 

respondentek má alespoň jedno dítě ve věku 13-19 let. 

 Některé respondentky, dle počtu a věku dětí, byly zařazeny i do více skupin, než 

jedné. Pokud měla respondentka více dětí v jedné věkové skupině, byla do ní zařazena 

pouze jednou, nikoliv vícekrát. Z vyhodnocení odpovědí plyne, že dotazník z velké části 

vyplňovaly maminky, které se starají o velmi malé děti a to o děti od 0-6 let, méně už se  

na dotazníkovém šetření podílely maminky, jejichž děti se nacházejí ve věku od 7-19 let.
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Otázka č. 4 :  Jednou z hlavních příčin vzniku prosté zácpy je nedostatečné množství 

vlákniny ve stravě

Tabulka č. 16 : nedostatek vlákniny jako zásadní chyba podílející se na vzniku zácpy

vzdělání ANO NE

vyučen 13 2

střední s maturitou 33 0

vyšší odborné 10 0

vysokoškolské 22 0

celkem 78 2
                                                                            [tabulka vlastní]

Graf č. 4 : Nedostatek vlákniny jako zásadní chyba, podílející se  na vzniku zácpy

                                                                                                                                      [graf vlastní]

 

 97,5 % respondentek odpovědělo ANO; pouze 2,5 % zvolilo možnost NE. Z toho 

plyne, že respondentky bez ohledu na vzdělání vědí, že předejít zácpě lze pravidelným 

zařazením vlákniny do jídelníčku svých dětí.
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Otázka č. 5 : Které potraviny mohou vést ke vzniku zácpy?

Tabulka č. 17 : Znalost potravin, které mohou býti příčinou zácpy

dosažené vzdělání znalost 1-2 potravin znalost 2 a více potr.  neví

vyučen 11 1 3

střední s maturitou 15 15 3

vyšší odborné 8 2 0

vysokoškolské 12 8 2

celkem 46 26 8
                                                                                                                               [tabulka vlastní]

Graf č. 5 : Znalost potravin, které mohou býti příčinou zácpy

                                                                                                                                     [graf vlastní]

 57,5 % respondentek uvedlo 1-2 potraviny, které mohou býti  příčinou zácpy, 

32,5 % uvedlo 2 a více potravin a 10 % respondentek uvedlo odpověď NEVÍM. Téměř 

všechny  respondentky,  které  jmenovaly  1-2  potraviny,  uváděly  banán,  kakao 

či  čokoládu. V případě,  že byly uvedeny 2 a více potraviny,  jednalo se o kombinaci  

těchto  potravin  a  dále  byla  často  zmiňována  mrkev,  rýže,  černý  čaj,  bílé  pečivo 

a sladkosti. Z toho vyplývá, že potraviny, které se podílejí na vzniku zácpy nejčastěji,  

jsou většině respondentek známé.
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Otázka č.  6 :  Používáte  v  případě  zácpy  u  svých malých  dětí  nějakou mechanickou 

stimulaci pro snazší vyprázdnění střeva (např. rektální rourka, teploměr a jiné)?

Tabulka č. 18 : Mechanická stimulace pro snazší vyprázdnění střeva

dosažené vzdělání ANO NE

vyučen 8 7

střední s maturitou 5 28

vyšší odborné 6 4

vysokoškolské 5 17

celkem 24 56
                                                                          [tabulka vlastní]

Graf č. 6 : Mechanická stimulace pro snazší vyprázdnění střeva

                                                                                                                                     [graf vlastní]

 30 % respondentek uvedlo odpověď ANO, 70 % respondentek uvedlo odpověď 

NE. Odpověď ANO zazněla pouze od maminek těch nejmenších dětí, tzn. dětí ve věku 

od 0-2 roky. Ve 20 případech byla jako stimulační prostředek uvedena rektální rourka, 

ve 2 případech teploměr a ve 2 případech masáž bříška. 
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Otázka č. 7 : Kdy byste se svým dítětem navštívila lékaře v případě zácpy?

Tabulka č. 19 : Vyhledání lékaře v případě zácpy

dosažené vzdělání za 1 týden za 2 týdny za 3 týdny jiné

vyučen 11 2 0 2

střední s maturitou 25 3 0 5

vyšší odborné 7 3 0 0

vysokoškolské 16 3 1 2

celkem 59 11 1 9
                                                                                                                               [tabulka vlastní]

Graf č. 7 : Vyhledání lékaře v případě zácpy

                                                                                                                                      [graf vlastní]

 74 % respondentek by šlo se svými dětmi k lékaři za 1 týden trvání zácpy, 14 % 

procent respondentek za 2 týdny, 1 % respondentek až v případě, že by zácpa trvala 

3 týdny a pouze 11 % uvedlo možnost a jiné. V tomto případě uvedly respondentky 3x 

odpověď za 5 dní, 2x odpověď za 4 dny, 2x odpověď za 3 dny trvání zácpy. V jednom 

případě  zazněla  odpověď,  že  maminka  léčí  zácpu  sama   a  to  vločkovou  polévkou. 

Překvapující  je,  že  pouze  jednou  zazněla  odpověď   JINÉ,  kterou  maminka  rozvedla 

o  to,  že  záleží  na  stavu  dítěte,  zda  nejsou  přítomny  bolesti  břicha  či  teplota 

nebo horečka a že nejprve by podávala vlákninu a čaj s projímavým účinkem. 
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Otázka č. 8 : Jaká znáte volně prodejná léčiva proti zácpě?

Tabulka č. 20 : Znalost volně prodejných přípravků proti zácpě

Dosažené vzdělání Znalost 1 LP Znalost 2 LP Znalost 3 a 
více LP

nezná

vyučen 6 1 1 7

střední s maturitou 14 10 3 6

Vyšší odborné 2 5 1 2

vysokoškolské 10 4 4 4

celkem 32 20 9 19
                                                                                                                               [tabulka vlastní]

Graf č. 8 : Znalost volně prodejných léčivých přípravků proti zácpě

                                                                                                                                      [graf vlastní]

 40 % respondentek uvedlo 1 léčivý přípravek (LP), 25 % respondentek uvedlo 

2 LP,  11 % respondentek uvedlo 3 a více LP a 24 % respondentek uvedlo odpověď 

NEVÍM. Nejčastěji byl zmiňován Gutalax, Laktulóza a Glycerinové čípky, dále již v menší 

míře  Laxygal,  Regulax  a  pouze  ve  4  případech  bylo  zmíněno  Psyllium.  V  případě 

odpovědí NEVÍM většina respondentek dodala, že nemají se zácpou u svých dětí zatím 

žádnou zkušenost, tudíž se o toto nezajímala. 76 % respondentek tedy zná minimálně 

1 volně prodejný léčivý přípravek proti zácpě.
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Otázka č. 9 : Které potraviny mohou vést ke vzniku průjmu?

Tabulka č. 21 : Znalost potravin, které mohou býti příčinou průjmu

Dosažené 
vzdělání

Znalost 1 
potraviny

Znalost 2 
potravin

Znalost 3 a více 
potravin

nezná

vyučen 5 7 0 3

střední s matur. 8 19 5 1

vyšší odborné 4 3 1 2

vysokoškolské 8 5 6 3

celkem 25 34 12 9
                                                                                                                               [tabulka vlastní]

Graf č. 9 : Znalost potravin, které mohou býti příčinou průjmu

                                                                                                                                      [graf vlastní]

 31 % respondentek uvedlo 1 potravinu, která může být příčinou průjmu, 43 % 

respondentek  uvedlo  2  potraviny,  15  %  respondentek  jmenovalo  3  a  více  potravin 

a 11 % odpovědělo  NEVÍM.  Nejvíce  zastoupeno  bylo  ovoce,  z  něhož  byl  nejčastěji 

zmiňován meloun a třešně, méně již hroznové víno a švestky. Déle byly často uváděny 

mléčné  výrobky,  pak  teprve  tučná,  mastná  a  kořeněná  jídla  a  nakonec  jen 

v ojedinělých případech zmínily respondentky obecně potraviny s vysokým obsahem 

vlákniny. 
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Otázka č. 10 : Necháváte své dítě, v případě průjmu, první den hladovět?

Tabulka č. 22 : Přístup rodičů ve výživě dětí první den průjmu

dosažené vzdělání ANO NE

vyučen 4 11

střední s maturitou 7 26

vyšší odborné 3 7

vysokoškolské 4 18

celkem 18 62
                                                                            [tabulka vlastní]

Graf č. 10 : Přístup rodičů k výživě dětí v první den průjmu

                                                                                                                                      [graf vlastní]

 Velmi  překvapivě  dopadlo  zjištění  míry  informovanosti  u  otázky  č.  10.  a  to 

v pozitivním smyslu. Pouze 22,5 % respondentek nechává své děti v první den průjmu 

hladovět,  zatímco 77,5  %  NE,  přičemž zhruba polovina  z  tohoto procenta  zmínila,  

že podávají alespoň suchý rohlík.
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Otázka č. 11 : Kdy byste navštívila lékaře v případě průjmu Vašeho dítěte, mladšího 

1 roku?

Tabulka č. 23 : Vyhledání lékařské péče v případě průjmu dítěte mladšího 1 roku

dosažené 
vzdělání

za 1 den za 2 dny za 3 dny jiné

vyučen 1 2 1 0

střední s matur. 4 5 1 1

vyšší odborné 3 1 0 0

vysokoškolské 3 2 2 1

celkem 11 10 4 2
                                                                                                                               [tabulka vlastní]

Graf č. 11 : Vyhledání lékařské péče v případě průjmu dítěte mladšího 1 roku

                                                                                                                                     [graf vlastní]

 Respondentek, které mají dítě ve věku do 1 roku, bylo 27. Z tohoto počtu by 

41 % respondentek navštívilo lékaře za 1 den, 37 % respondentek by navštívilo lékaře 

v případě, že průjem trvá 2 dny, 15 % respondentek by šlo se svým dítětem k lékaři 

v případě průjmu, který trvá déle, než 3 dny.  Pouze 7 % respondentek odpovědělo 

možností JINÉ, přičemž toto vysvětlily ohledem na stav dítěte. 
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Otázka č.  12 :  Kdy byste navštívila  lékaře  v  případě průjmu Vašeho dítěte,  staršího 

1 roku?

Tabulka č. 24 : Vyhledání lékařské péče v případě průjmu dítěte staršího 1 roku

dosažené 
vzdělání

Za 1 den Za 2 dny Za 3 dny jiné

vyučen 0 5 8 0

střední s matur. 1 9 18 6

vyšší odborné 0 3 4 1

vysokoškolské 0 10 5 3

celkem 1 27 35 9
                                                                                                                               [tabulka vlastní]

Graf č. 12 : Vyhledání lékařské péče v případě průjmu dítěte staršího 1 roku

                                                                                                                                      [graf vlastní]

 Odpovídaly pouze matky dětí starších 1 roku a jejich počet byl  72. 1,4 % z nich 

by šlo k lékaři za 1 den; 37,5 %  by šlo k lékaři za 2 dny; 48,6 % by šlo k lékaři za 3 dny 

a 12,5  % respondentek zvolilo možnost JINÉ, kterou opět odůvodnilo stavem dítěte. 

I zde volily respondentky v podstatně vyšší míře konkrétní dobu návštěvy lékaře a to 

bez ohledu na stav dítěte a na projevy, průjem provázející. 
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Otázka č. 13 : Jaká znáte volně prodejná léčiva proti průjmu?

Tabulka č. 25 : Znalost volně prodejných léčivých přípravků proti průjmu

dosažené 
vzdělání

Znalost 1 LP Znalost 2 LP Znalost 3 a více 
LP 

nezná

vyučen 6 6 3 0

Střední s matur. 11 9 12 1

Vyšší odborné 1 5 3 1

vysokoškolské 6 9 6 1

celkem 24 29 24 3
                                                                                                                               [tabulka vlastní]

Graf. č. 13 : Znalost volně prodejných léčivých přípravků proti průjmu

                                                                                                                                      [graf vlastní]

 30  %  respondentek  uvedlo  1  volně  prodejný  léčivý  přípravek  (LP);  36,25  % 

uvedlo 2  LP,  30  %   uvedlo  3  a  více  LP  a  3,75  %  neuvedlo žádný  LP.  Nejčastěji 

respondentky uváděly Smectu a aktivní  uhlí,  dále ve velké míře Endiaron,  Imodium 

a minimálně i další léčiva. Konkrétně 2x Kulíšek, 3x Lactobacily, 5x Hylak a 8x Enterol. 

V porovnání  se  zácpou bylo jmenováno přípravků více  a  procento,  které  poukazuje 

na neznalost jediného LP, je taktéž nižší. Z toho vyplývá, že se samoléčením průjmu 

u dětí mají respondentky pravděpodobně vyšší zkušenost než je to v případě zácpy.
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Otázka č. 14 : Kterým nadýmavým potravinám by se měly vyhnout děti a kojící matky?

Tabulka č. 26 : Znalost potravin, které mohou způsobit nadýmání

dosažené vzdělání znalost 2 potravin znalost 3 potravin znalost 4 a více 
potravin

vyučen 4 4 7

střední s matur. 11 10 12

vyšší odborné 3 3 4

vysokoškolské 8 8 6

celkem 26 25 29
                                                                                                                               [tabulka vlastní]

Graf č. 14 : Znalost potravin, které mohou způsobit nadýmání

                                                                                                                                      [graf vlastní]

 32,5 % respondentek uvedlo 2 potraviny; 31,25 % uvedlo 3 potraviny a 36,25 % 

uvedlo 4 a více potravin, jenž mohou vyvolat nadměrné nadýmání. Téměř  všechny 

respondentky,  uvádějící  2  potraviny,  jmenovaly  zelí  a  luštěniny nebo cibuli,  jež byly 

zmiňovány  nejčastěji.  Ve  velké  míře  bylo  dále  jmenováno  čerstvé  či  teplé  pečivo, 

květák,  česnek.  Velmi  zřídka  byla  zmíněna  kapusta,  brokolice,  kedluben,  kukuřice. 

I z odpovědí respondentek na tuto otázku vyplývá, že informovanost je dostačující.
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4. Diskuze

 Teoretická část mé absolventské práce, nesoucí název  poruchy vyprazdňování  

střev  po  dietní  chybě  v  dětském  věku,  by  mohla  být  přínosem  pro  farmaceutické 

asistenty  z  pohledu  jejich  povolání  a  komunikace  s  rodiči  dětí,  které  onemocněly 

průjmem, zácpou či mají potíže s nadměrným nadýmáním. Tito rodiče, spíše maminky, 

často přicházejí  do lékáren a  některé  vědí,  co potřebují,  ale  některé  chtějí  poradit,  

jelikož ne všechny musely tento problém v minulosti již řešit. Farmaceutický asistent by 

měl mít na mysli, že pro takové maminky to může být zcela nová situace, tzn., že nejen 

že  neznají  léčiva,  o  která  by  si  mohly  říci,  ale  stejně  tak  nemusí  mít  představu 

o komplikacích, které mohou nastat a  pokud se jedná o velmi malé děti, mohou mít  

pak  tyto komplikace intenzivní  průběh a  v  nejhorším případě  mohou i  ohrozit  dítě 

na životě. Farmaceutický asistent by tedy měl zvládnout správně vyhodnotit situaci, 

zvolit  vhodný  postup  a  rozhodnout  se,  zda  odešle  maminku  s  dítětem  k  lékaři 

či případně doporučí vhodná volně prodejná léčiva, ale v tomto případě musí maminky 

taktéž poučit o možných komplikacích a vysvětlit jim, za jaké situace je nutné navštívit  

lékaře. Veškeré otázky na toto najde farmaceutický asistent v teoretické části, v níž se 

lze snadno zorientovat,  což bylo mým záměrem a věřím, že se mi to podařilo. Celá  

teoretická  část  tak  obsahuje  jednoduché  a  stabilní  členění  třech  hlavních  kapitol, 

jimiž jsou zácpa v dětském věku, průjem v dětském věku a nadýmání v dětském věku.

 Praktická  část  zpracovává  a  vyhodnocuje  data  posbíraná  dotazníkovým 

šetřením. Je zajímavé, že v době, kdy se i ty největší mezinárodní transkace dějí  pomocí 

klávesnice a elektronickým přenosem, se dotazníkové šetření  v elektronické podobě 

s  úspěchem nesetkalo.  Jen velmi  malé  procento,  víceméně šlo  o  maminky z  mého 

blízkého okolí, dotazníky vyplnilo a poslalo zpět. Podstatně větší část dat dotazníkového 

šetření pochází z náročnější tištěné verze. Otázkou pro mě zůstává, zda si toto vysvětlit 

určitou lhostejností  či  jen prostým nedostatkem času, který je pro tuto uspěchanou 

dobu tak běžný a typický. 

 Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit míru informovanosti rodičů, co se dané 

problematiky týče. Sestavila jsem dotazník o 14 otázkách, z nichž každá má pro větší  

přehlednost  své  vyhodnocení  v  grafu  i  v  tabulce  a  pro  úplnost  je  doplněna 
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komentářem s percentuálním vyjádřením výsledků.

 Zajímalo  mě,  zda  informovanost  bude  stoupat  s  vyšším  stupněm  vzdělání 

respondentek a do jaké míry budou informované. Proto jsem si stanovila dvě hypotézy. 

První hypotéza říká, že stupeň vzdělání matek neovlivňuje jejich informovanost 

v problematice poruch vyprazdňování střev po dietní chybě v dětském věku . Přikláněla 

jsem se k myšlence,  že  zde pravděpodobně vyhraje osobní  zkušenost s  problémem 

nad výší vzdělání respondentek. Veškeré výsledky dotazníkového šetření jsou v grafech 

i  tabulkách  zaznamenány ve  4  skupinách,  dle  stupně  dosaženého vzdělání  a  je  tak 

snadno čitelné, že počet správných odpovědí jednotlivých skupin je téměř vždy velmi 

podobný, přirozeně s přihlédnutím na to, v jakém počtu jsou tyto skupiny zastoupeny. 

V otázce č. 10 je to velmi dobře vidět v grafu i v tabulce. Respondentky všech skupin  

odpověděly ve větší míře správně, že své dítě nenechávají 1. den průjmu hladovět a jen 

velmi  nízké  procento  respondentek  každé  skupiny  uvedlo  odpověď,  že  své  dítě 

nechávají  hladovět.  Stejně  tak  u  otázky  č.7  lze  říci,  že  stupeň dosaženého vzdělání 

respondentek nemá vliv na správnost odpovědí. Většina respondentek z každé skupiny 

byla schopna jmenovat minimálně 1-2 potraviny , nebo 2 a více potravin, které mohou 

způsobit  zácpu,  jen 10  % respondentek  odpovědělo,  že  neví.  Tuto  odpověď uvedly 

respondentky se stupněn dosaženého vzdělání vyučen, vyšší odborné a vysokoškolské, 

netýkalo se to respondentek se stupněm dosaženého vzdělání středoškolské ukončené 

maturitou. Tato hypotéza se mi tedy potvrdila.

 Druhou hypotézou bylo tvrzení, že informovanost respondentek v problematice 

poruch  vyprazdňování  střev  po  dietní  chybě  v  dětském  je  dostačující.  Odpovědi 

na  všechny  otázky  víceméně  vypovídaly  o  tom,  že  se  respondentky   v  problému 

orientují  a  velmi  dobře rozpoznatelné je  to z  odpovědí  na otázku č.  4,  kdy 97,5 % 

respondentek odpovědělo správně, že nedostatek vlákniny ve stravě je zásadní chybou, 

která se z velké části  podílí  na vzniku zácpy.  Orientace respondentek v problému je 

i velmi dobře čitelná z odpovědí na otázku č. 13, kde bylo 96 % respondentek schopno 

jmenovat  minimálně  1  volně  prodejný  léčivý  přípravek  proti  průjmu  a  převažovaly 

odpovědi se znalostí 2-3 i více těchto přípravků. Vzhledem k tomu, že zácpa, průjem 

a  nadýmání  se   v  dětském  věku  vyskytují  velmi  často,  informovanost  maminek  je 
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opravdu dostačující. I druhá hypotéza byla tedy potvrzena.

 Z  odpovědí  respondentek  mě  překvapilo  pouze  poměrně  vysoké  procento 

matek,  které  používají  pro  snazší  vyprazdnění  střev  svých  dětí  rektální  rourku 

či teploměr. Takto odpovědělo 22 ze 42 matek majících dítě ve věku do 2 let, což činí  

52 %. Dovolila bych si  tvrdit,  že maminky málokdy tuší  problém, který může nastat 

častým používáním této nevhodné metody a sice, že může dojít  ke snížení motility,  

oddálení  fixace  defekačního  reflexu  a  v  neposlední  řadě  je  zde  možnost  poranění 

konečníku. Avšak nezodpovězenou otázkou je, jak často svým dětem maminky takto 

''pomáhají''. 

 Shrnutím tedy zůstává, že největší problém potíží spojených s průjmem, zácpou 

či  nadýmáním  v  dětském  věku  je  fakt,  že  mohou  vyústit  ve  velmi  závažné  stavy 

a čím menší pacient, tím větší zátěž to pro jeho organismus může znamenat. Druhým 

problémem je, že projevy provázející tyto potíže mohou mít hlubší příčinu, kterou je 

třeba  co  nejdříve  odhalit.  Proto  by  maminky  i  farmaceutičtí  asistenti  měli  býti 

v řešení těchto zdánlivě banálních problémů důslední.
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5. Závěr

 Záměrem  absolventské  práce  bylo  zpracovat  a  ucelit  informace,  týkající 

se poruch vyprazdňování střev po dietní chybě v dětském věku tak, aby byly přehledné 

a výstižné a to pro farmaceutické asistenty, ale i pro laickou veřejnost.

 Do teoretické části  je zapracován komplexní souhrn informací, rozlišující  typy 

průjmu a typy zácpy i s jejich příznaky. Dále se jednotlivé kapitoly zabývají poruchami 

vyprazdňování  střev  po  dietní  chybě,  jejich  příčinami,  projevy,  komplikacemi, 

výstražnými  signály,  při  kterých  je  nutné  navštívit  lékaře,  léčbou  režimovou 

i farmakoterapií, jež je doplněna přehlednými tabulkami s volně prodejnými léčivými 

přípravky,  bylinnými  čajovými  směsmi  a  potravními  doplňky  proti  průjmu,  zácpě 

a nadýmání. Tabulky obsahují informace o účinné látce, nebo složení, dávkování u dětí 

a poznámky k užívání.

 Praktická část utváří pohled na informovanost rodičů, v tomto případě pouze 

matek,  o  této  problematice.  Výzkumnou  metodou  bylo  dotazníkové  šetření, 

které prokázalo dostačující míru informovanosti respondentek.

 Cíl absolventské práce byl splněn.
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Zusammenfassung

 Die Abschlussarbeit handelt von Störungen den Darmentleerungen nach einem 

Diätfehler  im  Kinderalter.  Das  Ziel  meiner  Abschlussarbeit  ist  es,  übersichtlich  die 

Informationen  den  zukünftigen  Pharmazeutisch-technischen  Asistenten 

zu  konkretisieren  und  so  zu  bearbeiten,  das  sowie  auch  den  Eltern,  deren  Kinder 

mit  dem  Durchfall  oder  der  Verstopfung  nach  einem  Diätfehler  erkrankt  sind, 

sowie den Müttern, welche das problem der Blähung bei ihrem Kind lösen. Die Arbeit  

hat so auch einen präventiven Charakter.

 Diese Thema hab ich mir ausgewählt, weil es mir jetzt aktuell sehr nahe ist. Ich 

bin selber Mutter von zwei Kindern und löse ab und zu diese Schwierigkeiten auch. Die 

häufigsten Störungen nach einem Diätfehler sind Durchfall, Verstopfung und Blähung. 

Diese probleme sind bei kleinen Kindern sehr häufig und auf keinen Fall sollte man sie  

unterschätzen.  Diese Probleme können in ihrem Verlauf,  ohne richtige  Behandlung, 

lebensbedrohlich werden.

 Der  theoretische  Teil  der  Abschlussarbeit  beschreibt  die  Anatomie  und  die 

Physiologie des Dickdarms. Weiter bezieht er sich auch auf die Einteilung der Ursachen, 

den Verlauf, die Komplikationen, die angewandten Regeln, sowie die pharmakologische 

Behandlung der erwähnten Störungen der Entleerung. Hier sind auch die  Lebensmittel  

und ihre Kombinationen aufgezählt,  welche den Durchfall,  die Verstopfung oder die 

Blähung verursachen können. Weiter findet hier der Leser auch andere, sehr nützliche 

Informationen, z.B. so genannte Warnzeichen oder wann ist es sofort notwendig den 

Arzt aufzusuchen. Weiter sind im praktischer Teil die frei verkäuflichen Medikamente 

aufgezählt.  Hier  sind  auch   ihre  wirkstoffe  beschrieben,  die  Dosierung,  die 

Wirkungdauer und die wichtigsten bemerkungen zum Gebrauch.

 Der  praktische  Teil  enthält  die  bearbeiteten  Daten  aus  der 

Fragebogenermittlung.  Aus jeder Frage und nachfolgenden Antworten der Eltern ist 

ihre Informiertheit ausgewertet. 

 Fast die ganze Literatur standt aus der Medizinische nationalbibliothek in Prag. 

Die Arbeit mit der Literatur war am Anfag sehr schwierig, dan war ist gut zu bearbeiten. 

Die Arbeit an diesen Thema war für mich sehr nützlich.
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Přílohy

Dotazník

DOTAZNÍK

Dobrý den.

Jmenuji  se  Vladimíra  Krinwaldová  a  jsem studentkou  oboru  farmaceutický  asistent 

na Vyšší odborné škole Mills, s.r.o. Ráda bych Vás touto cestou požádala o vyplnění 

dotazníku,  který  bude sloužit  pro zpracování  praktické části  mé absolventské  práce, 

nesoucí název Poruchy vyprazdňování střev po dietní chybě v dětském věku. Dotazník 

je zcela anonymní. Předem Vám děkuji za Váš čas.

                                                                                                      

Otázky :

1. Kolik let je Vašim dětem?

…...................................

2. Vaše dosažené vzdělání?

a) základní

b) vyučen

c) střední s maturitou

d) vyšší odborné

e)  vysokoškolské

3. Kolik máte dětí?

….............................

4. Kolik let je Vašim dětem?

 …......................................
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5. Jednou z hlavních příčin vzniku prosté zácpy je nedostatečné množství 

vlákniny ve stravě

ANO       x          NE  

6. Které potraviny mohou vést ke vzniku zácpy?

….............................................................................................................................

..................................................................................................................

7. Používáte v případě zácpy u svých malých dětí nějakou mechanickou 

stimulaci pro snažší vyprázdnění střeva (např. rektální rourka, teploměr a 

jiné)?

ANO    x      NE

V případě možnosti ANO, jmenujte, prosím, 

jaké..................................................................................................................

8. Kdy byste se svým dítětem navštívila lékaře v případě zácpy?

a) za 1 týden

b) za 2 týdny

c) za 3 týdny

d) jiné (v tomto případě, prosím,upřesněte)............................................................

9. Jaká znáte volně prodejná léčiva proti zácpě? 

….............................................................................................................................

10. Které potraviny mohou vést ke vzniku průjmu?

….............................................................................................................................

..................................................................................................................

11. Necháváte své dítě v případě průjmu první den hladovět?

ANO     x       NE

12. Kdy byste navštívila lékaře v případě průjmu Vašeho dítěte, mladšího 1 

roku?

(vyplní, prosím, pouze maminky, které mají dítě mladší 1 roku)

a) při průjmu trvajícím déle než 1 den

b) při průjmu trvajícím déle než 2 dny

c) při průjmu trvajícím déle než 3 dny

d) jiné (v tomto případě, prosím, upřesněte)......................................................
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13.  Kdy byste navštívila lékaře v případě průjmu Vašeho dítěte, staršího 1 

roku?

(vyplní, prosím, pouze maminky, které mají dítě starší 1 roku)

a) pokud průjem trvá při současné léčbě 1 den

b) pokud průjem trvá při současné léčbě 2 dny

c) pokud průjem trvá při současné léčbě 3 dny

d) jiné (v tomto případě, prosím, upřesněte)...........................................................

14. Jaká znáte volně prodejná léčiva proti průjmu?

….............................................................................................................................

15. Kterým nadýmavým potravinám by se měly vyhnout děti a kojící matky?

….............................................................................................................................
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Seznam tabulek teoretické a praktické části :

1. Volně prodejné léčivé přípravky proti zácpě ze skupiny kontaktních laxativ

2. Volně prodejné léčivé přípravky proti zácpě ze skupiny osmotických laxativ

3. Některé doplňky stravy působící proti zácpě

4. Závažnost dehydratace dle ztrát tělesné hmotnosti

5. Závažnost dehydratace dle symptomů

6. Analýza nevhodných nápojů k rehydrataci

7. Schéma realimentace u dětí s akutním průjmem dle věku a výživy

8. Volně prodejné léčivé přípravky proti průjmu obsahující adorbencia

9. Volně prodejné léčivé přípravky proti průjmu bez adsorbencií a probiotik

10. Volně prodejné léčivé přípravky proti průjmu s obsahem probiotik a prebiotik

11. Volně prodejné léčivé přípravky působící proti nadýmání

12. Přehled některých bylinných čajových směsí  a potravních doplňků působících 

proti nadýmání

13. Stupeň dosaženého vzdělání respondentek

14. Počet dětí respondentek

15. Věk dětí respondentek

16. Nedostatek vlákniny jako zásadní chyba podílející se na vzniku zácpy

17. Znalost potravin, které mohou býti příčinou zácpy

18. Mechanická stimulace pro snažší vyprázdnění střeva

19. Vyhledání lékaře v případě zácpy

20. Znalost volně prodejných přípravků proti zácpě

21. Znalost potravin, které mohou býti příčinou průjmu

22. Přístup rodičů ve výživě dětí první den průjmu

23. Vyhledání lékařské péče v případě průjmu dítěte mladšího 1 roku

24. Vyhledání lékařské péče v případě průjmu dítěte staršího 1 roku

25.  Znalost volně prodejných léčivých přípravků proti průjmu

26. Znalost potravin, které mohou způsobit nadýmání
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Seznam grafů praktické části :

1. Stupeň dosaženého vzdělání respondentek

2. Počet dětí respondentek

3. Věk dětí respondentek

4. Nedostatek vlákniny jako zásadní chyba podílející se na vzniku zácpy

5. Znalost potravin, které mohou býti příčinou zácpy

6. Mechanická stimulace pro snažší vyprázdnění střeva

7. Vyhledání lékaře v případě zácpy

8. Znalost volně prodejných přípravků proti zácpě

9. Znalost potravin, které mohou býti příčinou průjmu

10. Přístup rodičů ve výživě dětí první den průjmu

11. Vyhledání lékařské péče v případě průjmu dítěte mladšího 1 roku

12. Vyhledání lékařské péče v případě průjmu dítěte staršího 1 roku

13.  Znalost volně prodejných léčivých přípravků proti průjmu

14. Znalost potravin, které mohou způsobit nadýmání
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