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Úvod

Kvalitní nutrice je v současnosti důležitou složkou moderní medicíny a značnou měrou 

může přispět k úspěšné léčbě pacienta.

V případech, kde je příjem živin, energie a dalších pro život nezbytných látek stravou 

pro nemocného nedostatečný a zároveň zůstala  alespoň částečně zachována funkce 

zažívacího traktu, je aplikace enterální  výživy jednou z možných variant,  jak vzniklou 

situaci řešit a zabránit tak rozvoji nebo dalšímu prohlubování již vzniklé malnutrice.

Přípravky  enterální  výživy  jsou  vydávány v lékárně  na  žádanku,  lékařský  předpis 

a produkty hlavně sippingu mohou být požadovány i na výdeji léků bez receptu.

Nabídka  jednotlivých  preparátů  na  trhu  je  poměrně  široká  a úkolem  farmaceuta  či 

farmaceutického asistenta při volném prodeji těchto přípravků je umět kvalifikovaně 

poradit.  Jen  dobře  edukovaný  zdravotnický  pracovník  může  poskytovat  kvalitní 

informace a pomoci pacientovi, vystavenému tlaku reklamy, internetu a „osvědčených“ 

rad od laiků, se v portfoliu reálně zorientovat.

Výběr  doporučovaného  přípravku  by  neměl  být  paušalizován  jen  s ohledem  na 

pacientovy oblíbené příchuti nebo ovlivněn pouze stavem skladových zásob v lékárně. 

Při  expedici  je  nutné  s pacientem  vést  rozhovor  a získat  tak  znalosti  potřebné 

k optimálnímu přístupu a správnému výdeji.

Složení preparátů enterální  výživy se může lišit  například obsahem sacharidů, lipidů 

a vlákniny, a ne všechny výrobky je tedy možno použít pro každého pacienta. Je třeba 

zohlednit zejména případný výskyt dekompenzovaného diabetu, Crohnovy choroby či 

akutního zánětlivého onemocnění slinivky břišní.

Teoretická  část  práce  vysvětluje  cesty,  způsoby  a režimy  aplikace  enterální  výživy, 

podává informace o základním složení přípravků a popisuje vybrané indikace k aplikaci 
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enterální výživy.

Praktická část je tvořena příklady kazuistik a analýzou výdeje enterální výživy v lékárně 

pražské Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského (NMSKB).

Práce si neklade za cíl zmapovat veškeré  možné  přípravky enterální výživy, které jsou 

v současné době na českém trhu, a stejně tak ani detailní rozbor jejich složení, protože 

se  jedná  o informace  dohledatelné  v běžných  programech,  které  mají  zdravotničtí 

pracovníci  k dispozici.  Vzhledem  k absenci  pediatrického  oddělení  ve  jmenované 

nemocnici se nezabývá enterální výživou určenou dětským pacientům.

Vyjmenování a popis všech onemocnění, které vedou k aplikaci výše uvedené výživy též 

převyšuje rámec obsahu a předpokládaný rozsah práce.

Absolventská práce je  zaměřena na produkty,  které jsou v rámci  nemocnice  nejvíce 

používané.

Téma bylo zvoleno s ohledem na současné i budoucí zaměstnání v nemocniční lékárně 

s návazností  na  specializované  pracoviště  gastroenterologie  a osobní  zkušenosti 

s problematikou malnutrice při onkologickém onemocnění.
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1 Cíle práce

1.1 Hlavní cíl

Hlavním  cílem  absolventské  práce  je  seznámit  se  s prostředky  enterální  výživy 

dostupnými v konkrétní nemocniční lékárně Milosrdných sester sv. Karla Boromejského 

(NMSKB).

1.2 Dílčí cíle

Dílčími cíli  jsou vyjmenovat několik častých onemocnění u dospělých pacientů, které 

vedou  k indikaci  enterální  výživy  v rámci  dané  nemocnice,  získat  informace 

o způsobech  aplikace  tohoto  druhu  výživy  při  hospitalizaci  na  lůžkovém  oddělení 

i v domácí péči a prostudovat základní složení nejčastěji expedovaných přípravků.

Výzkumnými nástroji jsou literární rešerše a sběr dat z terénu.
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2 Teoretická část

2.1 Enterální výživa

Dostatečný příjem živin a energie sloužící k uspokojení veškerých fyziologických potřeb 

organismu tvoří v moderní medicíně nedílnou součást komplexní péče o nemocného 

člověka.

Enterální výživou (EV) se rozumí výživa, která se podává do zažívacího traktu zejména 

s cílem předcházet malnutrici nebo zabránit jejímu dalšímu prohlubování.  [URBÁNEK, 

URBÁNKOVÁ, 2008]

Označení  malnutrice  pochází  z latinského  male  (špatně)  a nutrio  (vyživovat)  a je 

definována jako patologický stav zapříčiněný nedostatečným příjmem živin, poruchami 

trávení, vstřebávání a metabolismu.

Výsledkem katabolismu proteinů u pacienta je například zvýšená náchylnost k různým 

infekcím vzhledem k oslabení  imunitního systému,  pomalejší  hojení  ran,  vyšší  riziko 

vzniku dekubitů u imobilních pacientů, otoky, svalová slabost, a tím zhoršená schopnost 

pohyblivosti,  sklon  k trombóze  či  k embolii,  infekce  močového  systému  nebo 

bronchopneumonie. Následkem malnutrice může tedy dojít ke zvýšení nemocnosti či 

úmrtnosti  pacientů,  prodloužení  pobytu  v nemocnici,  potřebě  delší  doby 

rekonvalescence  a zvýšení  ekonomických  nákladů  na  léčbu  nemocného.  [CHARVÁT, 

KVAPIL, 2006]

Nutriční podpora je zahajována při neschopnosti pacienta přijímat potravu vůbec, při 

jejím přijímání v nedostatečném množství, při porušené funkci trávení a vstřebávání, při 

kachektizujících  stavech  u nádorových  onemocnění,  rozsáhlých  operačních  výkonů, 

těžkých poranění a infekcí.

Enterální výživa je indikována u pacientů se zachovanou schopností zažívacího ústrojí 
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trávit  a umožnit  resorpci  živin.  Důležitou  roli  ve  využití  podávaných  přípravků  této 

výživy zaujímá tenké střevo a substance prochází přes membránu enterocytů prostou 

nebo facilitovanou difuzí nebo aktivním transportem. [ZADÁK, 2008]

Absolutními  kontraindikacemi  k podání  přípravků  EV  jsou  mechanická  obstrukce 

zažívacího ústrojí  distálně od žaludku, perforace v oblasti GIT, paralytický ileus a stav 

akutní peritonitidy.

Mezi  relativní  překážky  v podávání  se  řadí  nespolupráce  pacienta  s případnou 

nemožností zajistit adekvátní kontrolu nad režimem podávání, neovlivnitelné zvracení 

nebo těžké poruchy střevní peristaltiky. [CHARVÁT, KVAPIL, 2006]

Enterální  a parenterální  výživa v nemocniční  péči  o pacienta se  navzájem nevylučují, 

mohou být spolu kombinovány a jejich efekt se tím zvýší, případně na sebe navazují. Na 

EV se z totální výživy parenterální přechází, jakmile to stav pacienta dovoluje, cílem je 

zlepšení  peristaltiky,  stimulace  GIT  a příznivé  působení  na  trofiku  střevní  sliznice. 

[ZADÁK, 2008]

Podávání enterální výživy je ve srovnání s výživou parenterální jednodušší, šetrnější pro 

nemocného, aplikace je provázena menším množstvím případných komplikací a lze ji 

realizovat  i při  péči  o nemocného  v domácím  prostředí.  Přípravky  enterální  výživy 

poskytují  pacientům živiny  přirozenou cestou,  stimulují  imunitu,  působí  příznivě  na 

mikroflóru  ve  střevě  a mají  pozitivní  vliv  na  střevní  peristaltiku.  [CHARVÁT,  KVAPIL, 

2006]

Při  rozhodování  mezi  použitím  výživy  enterální  či  parenterální  je  možné  použít 

rozhodovací schéma na Obr. 1.
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2.2 Techniky aplikace enterální výživy

Techniky podávání objemů enterální výživy pomocí sond se rozdělují do dvou skupin:

• podávání gravitačním spádem;

• podání pomocí enterální pumpy.

2.2.1 Gravitační spád

Gravitační spád je nejjednodušší způsob používaný u stabilizovaných pacientů, je nutná 

dobrá  tolerance  nerovnoměrného  přísunu  výživy.  Nevýhodami  tohoto  způsobu  je 

citlivost  na  měněné polohy  pacienta,  omezená  možnost  průtoku  výživy  a problémy 

může způsobovat i přípravek EV s vyšší viskozitou.

10

Obr. 1: Rozhodovací schéma. [Vlastní dle NUTRICIA 2011, online 1: www.nutricia.cz]
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2.2.2 Enterální pumpa

Enterální pumpa je zařízení používané k aplikaci preparátů EV. Umožňuje lepší přesnost 

a bezpečnost dávkování, přívod výživy je rovnoměrný a pomalý, aplikační sondy mohou 

být  tenké.  Pumpu  lze  naprogramovat  na  dávkování  s přestávkami,  přístroje  jsou 

vybavené signalizací ucpání sondy, odchýlení skutečně podaného objemu od objemu 

naprogramovaného nebo zavzdušnění setu. Pumpy mohou být napájeny ze sítě nebo 

z akumulátoru,  vybití  baterie  je  též  signalizováno.  Na trhu  jsou  dostupné  i přístroje 

určené mobilním pacientům a k použití  v domácím prostředí,  jsou  lehké,  kompaktní 

a snadno  ovladatelné  (Obr.  2). Během  hospitalizace  ve  zdravotnickém  zařízení  se 

pacient,  případně  i rodinný  příslušník,  naučí  pumpu  ovládat  a podávání  výživy  pak 

probíhá doma. Složitější  pumpy jsou používané ve zdravotnických zařízeních lůžkové 

péče (Obr. 4). Spojení mezi enterální pumpou a sondou zajišťuje speciální set (příklad 

setu viz Obr. 3).
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Obr. 3: Set Flocare Mobile. 
[www.nutricia.com]

Obr. 2: Pumpa Flocare® Infinity™. 
[www.skills-meducation.nl]



2.3 Režimy podávání enterální výživy

Režimy podávání enterální výživy se rozdělují do čtyř skupin:

• bolusové;

• intermitentní;

• podávání pumpou přes noc;

• podávání kontinuální.

2.3.1 Bolusové podání

Bolusovým podáním se  rozumí  přesně odměřený objem výživy  nasátý  do stříkačky, 

který je pomalu vpravován do sondy, rychlost by neměla přesahovat 30 ml za 1 minutu. 

Tento způsob podání se využívá při neklidu pacienta, u nemocných v rekonvalescenci 

a nemožnosti připojit pacienta trvale k pumpě.

2.3.2 Intermitentní podání

Při  intermitentní  aplikaci  je  preparát  podáván  po  dobu  24  hodin  v režimu  stálého 

střídání 3 hodiny podávání s následnou pauzou v délce 2 hodin.
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2.3.3 Podávání pomocí pumpy přes noc

Při  podávání  tímto  způsobem  má pacient  přes  den  běžný  režim,  v noci  se  podává 

přípravek EV bez přerušení.

2.3.4 Kontinuální podávání

Kontinuální podávání je podávání výživy bez přerušení po dobu minimálně 20 hodin, 

uskutečňuje  se  vzhledem k menší  spolehlivosti  gravitační  aplikace  převážně  pomocí 

enterální pumpy. [ZADÁK, 2008]

2.4 Aplikace výživy

Přípravky enterální výživy je možno aplikovat v závislosti na aktuálním zdravotním stavu 

pacienta  formou  sippingu,  pomocí  zavedené  nasogastrické  či  nasojejunální  sondy, 

gastrostomií (PEG) nebo jejunostomií (PEJ).

2.4.1 Sipping

Sipping (z anglického sip  - srkat, upíjet) neboli popíjení je nejjednodušším způsobem 

aplikace EV, je možný jen u pacientů se zachovanou anatomií a funkcí horní části GIT, 

nevyžaduje používání speciálních zařízení a pomůcek, stimuluje tvorbu slin a tím působí 

preventivně proti hnisavému zánětu slinných žláz. [URBÁNEK, URBÁNKOVÁ, 2008]

Preparáty sippingu mohou být podávány pacientům například s poruchami polykání, 

onemocněním  GIT,  při  nechutenství,  před  a po  operačním  zákroku,  při  nádorovém 

onemocnění, oslabení imunity, v poúrazových stavech, v období rekonvalescence nebo 

při specifických nárocích na výživu. [NUTRICIA, 2011]

Přípravky EV určené k popíjení mají jasně definované složení, a tedy i standardní obsah 

sacharidů, proteinů, lipidů, vitamínů, minerálních látek, stopových prvků a u některých 

druhů i vlákniny,  mají  být  podávány jako doplněk mezi  jídly,  aby zbytečně pacienta 
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nezasytily  a nezpůsobily  snížení  příjmu  přirozené  stravy.  Doporučuje  se  je  podávat 

vychlazené, vždy čerstvé, dle možnosti měnit různé příchuti. [CHARVÁT, KVAPIL, 2006]

V praxi  je  v současné  době  k dispozici  poměrně  široká  nabídka  různých  chuťových 

variant,  střídání  příchutí  zlepšuje  compliance  pacienta.  Popíjení  po  malých  dávkách 

zajistí lepší vstřebání živin. [NUTRICIA, 2011]

Přípravky jsou hromadně vyráběné, obsahují vyvážený poměr živin, které se snadno 

vstřebávají  při  malých  nárocích  na  trávení,  lze  je  použít  jako  doplněk  výživy  či  ke 

krátkodobé úplné náhradě stravy. Jako doplněk se podávají obvykle 2 balení o obsahu 

125-200 ml denně po dobu alespoň 14 dní, u vybraných přípravků určených jako jediný 

zdroj výživy je doporučovaný příjem 5-7 balení za den.

Aplikace  výživy  formou  sippingu  má  výhody  u pacientů,  kteří  nejsou  schopni  sníst 

dostatek  běžné  stravy.  Zvýšený  příjem  energie  a všech  potřebných  látek  pomocí 

popíjení  přípravku  EV  prokazatelně  udržuje  a nebo  dokonce  i zlepšuje  stav  nutrice 

u nemocného. [KOHOUT, RUŠAVÝ, ŠERCLOVÁ, 2010]

V nemocniční péči i při péči v domácím prostředí je nezbytné zohlednit míru schopnosti 

sebeobsluhy pacienta a vhodným způsobem napomáhat dobré spolupráci při nutriční 

podpoře.

Při  podávání  je  nutné  se  vyvarovat  veškerých  devalvujících  komentářů  na  téma 

přípravků EV. Pacient by měl preparát dostávat společně s pozitivní informací. Přípravky 

určené  k popíjení  je  možno  podávat  přímo  v původním  obalu,  kterým  je  obvykle 

plastová lahvička  s brčkem nebo lze  tekutinu  přelít  např.  do  pacientova oblíbeného 

hrnečku, některé přípravky se dají také s úspěchem použít v kuchyni při přípravě běžné 

stravy a tím zvýšit její nutriční hodnotu.

Nechutenství a s ním spojené i možné odmítání sippingu může být zhoršeno i vlivem 

prostředí,  ve  kterém  se  nemocný  právě  nachází.  Pobyt  na  nemocničním  pokoji  ve 
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společnosti  dalších  pacientů,  neschopnost  sebeobsluhy,  obavy  z obtěžování 

ošetřujícího  personálu,  částečná  či  úplná  ztráta  pohyblivosti,  strach  z nemožnosti 

ovládat vylučovací funkce spojený s odmítáním jídla i pití jsou tedy limitujícími faktory 

k úspěšnému podávání sippingu.

Vždy je třeba ze všech sil zajistit pro klienta v době podávání běžné stravy i EV formou 

popíjení co nejpříjemnější prostředí, místnost by měla být dobře vyvětraná, odstraněn 

případný nepříjemný zápach z kuchyně, vynesen obsah emitních misek, lahví na moč, 

podložních mís, překryté otevřené rány na těle.

Výživa  by  měla  být  přijímána  pokud  možno  v polosedě,  ošetřující  personál  by  měl 

pacientovi  s poruchou  pohyblivosti  pomoci  upravit  polohu,  obal  s tekutinou  podat 

přímo do ruky, psychicky klienta podpořit. Nestačí jen lahvičku položit na stoleček. Je 

třeba dohlédnout na to, zda pacient přípravek vůbec mohl popíjet a zda jej skutečně 

vypil. [GROFOVÁ, 2007]

2.4.2 Aplikace výživy sondou

Sonda určená k aplikaci  enterální  výživy  je  různě dlouhá (60-130 cm,  v závislosti  na 

místě, kam je zaváděna), přibližně 2-3 mm silná hadička vyrobená ze zdraví neškodného 

materiálu,  který  je  měkčený  nejlépe  bez  použití  ftalátů,  většinou  je  jako  základní 

materiál  ve  výrobě  použit  PVC,  polyuretan  nebo  silikon.  Slouží  ke  krátkodobému, 

obvykle  4-6týdennímu  podávání  umělé  výživy.  Zavádí  se  nosním  průchodem  přes 

nosohltan a jícen do žaludku či jejuna.

Speciální sondy PEG a PEJ se zavádí pro dlouhodobější podávání výživy incizí přes břišní 

stěnu. [NUTRICIA, 2012]

2.4.2.1 Sonda nasogastrická

Nasogastrická sonda (Obr. 5) se v intenzivní péči zavádí v menším množství případů, je 
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aplikována u pacientů se zachovanou funkcí žaludku a nutností stimulovat zažívací trakt 

dodáváním nutričních substrátů. Tento typ vyživování je kontraindikován u nemocného 

v bezvědomí, u kterého nebyla provedena intubace. [ZADÁK, 2008]

Zavádění  nasogastrické  sondy bývá obvykle bez komplikací,  problém může způsobit 

anatomická odchylka nosní přepážky nebo poranění  v této oblasti.  Pacient musí  být 

před samotným zaváděním dostatečně poučen o průběhu zákroku, minimalizují se tak 

případné  stavy  úzkosti  a nespolupráce.  Nosní  sliznice  se  před  zákrokem znecitlivuje 

aplikací  gelu s obsahem lokálního anestetika, pacient je v sedu nebo polosedu. Vždy 

musí  být  ověřena  správnost  zavedení  sondy,  lze  ji  provádět  například  skiaskopií. 

Nesprávná  pozice  zavedené  sondy  se  projevuje  kašlem,  dušností  či  neschopností 

pacienta  mluvit.  Po zavedení  sondy nosním průduchem do žaludku se  sonda fixuje 

náplastí k nosnímu hřbetu, aby se zabránilo jejímu možnému posunutí nebo vypadnutí. 

K tomuto účelu lze využít speciální náplast, jejíž tvar je přímo uzpůsoben k této funkci, 

nebo proužek běžné náplasti z nedráždivého textilu, kterým se sonda obtočí a druhý 

volný konec se nalepí na nos a případně ještě přelepí do tvaru kříže dalším proužkem. 

Před nalepením náplasti  je vhodné kůži šetrně očistit a odmastit,  aby bylo zajištěno 

dokonalé  uchycení  sondy.  Výměna  fixace  se  provádí  dle  potřeby,  závisí  na  stupni 

potivosti  kůže  či  případném  znečištění.  Trvalá  průchodnost  sondy  se  udržuje 

pravidelným proplachováním po každém podání  výživy  nebo léků.  Při  ucpání  sondy 

mechanickými částicemi, například z nedokonale rozdrcených tablet, není dovoleno se 
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pokoušet o zprůchodnění sondy mechanickou cestou, hrozí poranění sliznice.

Dlouhodobé zavedení nasogastrické sondy není optimální  z důvodu možného vzniku 

otlaku  v jejím okolí,  sonda bývá také ze  strany pacienta  hůře tolerována a omezuje 

dýchání nosem. Při podávání výživy by pacient měl mít vyvýšenou horní polovinu těla, 

aby se zabránilo případné aspiraci přípravku (komplikace ohrožující život, projevuje se 

kašlem, dušností, infekcí a možným následným respiračním selháním), po skončeném 

podávání  je  nutné  sondu  propláchnout  převařenou  vodou  nebo  čajem.  Výživa  je 

podávána  bolusově,  kontinuálně,  enterální  pumou  nebo  samospádem. [GROFOVÁ, 

2007; CHARVÁT, KVAPIL, 2006; NUTRICIA, 2012]

2.4.2.2 Sonda nasojejunální

Nasojejunální sonda (Obr. 6) je výhodnější pro intenzivní výživu a výživu v domácí péči. 

Zavádí  se  nosním  průduchem  do  jejuna.  Zavádění  je  složitější  než  u sondy 

nasogastrické, využívá se spontánního zaplavení sondy zavedené do žaludku na místo 

určení  peristaltikou  za  pomocí  podaného  prokinetika,  je  možno  ji  také  zavádět 

endoskopicky a pod RTG kontrolou. Použití tenké sondy je pro pacienta méně obtěžující 

a nevylučuje současný příjem výživy ústy. Tento typ sondy se preferuje u nemocného 

při  zvracení,  gastroesofageálním  refluxu  a při  obtížích  s pomalým  vyprazdňováním 

žaludku. Je vhodná pro dlouhodobější nutriční podporu, chrání pacienta před rizikem 

aspirace přípravku EV a následné bronchopneumonie. [URBÁNEK, URBÁNKOVÁ, 2008; 

CHARVÁT, KVAPIL, 2006]

Výživa  je  podávána  kontinuálně  pomocí  enterální  pumpy,  bolusová  aplikace  je 

nevhodná.  Při  tomto  způsobu  aplikace  se  obchází  žaludek,  podávat  lze  tedy  jen 

hromadně vyráběné preparáty, u nichž je vyloučena mikrobiální kontaminace. Podání 

kuchyňské stravy je nežádoucí. [GROFOVÁ, 2007]
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2.4.2.3 PEG

PEG  je  perkutánní  endoskopická  gastrostomie.  Jedná  se  o tenkou  sondu  určenou 

k výživě pacienta, jeden konec se nachází přímo v žaludku, druhý je vyveden na kůži 

břicha. K zavedení PEG se přistupuje obvykle za předpokladu, že enterální výživa bude 

podávána  po  dobu  delší  než  cca  6  týdnů.  V případech  zvažovaného  zavedení  PEG 

doživotně může být konec sondy vyveden do tzv. výživového knoflíku, který představuje 

pro  pacienta  větší  komfort.  Výživový  knoflík  může  být  použit  i u dětí,  u kterých  je 

předpokládán  pohyb  po  břiše  a případný  vyčnívající  delší  konec  PEG  by  mohl 

způsobovat problémy.

Souprava k zavedení PEG (Obr. 7) je dodávána zkompletovaná od výrobce ve sterilním 

obalu. Skládá se z těchto částí:  A: Průhledná PUR sonda Ch 10, 14 nebo 18, dlouhá 

40 cm,  B: Vnitřní  silikonový disk,  C: Zevní silikonová destička,  D: Uzavírací svorka,  E: 

Modrá bezpečnostní svorka, F: PUR spojka pro podávání výživy, G: Skalpel, H: Zaváděcí 

kanyla s jehlou, I: Cívka s dvojitým pevným vláknem.
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Obr. 6: Intestinální sonda Flocare® 
Bengmark. [www.nutriciamedical.be]



PEG se zavádí na pracovištích gastroenterologie, samotný výkon provádí zpravidla dva 

lékaři  s asistencí  zdravotních  sester,  pomocí  farmak  je  u pacienta  navozen  stav 

analgosedace, neklidní pacienti nebo děti jsou uváděni do celkové anestezie. Sonda se 

může zavádět při gastroskopii, a pokud se nedostaví komplikace, první dávka výživy se 

dá podávat již po uplynutí 24 hodin, pacient musí být v polosedu. Večer po zavedení 

sondy se provede proplach 50 ml fyziologického roztoku a nezbytná je také kontrola 

operačního pole ke zjištění, zda nedošlo ke krvácení. V prvních dnech se rána ošetřuje 

antiseptikem,  sterilně  převazuje  rozstřiženým  gázovým  čtvercem  a fixuje  náplastí. 

Sedmý  den  po  zavedení  je  nutno  denně  otáčet  sondou  o 360°,  desátý  den  pak 

pohybem  nahoru  a dolů  provádět  tzv.  zanořování,  tato  opatření  jsou  důležitá  pro 

správné vytvoření gastrokutánního kanálu. Otáčení se provádí po dobu 4-6 týdnů, pak 

je  dostačující  kontrola  pohyblivosti  PEG  1-2× týdně.  Sonda  musí  být  udržována 

v čistotě.

Před a po každém podání výživy se sonda proplachuje 30-50 ml čaje nebo převařené 

vody. Při podávání by pacient měl sedět nebo mít alespoň vyvýšenou horní polovinu 

těla. Toto opatření má zamezit případné aspiraci výživy.
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Obr. 7: Set k aplikaci PEG. 
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Pokud dojde  k ucpání  PEG,  je  možno se  pokusit  o zprůchodnění  sondy proplachem 

čajem nebo perlivou minerální vodou, tekutinu je třeba střídavě nasávat a vstřikovat. 

Sondu lze také při neúspěchu s vodou napustit na cca 5-10 minut vlažným roztokem 

pankreatických enzymů (jednoduše se připraví rozpuštěním obsahu tobolky například 

Kreonu® ve vodě  s trochou  jedlé  sody  k zajištění  alkalického  prostředí). Při 

přetrvávajícím problému je nezbytné vyhledat pomoc lékaře.

Do PEG lze aplikovat i léky, pokud je vyloučeno jejich běžné polykání. Přednostně se 

podávají léky v tekutých lékových formách sirupů, roztoků či kapek. Léky dostupné na 

trhu pouze v tabletách je  nutno velmi  jemně rozdrtit  a smíchat  s malým množstvím 

tekutiny. Větší částice by mohly způsobit ucpání sondy. Léky se při aplikaci nesmí setkat 

s výživou a potravinami, které by mohly způsobit jejich sražení (ovocné šťávy, limonády, 

minerálky, popřípadě další léky). [NUTRICIA, 2012; DVD NUTRICIA, 2012]

2.4.2.4 PEJ

PEJ je perkutánní endoskopická jejunostomie. Je to sonda, jejíž jeden konec se nachází 

v jejunu  a druhý  ústí  opět  na  kůži  břicha.  K zavedení  PEJ  lékař  přistupuje  za 

předpokladu kontraindikace zavedení sondy a podávání výživy přímo do žaludku. Tímto 

způsobem se aplikují  speciální  druhy výživy,  které jsou už více naštěpené. Prakticky 

vyloučené  je  bolusové  podávání.  Je  třeba  dbát  na  to,  aby  nedošlo  k ucpání  sondy 

a udržovat ji čistou. Souprava k zavedení PEJ je dodávána zkompletovaná od výrobce. 

[NUTRICIA, 2012]

2.5 Rozdělení přípravků enterální výživy

Hromadně vyráběné přípravky enterální výživy se z hlediska složení rozdělují na:

• polymerní formule;

• přípravky elementární a oligomerní diety;

• speciální formule;

20



• modulární dietetika.

2.5.1 Přípravky polymerní

Jsou  to  nutričně  kompletní  formule,  užívají  se  při  péči  o pacienta  s požadavky  na 

enterální výživu ve zdravotnickém zařízení nebo v domácím prostředí. Vzhledem k jejich 

mikrobiální čistotě se mohou podávat do žaludku nebo duodena. Obsahují neštěpenou 

složku  bílkovin  rostlinného  nebo  živočišného  původu  (proteiny  jsou  izolované 

z kravského mléka, vaječného bílku, sóji nebo obilí), oligosacharidy, maltodextrin nebo 

škrob,  rostlinný olej  (například slunečnicový či  sójový),  vitamíny,  minerály  a stopové 

prvky. Energetická hodnota je obvykle 1 kcal/1 ml.

Některé preparáty jsou obohaceny vyšší dávkou proteinů a podávají se pacientům za 

účelem zlepšení dusíkové bilance u stavů těžkého katabolismu a malnutrice. Skupina 

polymerních  přípravků  zahrnuje  i zástupce  s vyšším  obsahem  energie  (cca  1,5-

2,4 kcal/1 ml),  které jsou určeny k výživě klientů s nutným omezením příjmu tekutin 

nebo s vyššími požadavky na příjem živin. [ZADÁK, 2008]

2.5.2 Přípravky elementární a oligomerní diety

Tyto přípravky jsou složené ze živin částečně nebo úplně rozštěpených, na něž jsou 

kladeny  jen  minimální  nároky  na  trávení  a jsou  téměř  úplně  vstřebatelné.  Formule 

těchto  typů  neobsahují  laktózu,  gluten  a jsou  bezezbytkové,  podávají  se  většinou 

sondou.  Energetická  hodnota  je  obvykle  1 kcal/1 ml.  Bílkoviny  jsou  v preparátech 

obsaženy  ve  formě  oligopeptidů  nebo  aminokyselin,  sacharidy  jako  mono  či 

disacharidy,  z tuků  a mastných  kyselin  jsou  přítomny  molekuly  se  středně  dlouhým 

řetězcem. Minerální látky, vitamíny a stopové prvky jsou obsaženy ve stejném množství 

i formě jako u polymerních preparátů.  Přípravky se využívají  u pacientů s porušenou 

funkcí střev štěpit živiny (např. u syndromu krátkého střeva, některých forem Crohnovy 

choroby nebo nedostatečné exokrinní sekreci slinivky břišní).

Nevýhodami elementárních diet je nepříjemný zápach a hořká příchuť (je vyloučeno 
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podávání ve formě sippingu),  které jsou způsobeny obsahem aminokyselin a mohou 

vyvolávat průjem.

2.5.3 Speciální formule

Jsou  to  přípravky  specifického  složení,  které  lze  na  základě  současných  poznatků 

medicíny využívat ve farmakologických dávkách k cílené léčbě poškození jednotlivých 

orgánů  či  určitých onemocnění.  Obsah  jednotlivých  složek  preparátu  je  uzpůsoben 

metabolickým  abnormalitám  a dysfunkcím  a změněným  potřebám  konkrétních 

substrátů u daných chorob. Do této skupiny se řadí například jaterní formule s vyšším 

obsahem  rozvětvených  aminokyselin,  enterální  formule  pro  diabetiky  s větším 

přídavkem vlákniny nebo preparáty obsahující více proteinů, určené k podpoře hojení 

dekubitů nebo chronických ran.

2.5.4 Modulární dietetika

Modulárními  dietetiky  nazýváme  přípravky,  které  jsou  většinou  monokomponentní, 

obsahují maltodextrin, kukuřičný škrob nebo kasein a přidávají se k běžně připravené 

kuchyňské stravě či  k preparátům EV za  účelem zvýšení  obsahu určité  komponenty 

(často se jedná o proteiny) nebo ke změně vlastností původního přípravku (zahušťují jej 

a využívají se u poruch polykání). [URBÁNEK, URBÁNKOVÁ, 2008]

2.6 Přípravky enterální výživy

2.6.1 Výživa k sippingu

Tato  výživa  je  dodávána  do  lékáren  nejčastěji  v plastové  lahvičce  o objemu  200 ml 

s brčkem,  pro  pacienty,  kteří  mají  problémy  s vypitím  většího  objemu  tekutiny  je 

k dispozici  zahuštěné  balení  o objemu  125 ml.  Přípravky  obsahují  živiny  v různém 

zastoupení (proteiny, sacharidy, lipidy), vitamíny, minerály a stopové prvky.
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Preparáty firmy Nutricia je možno rozdělit dle odlišného složení a použití na:

• přípravky základní řady: Nutridrink®, Nutridrink® yoghurt, Nutridrink® Compact;

• přípravky s vyšším obsahem vlákniny: Nutridrink® Multi Fibre;

• přípravky bez tuku: Nutridrink® juice;

• výživa pro diabetiky: Diasip®;

• speciální preparáty: Nutridrink® Protein, Cubitan®, Calogen®, preOp®.
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Nutridrink® 200 18,4 6 5,8 0-0,3 1,5 Čokoláda, 
vanilka, 
karamel, 
tropik, 
neutral

Nutridrink® yoghurt 200 18,7 6 5,8 0,2 1,5 Vanilka-
citron, 
malina

Nutridrink® Compact 125 29,7 9,6 9,3 0 2,4 Vanilka, 
káva, 
jahoda, 
banán, 
meruňka, 
lesní ovoce

Nutridrink® Multi Fibre 200 18,4 6 5,8 2,3 1,5 Jahoda, 
banán, 
vanilka, 
pomeranč

Nutridrink® juice 200 33,5 4 0 0 1,5 Jablko, 
jahoda

Tabulka 1: Výživa k sippingu firmy Nutricia. [Vlastní dle AISLP a Přehledu přípravků 
Nutricia, 2011]
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Nutridrinky® základní řady se využívají k nutriční podpoře u pacientů s nedostatečnou 

výživou,  poruchami  polykání,  při  nechutenství,  onemocnění  GITu,  onkologicky 

nemocných  nebo  v období  před/po  chirurgickém  výkonu.  Nutridrinky® s příchutí 

jogurtu  jsou  doporučovány  u klientů  s pocity  suchosti  v ústech  z důvodu  např. 

nádorového onemocnění, při oslabení chuťových vjemů nebo při snížené tvorbě slin. 

Nutridrink® Compact  se  podává  u osob,  které  přijímají  běžné  200 ml  objemy 

sippingových  preparátů  s obtížemi.  Nutridrink® Multi  Fibre  napomáhá  dobré  funkci 

střev a je vhodný u seniorů a u pacientů trpících průjmy či zácpou. Nutridrink® juice je 

indikován u pacientů vyžadujících dietu bez tuku při onemocnění jater, žlučníku nebo 

slinivky břišní.
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Diasip® 200 11,7 4,9 3,8 2 1 Vanilka, 
jahoda, 
cappuccino

Nutridrink® Protein 200 15,6 10 5,3 0-0,3 1,5 Čokoláda, 
vanilka, 
lesní ovoce

Cubitan® 200 14,2 10 3,5 0-0,3 1,25 Čokoláda, 
vanilka, 
jahoda

Calogen® 200 0,1 0 50 0 4,5 Tuková 
emulze

preOp® 200 12,6 0 0 0 0,5 Citron

Tabulka 2: Výživa k sippingu firmy Nutricia pro diabetiky a speciální přípravky. [Vlastní 
dle AISLP a Přehledu přípravků Nutricia, 2011]

Diasip® je  preparát  určený  k výživě  pacientů  s diabetem  a sníženou  glukózovou 

tolerancí. Nutridrink® Protein se podává u osob s nízkým příjmem bílkovin, po úrazech, 

s oslabenou  imunitou  nebo  před/po  chirurgickém  zákroku.  Cubitan® je  přípravek 

doporučovaný  k optimalizaci  průběhu  hojení  proleženin.  Calogen® je  nutričně 
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nekompletní výživa pro pacienty s požadavkem na vysoký energetický příjem, zajištěný 

pomocí emulze triglyceridů. PreOp® je určen k předoperační přípravě u středně těžkých 

a těžkých výkonů, lze jej podávat ještě 2 hodiny před operací.

2.6.2 Výživa sondová

Tato  výživa  se  dodává  nejčastěji  v plastových  vacích  nebo  lahvích  o objemu  500-

1000 ml. Je nutričně kompletní, obsahuje živiny, minerály, vitaminy a stopové prvky. Je 

alternativní  formou enterální  výživy  pro nemocné s nemožností  přijímání  potravy  či 

sippingu ústy  nebo při  příjmu,  který je  nedostačující. Skupinu sondové výživy  firmy 

Nutricia lze dle složení a použití rozdělit:

• přípravky  základní  řady:  Nutrison®,  Nutrison® Multi  Fibre,  Nutrison® Energy 

Multi Fibre;

• přípravky  speciální  a přípravky  řady  Advanced:  Nutrison® Protein  Plus  Multi 

Fibre,  Nutrison® Adv.  Protison,  Nutrison® Adv.  Peptisorb,  Nutrison® Adv. 

Cubison,  Nutrison® Adv.  Diason  Low  Energy  (určeny  pro  intenzivní  péči 

a specifická onemocnění).
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Nutrison® 1000
500

12,3 4 3,9 < 0,1 1 Vak
Láhev
Prášek

Nutrison® Multi Fibre 1000 12,3 4 3,9 1,5 1,03 Vak

Nutrison® Energy Multi Fibre 1000 18,4 6 5,8 1,5 1,53 Vak

Tabulka 3: Výživa sondová – základní. [Vlastní dle AISLP a Přehledu přípravků Nutricia 
2011]

Nutrison® je základní nutričně kompletní přípravek s širokou využitelností, podává se 

pacientům  s kontraindikací  vlákniny.  Nutrison® Multi  Fibre  obsahuje  směs  6  druhů 
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vlákniny  a je  indikován např.  při  maligních  onemocněních,  potížích  se  zácpou nebo 

průjmem. Nutrison® Energy Multi Fibre je přípravkem vyvinutým pro stavy s nutností 

objemové restrikce,  využíván je k časné enterální  výživě osob se srdečním, jaterním 

nebo renálním selháním, u případů mentální anorexie nebo cévní mozkové příhody.
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Nutrison® Adv. Protison 500 15,4 7,5 3,7 1,5 1,28 Vak

Nutrison® Adv. Peptisorb 1000 17,6 4 1,7 0 1 Vak

Nutrison® Adv. Cubison 1000 12,5 5,5 3,3 1,5 1 Vak

Nutrison® Adv. Diason Low 
Energy

1000 8,4 3,2 3,2 1,5 0,75 Vak

Nutrison® Protein Plus Multi 
Fibre

500 14,1 6,3 4,9 1,5 1,25 Vak

Tabulka 4: Výživa sondová Advanced a speciální. [Vlastní dle AISLP a Přehledu 
přípravků Nutricia, 2011]

Nutrison® Advanced Protison je určený pro kriticky nemocné na odděleních ARO či JIP 

jako časná enterální  výživa.  Nutrison® Advanced Peptisorb je  oligomerní  typ výživy, 

která se používá u osob s akutní či chronickou pankreatitidou, nespecifickými střevními 

záněty  nebo  syndromem  krátkého  střeva.  Nutrison® Advanced  Cubison  je  výživa 

speciálního složení podávaná k podpoře hojení dekubitů. Nutrison® Advanced Diason 

Low  Energy  se  doporučuje  pacientům  s poruchou  glukózové  tolerance  nebo 

s diabetem. Nutrison® Protein Plus Multi Fibre je podáván při požadavku na zvýšenou 

potřebu energie a bílkovin, zejména u stavů stresového metabolismu. [NUTRICIA, 2011]

2.7 Způsob předepisování přípravků EV a úhrady ze zdravotního 

pojištění

Přípravky  enterální  výživy  může  předepisovat  lékař  s platnou  licencí  České  lékařské 
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komory, jsou předepisovány pro umělou výživu u stavů malnutrice z jakékoliv příčiny, 

přípravky jsou částečně hrazené zdravotní pojišťovnou. [NUTRICIA, 2012]

Preparáty jsou dostupné i bez receptu,  jsou registrované jako potravina pro zvláštní 

lékařské účely v ATC skupině V06XX Výživa, dietetika. [AISLP, mikroverze]

2.8 Vybrané indikace enterální výživy

2.8.1 Crohnova choroba

Crohnova choroba je zánětlivé onemocnění, postihující jakoukoliv část GIT, nejčastěji se 

jedná o terminální ileum a proximální colon, ve střevě se vytváří píštěle, abscesy nebo 

stenózy,  dochází  k redukci  absorpční  plochy.  Zánět  zasahuje  všechny  vrstvy  střevní 

stěny, zcela zdravé úseky střeva se střídají s postiženými. Mezi základní projevy se řadí 

bolest  břicha,  průjem,  vysoká teplota,  dehydratace,  rozvrat  vody  a iontů a následný 

rozvoj malnutrice. U některých pacientů je indikován chirurgický zákrok, při kterém se 

odstraňuje postižená část střeva, a to i opakovaně. Postupné zkracování vede ke vzniku 

syndromu krátkého střeva.

Zánět postihuje jeden či více úseků GIT. Příčina onemocnění není dosud přesně známa, 

při  vzniku  se  uplatňuje  vliv  dědičnosti,  defekty  imunity  nebo stres.  Onemocnění  je 

chronické, typicky se střídají období akutních vzplanutí a remisí. [ZADÁK, 2008; online, 

4, 5]

Dietní  opatření  mají  významný vliv  na stav nemoci,  v klidovém období  není  pacient 

striktně  omezován,  pouze  se  doporučuje  podávání  nedráždivé  a kaloricky  vydatné 

stravy. Jako dobře snášené potraviny lze označit vařené maso, brambory, rýži, těstoviny, 

vařenou zeleninu a ovoce. Mezi hůře tolerované potraviny se řadí luštěniny, citrusové 

plody, kyselé zelí, cibule, tučné a kyselé pokrmy. Pacient s prokázanou stenózou střeva 

se musí vyhýbat potravinám s obsahem vlákniny (slupky z ovoce a zeleniny, celozrnné 

pečivo, ořechy, semena, citrusy, sušené ovoce), které by mohly způsobit uzávěr střeva. 
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Při akutním vzplanutí nemoci se upřednostňuje výživa parenterální či enterální, důraz je 

kladen na kompenzaci zvýšených ztrát tekutin při četných průjmových stolicích. Tato 

fáze  nemoci  je  často  charakteristická  vznikem laktózové intolerace z důvodu zánětu 

a následné snížené produkci enzymu laktázy. [online, 5]

Pacient s Crohnovou chorobou je ohrožen nedostatkem proteinů, deficitem vitamínů, 

minerálů a stopových prvků (jedná se zejména o draslík,  vápník,  hořčík,  vitamíny D, 

K a B12). Příčinami malnutrice jsou nejčastěji zvýšené ztráty střevem a systémový zánět. 

Enterální  výživa  se  podává  formou  sippingu,  při  nutnosti  dlouhodobější  nutriční 

podpory je aplikována kontinuálně sondou. Denní energetický příjem pacienta by měl 

činit 25–30 kcal/kg. [GROFOVÁ, 2007; online, 6]

2.8.2 Diabetes mellitus

Diabetes  mellitus  je  metabolické  onemocnění  charakterizované  absolutním  nebo 

relativním  nedostatkem  hormonu  slinivky  břišní  –  inzulínu.  Jedná  se  o komplexní 

metabolickou poruchu týkající  se sacharidů,  která zasahuje i do metabolismu lipidů. 

Základem léčby mimo farmakoterapii  je diabetická dieta spočívající  nejlépe v příjmu 

komplexních  sacharidů,  potravin  s nízkým  glykemickým  indexem,  omezení  tuků 

(zejména  nasycených)  a příjmem  dostatečného  množství  vlákniny.  Cílem  terapie  je 

udržet glykémii bez výkyvů, přiměřenou tělesnou hmotnost a přijatelnou hladinu lipidů 

v krvi.

Přípravky enterální výživy určené diabetikům obsahují  oproti  základním sippingovým 

nebo sondovým preparátům vyšší procento škrobu, menší množství tuku a vlákninu. Při 

nutriční podpoře jsou diabetikům podávány obvykle speciální druhy výživy, vzhledem 

k menšímu výběru  příchutí  lze  podávat  při  dobré  kompenzaci  onemocnění  i ostatní 

nediabetické sippingové preparáty.

Při podávání výživy sondou do žaludku či střeva je možno použít speciální formule pro 

diabetiky, při vyšších nárocích na příjem živin a energie lze však použít i preparáty pro 
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nediabetiky. Častěji  se tak může dít například u pacienta v období kolem operačního 

výkonu. [GROFOVÁ, 2007]

Jednou z hlavních výhod aplikace EV diabetikům je lepší kontrola hladiny glukózy v krvi 

a stabilizace jejích hodnot, kontinuální dodávání sacharidů prostřednictvím přípravku 

EV s kontinuální aplikací inzulínu vede ke stabilizaci diabetu, zároveň dochází ke snížení 

hladiny cholesterolu a acylglycerolů z důvodu jejich nepřítomnosti ve složení formulí EV.

Až 55 % energie obsažené v preparátu EV pro diabetiky má být poskytováno ve formě 

sacharidů  (převažuje  zde  maltodextrin  a škrob),  30-40 %  energie  připadá  na  tuky 

(převažují  mono  a polynenasycené  mastné  kyseliny),  zbývajících  10-20 % je  tvořeno 

bílkovinami. Příjem proteinů u diabetika s diabetickou nefropatií může být v některých 

případech snižován.

Jednou  z klíčových  rolí  ve  složení  preperátů  EV  určených  pro  diabetiky  představuje 

vláknina. Její podávání účinně zpomalí resorpci monosacharidů a tím napomáhá k lepší 

kontrole glykémie. Pacient by měl denně přijmout přibližně 30 g vlákniny. [ČUPÁKOVÁ, 

FarmiNews 3/2010]

2.8.3 Zánětlivá onemocnění slinivky břišní

Zánětlivá onemocnění slinivky břišní  je možno rozdělit  na akutní  a chronická. Akutní 

zánět je primárně neinfekční etiologie, příčinou může být alkohol nebo biliární problém 

(kámen),  dietní  chyba.  Onemocnění  s lehkým a nekomplikovaným průběhem nebývá 

převážně život ohrožující. Těžká akutní pankreatitida je popisována jako onemocnění, 

které  může  být  charakterizováno  orgánovým  selháním  (projevem  je  například  šok, 

dechová nedostatečnost, krvácení do GIT) nebo lokální komplikací ve formě abscesu či 

cysty. Rozvoj akutního zánětu je způsoben předčasnou aktivací enzymů uvnitř slinivky 

a následným  samonatrávením.  Typickým  příznakem  onemocnění  je  stálá  a prudká 

bolest břicha v oblasti nad pupkem, nevolnost, zvracení, poruchy motility GIT, často se 

objevuje febrilie. [online, 2]
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U mírné  akutní  pankreatitidy  se  aplikují  zpočátku  parenterální  cestou  tekutiny 

a elektrolyty,  po zmírnění  bolestivosti  je  možný příjem perorální.  Enterální  výživa je 

zahajována až v situaci, kdy je u pacienta vyloučen příjem potravy po dobu delší než 5-7 

dní.  Nemocný  může  v ostatních  případech  konzumovat  běžnou  stravu  s omezením 

lipidů (neměly by tvořit více než 30 % celkového příjmu energie, přednostně by měl být 

podáván tuk rostlinného původu). [online, 3]

U pacienta  s akutní  pankreatitidou  je  doporučována  dobrá  rehydratace,  při  stavu 

malnutrice  je  možno aplikovat  přípravek EV bez tuku  ve  formě sippingu.  U těžkých 

forem onemocnění  lze  při  dobré toleranci  kombinovat  parenterální  výživu s výživou 

enterální. Případy s komplikacemi vyžadují zvýšený příjem energie (25–35 kcal/kg/den), 

příjem  proteinů  by  měl  činit  1,2–1,5 g/kg/den,  doporučené  množství  podávaných 

sacharidů  je  2-4 g/kg/den.  Podávání  lipidů je  omezeno na 0,7 g/kg/den v počáteční 

fázi, postupně je pak možné zvýšení příjmu až na 2 g/kg/den. [URBÁNEK, URBÁNKOVÁ, 

2008]

Chronická pankreatitida je často způsobena abusem alkoholu, v menší míře se na jejím 

vzniku mohou podílet například obstrukce vývodu slinivky břišní, dědičné nebo tropické 

choroby,  v některých  případech není  příčina  známa.  Během chronické  pankreatitidy 

dochází  k postupnému snižování  sekrece enzymů a poruchám trávení,  které způsobí 

steatorrheu (jejím následkem je  deficit  vitamínů rozpustných v tucích)  a azotorrheu. 

Většina  pacientů  může  přijímat  běžnou  stravu  s obsahem  lipidů  do  30 %, 

farmakoterapie  je  zaměřena  na  substituci  pankreatických  enzymů.  Cílem  případné 

nutriční  podpory  je  ovlivnění  malabsorpce  a prevence  nebo  terapie  malnutrice. 

Přednostně jsou doporučovány preparáty EV s nenaštěpenými proteiny, při intoleranci 

se přistupuje k užívání přípravků oligomerních. [online, 3]

2.8.4 Onkologická onemocnění

Onkologická onemocnění jsou pro organismus velmi náročná a přítomnost zhoubného 

nádoru vede k poruchám výživy,  které souvisí  s metabolickými  změnami  vyvolanými 
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přímo nádorovou tkání a nádorovou anorexií. Vedlejší účinky protinádorové léčby se 

často manifestují nauzeou, průjmem, zvracením, změnami chuti při ozařování, soorem 

nebo poškozením sliznice v dutině ústní  a nechutenstvím. Prohlubující  se malnutrice 

zvyšuje procento mortality, komplikací a infekcí. Nutriční podpora si v těchto případech 

klade za  cíl  znovu získat  a udržet  optimální  tělesnou hmotnost,  zlepšit  snášenlivost 

protinádorové terapie, zlepšit aktivitu imunitního systému a kvalitu života nemocného. 

[GROFOVÁ, 2007]

Kvalitní výživa při onkologické léčbě je velmi důležitá, pacient by se měl snažit přijímat  

dostatečné  množství  kvalitní  a pestré  stravy,  jíst  ovoce  a zeleninu,  využívat  kvalitní 

zdroje bílkovin živočišného i rostlinného původu, pít alespoň 2 litry tekutin denně. Mezi 

obecná doporučení patří také příjem potravy v menších dávkách 5–6× denně, omezení 

příjmu  stravy  s velkým  množstvím  živočišných  tuků  a cholesterolu,  preferování 

rostlinných olejů, pravidelné podávání mléčných výrobků. [STARNOVSKÁ, PAVLÍČKOVÁ, 

HRBKOVÁ, 2011]

U onkologických pacientů se  zachovanou schopností  perorálního příjmu je  při  stavu 

malnutrice doporučováno podání přípravků enterální výživy formou sippingu přibližně 

v dávce pohybující se mezi 500–750 ml za den, příjem energie by se měl pohybovat 

v rozmezí  30-35 kcal/kg,  potřeba  proteinů  je  1-2 g/kg.  Jako  přínosné  je  hodnoceno 

použití imunomodulačních formulí, obsahujících arginin a glutamin. Pacient neschopný 

příjmu  výživy  ústy  je  převáděn  na  výživu  sondovou.  Zavedení  sondy  ještě  před 

začátkem plánované protinádorové terapie omezuje riziko nutnosti přerušit následně 

léčbu  například  z důvodu  vzniklé  dehydratace,  rozvratu  iontů  i metabolismu  při 

minimálním perorálním příjmu. [URBÁNEK, URBÁNKOVÁ, 2008]

Plná  enterální  výživa  není  zahajována  u pacienta  v terminálním stavu  nádorového 

onemocnění.  Je  indikována  bazální  terapie  s důrazem  na  docílení  dobré  hydratace 

organismu. Pocit žízně a vyčerpání se řadí ve vnímání na stejnou úroveň jako bolest či 

dušení. Tekutiny se podávají většinou cestou parenterální. Velmi důležitá je komplexní 

ošetřovatelská péče, snaha odstranit stresující faktory a podpora kontaktu nemocného 
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s rodinnými příslušníky. [GROFOVÁ, 2007]

2.8.5 Pre a postoperační péče

Operační  zákrok  představuje  pro  pacienta  zátěž,  vyvolává  stresovou  odpověď 

organismu  a mění  pochody  metabolismu.  Vlivem  stresu  dochází  ke  katabolismu 

vlastních proteinů a omezenému využívání  energetických zdrojů  v podobě sacharidů 

a lipidů.  Změny  metabolismu  jsou  závislé  na  charakteru  a závažnosti  chirurgického 

zákroku  a celkovém  stavu  pacienta.  Postoperační  regenerace  je  charakterizována 

nástupem  anabolických  dějů,  které  vyžadují  příjem  dostatečného  množství  všech 

potřebných složek výživy a energie.

Méně náročné chirurgické zákroky u pacienta v dobrém stavu výživy nutriční podporu 

přímo  nevyžadují,  u pacientů,  kteří  se  již  ve  stavu  malnutrice  před  závažnějším 

výkonem nacházejí,  by  měla  být  dle  možností  a aktuálního stavu  operace odložena 

o cca 2–3 týdny a toto období by mělo být věnováno náležité podpoře výživy. Podpora 

nutrice je též doporučována u stavů s vyloučeným perorálním příjmem před operací po 

dobu delší  než 5 dní,  u nemocných s nechtěným váhovým úbytkem a katabolismem. 

Délka podávání předoperační nutriční podpory se pohybuje minimálně mezi 7-10 dny, 

lze ji prodloužit dle potřeby ale i na týdny až měsíce (např. u pacientů se záněty střev).

Moderní  medicína  se  snaží  maximálně  zkrátit  dobu  předoperačního  hladovění 

u pacienta  při  přípravě  na  výkon.  Doba  nedovoleného  perorálního  příjmu  před 

zahájením  anestezie  je  6  hodin,  dlouhé  časové  období  bez  příjmu  tekutin  může 

způsobit  dehydrataci  již  před samotným zákrokem. K zabránění  tohoto nepříznivého 

stavu se doporučuje podávání sacharidového isotonického sippingu do 2 hodin před 

operací.  Přípravek  se  rychle  vstřebává z GIT,  sacharidy (maltodextrin)  odstraní  pocit 

hladu, napomáhají ke snížení stresu a postoperační inzulínové rezistence. V případech, 

kdy je podání sippingu vyloučeno, jej lze nahradit nitrožilní aplikací roztoku glukózy.

V postoperační fázi by měla být výživa dle možnosti zahájena co nejdříve (do 24 hodin), 
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přednostně  by  se  mělo  jednat  o výživu  enterální.  U stavů  s kontraindikací  EV,  je 

podávána nutrice  parenterální.  Denní  energetická  potřeba nemocného se  pohybuje 

mezi  25-30 kcal/kg  a upravuje  se  dle  jeho  individuálních  potřeb.  Je  třeba zohlednit 

zvýšený požadavek na příjem aminokyselin nutných pro hojení tkání.

Podstatným  hlediskem  po  závažnějších  chiurgických  výkonech  je  i udržení  hladiny 

glykémie na hranici  4,5-6 mmol/l,  které je důležité pro snížení  morbidity a mortality 

pacientů v intenzivní péči. Cílem je zejména eliminace pooperační hyperglykémie, která 

je způsobena vyplavením stresových hormonů. [URBÁNEK, URBÁNKOVÁ, 2008]

2.8.6 Dekubity

Dekubity  (proleženiny)  jsou  závažným problémem, který se  objevuje  přibližně u 10-

30 % pacientů upoutaných na lůžko nebo invalidní vozík. Jedná se o ohraničené oblasti 

poškozené  kůže  popř.  podkožní  tkáně.  Vznikají  v místech,  kde  jsou  měkké  tkáně 

utlačovány  nejčastěji  mezi  kostí  a podložkou  u pacienta,  který  zůstává  delší  dobu 

v jedné neměněné poloze. Mohou se také vytvořit třením či střižnou silou. Stlačením 

přívodných cév dochází k omezenému zásobení postižené oblasti  kyslíkem a živinami 

a výslednému  odumření  tkáně.  Proleženina  se  u rizikových  pacientů  v kombinaci 

s dehydratací, malnutricí a hypotenzí může vyvíjet velmi rychle (v řádu několika hodin). 

[GROFOVÁ, 2007]

Nejčastěji  vznikají proleženiny u ležících pacientů na hlavě, lopatkách, loktech, patách, 

bocích a v křížové  oblasti.  Pacient  sedící  na  vozíku je  ohrožen vznikem dekubitů  na 

lopatkách a obratlech, v křížové a sedací oblasti, na stehnech, patách a chodidlech.

Riziko  vzniku  dekubitů  stoupá  s vyšším  věkem  v důsledku  přirozených  změn  kůže, 

úbytku  svalové  hmoty  a zhoršeného  prokrvení  tkáně.  U pacientů  s inkontinencí  se 

přidává negativní působení vlhkosti, moč a stolice svým  složením způsobuje agresivní 

podráždění  pokožky.  První  známky  vznikajícího  dekubitu  se  projeví  neblednoucím 

začervenáním  pokožky  v postiženém  místě,  lze  pozorovat  také  mírné  pálení  nebo 
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bolest. V dalších stádiích dochází k povrchovému a později hlubokému poškození kůže, 

podkoží a nekrotickým změnám.

Prevencí  vzniku  dekubitů  je  pravidelné  systematické  polohování  pacienta,  důsledná 

péče  o pokožku,  dostatečná  výživa a hydratace.  Pacient  s dekubitem  by  měl  vypít 

denně  30–35 ml  tekutiny  na  1 kg  své  hmotnosti,  příjem  energie  by  měl  činit  30–

35 kcal/kg.  Produkty  enterální  výživy  určené  pro  nemocné  s rizikem  vzniku  nebo 

s výskytem proleženiny se vyznačují zejména zvýšeným obsahem proteinů. Obecně je 

doporučován denní  příjem 1–1,5 g bílkoviny na 1 kg tělesné hmotnosti.  [JANÁKOVÁ, 

2012]
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3 Praktická část

Praktická část absolventské práce se zabývá analýzou výdeje přípravků enterální výživy 

v lékárně NMSKB a uvádí příklady kazuistik.

3.1 Analýza výdeje

Analýza  výdeje  přípravků  enterální  výživy  je  tvořena  zpracováním  dat  za období 

jednoho roku (od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012). Souhrnná data jsou uvedena 

v Přílohách  (Tabulka  5).  Zdrojem  informací  byl  program  Medico  nemocniční  části 

lékárny MSKB. Grafy ilustrují  množství  a druhy expedovaných přípravků EV,  srovnání 

s daty,  které se týkají  výživy parenterální  a porovnání  kvantity vydávaných přípravků 

z hlediska odlišnosti obsahu vybraných složek (vlákniny, proteinů a lipidů).

Graf 1: Podíl parenterální a enterální výživy. [Vlastní]

Graf 1 porovnává expedované množství přípravků umělé výživy z hlediska cesty podání. 

Preparáty  enterální  výživy  byly  expedované  v množství  5357 ks,  přípravky  určené 

k parenterální aplikaci v množství 1945 ks. Enterální výživa byla expedována ve vyšším 

množství  a výsledky  porovnání  jsou  shodné  s doporučením  přednostního  užití  EV 

ve všech případech, kdy to stav pacienta umožňuje. [CHARVÁT, KVAPIL, 2006]
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Graf 2: Podíl výživy sondové a sippingu. [Vlastní]

Graf  2 srovnává  podíl  expedovaných  přípravků  enterální  výživy  určených  k popíjení 

a přípravků  k aplikaci  sondou.  Sippingových  preparátů  bylo  vydáno  3085,  přípravků 

k podání sondou 2272. Sipping je nejjednodušší formou nutriční podpory.  [URBÁNEK, 

URBÁNKOVÁ,  2008].  Statistika  ale  může být  zkreslena potřebou většího  počtu kusů 

preparátu k sippingu z důvodu malého objemu výživy v balení.

Graf 3: Sondová výživa. [Vlastní]

Graf  3 demonstruje  počty  expedovaných preparátů sondové výživy  dle  jednotlivých 

druhů.  Nejčastěji  vydávaným  preparátem  byl  Nutrison® Standard  1000 ml  v počtu 
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1061 ks.

Graf 4: Sipping. [Vlastní]

Graf  4 se zabývá srovnáním vydávaných preparátů sippingu dle jednotlivých druhů. 

Nejčastěji  expedovanými  preparáty  byly  přípravky  bez  lipidů  v počtu  355 ks 

s jahodovou  a 344 ks  s jablečnou  příchutí,  preparát  základní  řady  s čokoládovou 

příchutí  v počtu  302 ks  a preparáty  určené  diabetikům  (211 ks  jahodových  a 203 ks 

vanilkových).  Vysoký  podíl  expedovaných  přípravků  bez  lipidů  a přípravků  určených 

pacientům  s diabetem  ukazuje  velmi  pravděpodobně  na  značný  počet 

hospitalizovaných pacientů s dietním omezením.
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Graf 5: Sondová výživa s vlákninou. [Vlastní]

Graf  5 porovnává  podíl  expedovaných  přípravků  EV  určených  k aplikaci  sondou 

z hlediska obsahu vlákniny. Vydáno bylo 1139 ks výživy s obsahem vlákniny a 1133 ks 

preparátů bez vlákniny. Podíl je prakticky totožný.

Graf 6: Sipping s vlákninou. [Vlastní]

Graf  6 se  zabývá  porovnáním  výdeje  sippingových  preparátů  na základě  odlišného 

obsahu vlákniny.  Přípravků bez nebo s velmi  nízkým obsahem vlákniny bylo vydáno 

2215 ks, s vyšším obsahem vlákniny 870 ks. Při porovnávání byl za nízký obsah vlákniny 

považován  její  obsah  do 0,3 g  ve  100 ml.  Převažující  byla  nutriční  podpora  formou 
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sippingu u hospitalizovaných pacientů s dietním omezením (kontraindikace vlákniny).

Graf 7: Sondová výživa s obsahem proteinů. [Vlastní]

Graf 7 porovnává podíl sondové výživy z hlediska obsažených proteinů. Preparátů se 

standardním  obsahem  proteinů  bylo  expedováno  1629 ks,  se  zvýšeným  obsahem 

proteinů 643 ks. Za standardní obsah proteinů byl považován obsah do 4 g ve 100 ml.

Graf 8: Sipping s obsahem proteinů. [Vlastní]

Graf  8 se  zabývá  porovnáním  expedovaného  množství  sippingových  preparátů 

z hlediska  odlišného  obsahu  proteinů.  Přípravků  se  standardním  obsahem  proteinů 
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bylo expedováno 665 ks a se zvýšeným obsahem proteinů 2420 ks. Za standardní obsah 

proteinů byl považován obsah do 6 g ve 100 ml.

Graf 9: Sondová výživa s obsahem lipidů. [Vlastní]

Graf 9 porovnává podíl  sondové výživy na základě různého obsahu lipidů.  Přípravků 

s nízkým obsahem lipidů bylo expedováno 72 ks, se standardním či vyšším obsahem 

2200 ks. Za nízký obsah lipidů byl považován obsah do 1,7 g ve 100 ml, za standardní 

a vyšší pak obsah mezi 3,2-5,8 g ve 100 ml.

Graf 10: Sipping s obsahem lipidů. [Vlastní]
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Graf  10 demonstruje  podíl  vydávaných  sippingových  preparátů  s obsahem  lipidů. 

Přípravků  s nulovým  obsahem  lipidů  bylo  expedováno  699 ks,  preparátů  s lipidy 

2386 ks.

3.1.1 Shrnutí

Při provádění analýzy výdeje přípravků enterální výživy byla vyloučena data týkající se 

veřejné  části  lékárny  (výdej  na  recepty  a volný  prodej)  z důvodu  velkého  množství 

informací a pouze omezeného počtu stran určených pro praktickou část absolventské 

práce.  Ze stejného  důvodu  byl  také  uskutečněn  pro porovnávání  výdejů  z hlediska 

obsahu  výběr  pouze  tří  konkrétních  složek  (vláknina,  lipidy  a proteiny),  a to  dle 

osobního zájmu autorky. Srovnání dat z části veřejné a nemocniční by bylo tématem 

na další a mnohem podrobnější analýzu.

Překvapujícím zjištěním z pohledu lékárny byl vysoký podíl expedovaných sippingových 

přípravků  EV  pro pacienty  s dietním  omezením  (bezlipidové  a diabetické  formule) 

a značná  odlišnost  ve výsledcích  při  srovnávání  počtů  expedovaných  preparátů 

na základě konkrétní obsahové složky (vláknina, proteiny) u sippingu a výživy sondové. 

Z grafu  výdeje  jednotlivých  sippingových  přípravků  lze  usuzovat  na oblíbenost 

konkrétních příchutí,  protože i v rámci hospitalizace je ideálně pacientovi ponechána 

možnost výběru z důvodu lepší spolupráce.

3.2 Kazuistiky

Sběr dat pro zpracování této části práce probíhal v červenci roku 2012 na odděleních 

lůžkové  části  NMSKB  se  souhlasem  hlavní  sestry  a za dodržení  pravidel  o ochraně 

osobních údajů.

3.2.1 Kazuistika číslo 1

Pacient  J.  D.,  muž,  narozen  1946,  byl  přijat  na  interní  oddělení  gastroenterologie 
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20. 4. 2012. Opakovaně byl léčen pro Crohnovu chorobu terminálního ilea, která mu 

byla  diagnostikována  před  šesti  lety.  Hospitalizován  byl  z důvodu  bolestí  břicha 

a průjmů,  trvajících  posledních  8  dní,  cítil  se  slabý  a nejistý.  Hmotnost  pacienta 

při přijetí  byla  72 kg,  měřil  175 cm.  Při  kontrolním vyšetření  byla  prokázána dlouhá 

stenosa  terminálního  ilea.  Pacient  byl  připravován  k operačnímu  zákroku.  Nutriční 

podpora  byla  prováděna  parenterálně  přípravkem  Oliclinomel® N8.  7. 5. 2012  byla 

zavedena  nasojejunální  sonda  a zahájena  enterální  výživa  preparátem  Nutrison® 

Standard  v dávce  40 ml/hod  kontinuálně.  15. 5. 2012  byl  pacient  přeložen  na 

chirurgické oddělení k operačnímu výkonu.

Kazuistika  je  příkladem použití  kombinace parenterální  a enterální  výživy  u pacienta 

ve stavu malnutrice z důvodu Crohnovy choroby před operačním zákrokem. Enterální 

nutriční podpora byla prováděna pomocí nasojejunální sondy. Při překladu pacientova 

hmotnost činila 74 kg.

3.2.2 Kazuistika číslo 2

Pacient A. B., muž, narozen 1984. Na interní oddělení byl přijat 11. 5. 2012 z důvodu 

prokázaného tumoru 80 cm od anu. U 193 cm vysokého pacienta došlo za poslední dva 

měsíce ke ztrátě  hmotnosti  z původních 110 kg na současných 97 kg.  Trpěl  bolestmi 

břicha  po  běžném  jídle,  ale  tekutou  výživu  toleroval  velmi  dobře.  13. 5. 2012  byla 

zavedena  nasojejunální  sonda  a zahájena  nutriční  podpora  preparátem  Nutrison® 

Standard v dávce 60 ml/hod s noční pauzou od 23:00 do 6:00, druhý den byla dávka 

navýšena na 80 ml/hod. 22. 5. 2012 v 8:00 byla nutriční podpora ukončena a pacient 

byl přijat na chirurgické oddělení k operačnímu zákroku.

Kazuistika  je  příkladem  použití  preparátu  enterální  výživy  u onkologického  pacienta 

ve stavu  před  operačním  výkonem.  EV  byla  podávána  pomocí  nasojejunální  sondy 

v režimu s noční pauzou.
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3.2.3 Kazuistika číslo 3

Pacient O. K., žena, narozena 1930. Na interní oddělení byla přivezena RZP 24. 4. 2012 

z důvodu  náhle  vzniklé  dušnosti.  Mimo  jiné  trpěla  dlouhodobě  nechutenstvím 

a dyspepsií, po každém pokusu o příjem potravy se dostavovala nauzea, dlouhodobě ji 

obtěžovala  zácpa,  diagnostikován  byl  i depresivní  syndrom.  Vážila  45 kg  při  výšce 

170 cm.  V celkové  anestezii  byla  pacientce  zavedena sonda PEG a zahájena nutriční 

podpora  přípravkem Nutrison® Multi  Fibre  v dávce  100 ml  s přídavkem  100 ml  čaje 

každé  3  hodiny  s noční  přestávkou  od  24:00  do  6:00.  Pacientka  byla  přeložena 

15. 5. 2012 na doléčení na oddělení Lůžek následné péče jen s velmi mírným navýšením 

hmotnosti (cca 1 kg). Po třech dnech náhle zemřela (plicní embolie).

Kazuistika  je  příkladem  použití  preparátu  enterální  výživy  u pacientky  s poruchou 

příjmu potravy ve stavu střední protein – energetické malnutrice. Výživa byla podávána 

prostřednictvím  zavedené  PEG.  Před  přijetím  pacientky  k hospitalizaci  o ni  doma 

pečoval její manžel – lékař.

3.2.4 Kazuistika číslo 4

Pacient A. R., žena, narozena 1922. Na oddělení gastroenterologie byla přijata 18. den 

po operaci  uskřinuté  kýly  a resekci  terminálního  ilea  v režimu  zahájené  rehabilitace 

a stavu hraniční hydratace při sníženém příjmu tekutin. Parenterálně byla aplikována 

infuze glukózy a elektrolyty. Z důvodu malnutrice byla podávána kromě běžné stravy 

nutriční podpora formou sippingu 2× denně 200 ml. Po týdnu byla pacientka předána 

do domácí péče.

Kazuistika je příkladem nutriční podpory preparátem EV formou sippingu v kombinaci 

s parenterálním podáváním tekutin u devadesátileté pacientky po operačním zákroku. 

Možnost výběru příchuti preparátu k popíjení významně zlepšuje spolupráci klienta.
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Diskuze

Absolventská  práce  se  zabývá problematikou  enterální  výživy  v nemocniční  lékárně. 

Jedná  se  o velmi  široké  téma,  o čemž  svědčí  velké  množství  dostupných  informací 

v tištěné  i elektronické  podobě.  Navzdory  počátečním  obavám  z nesplnitelnosti 

předepsaného  počtu  stran  práce  se  překvapivě  jako  obtížný  úkol  ukázala  nutnost 

selekce  a zhodnocení  toho,  co  by  mělo  či  nemělo  být  stěžejní  součástí.  Práce  byla 

napsána z úhlu pohledu farmaceutického asistenta z nemocniční lékárny a konkrétního 

osobního zájmu o vybrané části  tématu.  Profese lékaře či  zdravotní  sestry by mohla 

pravděpodobně přinést poněkud odlišný úhel pohledu.

Stále  narůstající  počet  nejrůznějších  druhů  preparátů  EV  dostupných  na trhu  je 

důkazem významu a nezastupitelnosti nutriční podpory pacientů ve stavu začínající či 

pokročilé  malnutrice  při terapii  nebo  rekonvalescenci.  V této  chvíli  je  téměř 

nepředstavitelné, že v minulosti  se tyto přípravky vyskytovaly pouze sporadicky a že 

u sippingových  preparátů  mohl  pacient  volit  jen  mezi  vanilkovou  a čokoládovou 

příchutí.  Postupem  času  došlo  i ze strany  výrobců  k modernizaci  používaného  typu 

obalového  materiálu,  kdy  původní  skleněné  láhve  byly  z velké  části  nahrazeny 

u sondové  výživy  plastovými  vaky  a původní  tetrapackové  krabičky  sippingu  dnes 

většinově  nahradily  plastové  lahvičky  tvarově  uzpůsobené  k pohodlnému  držení. 

Neustálé  odpadávání  plastových  brček  z obalů  při manipulaci  s preparáty  je  asi 

problémem neřešitelným. Jako přínosné lze také považovat loňské zavedení  nového 

druhu  přípravku  k výživě  ve formě  krému  (v nabídce  je  příchuť  lesního  ovoce, 

čokoládová,  banánová  a  vanilková),  která  může  být  pro pacienty  s dlouhodobou 

závislostí na nutriční podpoře vítanou změnou už i pro svou jednoduchou a naprosto 

přirozenou aplikaci (podává se lžičkou jako běžná strava).

Stále  se  rozšiřující  portfolio  nabízených  přípravků  od různých  výrobců  klade  velké 

nároky  na znalosti  odborných  zdravotnických  pracovníků  a nutnou  potřebu 

kontinuálního  vzdělávání  v tomto  oboru.  Jen  tak  lze  poskytovat  nutriční  podporu 

a poradenství  kvalifikovaně  a vyvarovat  se  možného  doporučení  nevhodného 
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přípravku.  Je  třeba  také  mít  na  paměti,  že  mnoho  klientů  se  nespokojí  pouze 

se sdělením zdravotníka a sami si aktivně vyhledávají informace na internetu.

Dnešní  výběr  přípravků  EV umožňuje  poskytovat  podpůrnou nutrici  zcela  „na míru“ 

určitému  pacientovi.  Existují  preparáty  s odlišnostmi  v zastoupení  jednotlivých 

nutričních  substrátů,  speciální  formule  k podpoře  pacientů  s různými  specifickými 

onemocněními, nejrůznější příchuti sippingových přípravků. Každý klient vyžaduje něco 

jiného, je individualitou a stejně tak by k němu mělo být přistupováno.

Adekvátní výživa člověka je velmi podstatná, není možné výživou zcela léčbu nemoci 

nahradit, ale je-li vhodně zvolena, umožní ji a doplní. Pacientovi by měla být nutriční 

podpora  poskytována  vždy,  když  ji  potřebuje,  protože  je  nedílnou  součástí 

ošetřovatelského procesu.

Nutriční podpora, a tedy i enterální výživa, zaujímají důležitou roli v moderní medicíně 

a přispívají  ke komplexnějšímu  vnímání  pacientů  ve zdravotnictví.  Klient  není  jen 

jednou diagnózou, kterou je teď nutno léčit, ale zůstává především člověkem. Má své 

konkrétní  požadavky  a potřeby  a ty  se  bezesporu  týkají  i výživy.  A je  třeba  usilovat 

o jejich naplňování. Prostředků k uskutečňování tohoto požadavku je opravdu dostatek.
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Závěr

Absolventská práce na téma enterální výživy v nemocniční lékárně se ve své teoretické 

části  věnuje  způsobům  a režimům  aplikace  enterální  výživy  a popisuje  několik 

aplikačních  cest  preparátů  EV.  Obsahuje  tabulky  s přehledy  jednotlivých  přípravků 

sondové  a sippingové  výživy  s důrazem  na obsah  podstatných  nutričních  substrátů. 

Zabývá se také stručným popisem několika vybraných onemocnění, která mohou vést 

ke stavu  vyžadujícímu nutriční  podporu.  Vzhledem k rozsáhlému tématu  bylo  nutno 

přistoupit  k výběru pouze jediného výrobce EV, jehož přípravky jsou nejpoužívanější 

v konkrétní  nemocniční  lékárně a také v případě  zmiňovaných onemocnění  se  jedná 

pouze o příklady dle zájmu autorky a jejích zkušeností z praxe.

Praktická  část  je  tvořena  analýzou  výdeje  preparátů  EV  na oddělení  lůžkového 

zdravotnického  zařízení  a několika  kazuistikami,  které  názorně  demonstrují  použití 

přípravků EV v praxi.

Téma  enterální  výživy  je  svou  obrovskou  šíří  poměrně  náročné  na zpracování 

a domnívám se, že není v silách a rozsahu pouze jediné absolventské práce jej zcela 

vyčerpat.  Bylo  by  možné  její  další  rozšiřování,  porovnávání  jednotlivých  preparátů 

od různých  výrobců  z hlediska  obsahu,  ceny,  úhrad  z veřejného  pojištění,  nabídky 

atraktivních  příchutí  sippingu  a specifikování  nepřeberného  množství  indikací  jako 

důvodů malnutrice.

Hlavním  cílem  absolventské  práce  bylo  seznámit  se  s prostředky  enterální  výživy 

dostupnými v konkrétní nemocniční lékárně Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, 

dílčími  cíli  vyjmenování  několika  častých  onemocnění  u dospělých  pacientů,  které 

vedou  k indikaci  enterální  výživy  v rámci  dané  nemocnice,  získání  informací 

o způsobech  aplikace  tohoto  druhu  výživy  při hospitalizaci  na lůžkovém  oddělení 

i v domácí péči  a prostudování základního složení nejčastěji  expedovaných přípravků. 

Domnívám se, že tyto cíle byly splněny.
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Summary

The Enteral Nutrition in Hospital Pharmacy

This final assignment deals with the enteral nutrition in hospital pharmacy. The main 

goal is to get general information about preparations of an enteral nutrition, which are 

available in pharmacy in Hospital of Sisters of Mercy of St. Borromeo at Prague. The 

partial aims are: to list some diseases which can lead to enteral nutrition products use, 

to  describe  different  ways  of  the  enteral  nutrition  application,  and  to  explore  the 

ingredients of the most commonly and best-sold products.

The theoretical part describes enteral nutrition products application, ways and feeding 

administration. It also gives information about the particular product, its composition 

and describes selected diseases causing malnutrition.

The practical part presents several case studies and the analysis of enteral nutrition 

preparations dispensing in hospital. This part contains two bar charts that describe the 

amount of dispensed products in pharmacy last year and eight pie charts that compare 

the  amount  of  various  components  (fibre,  proteins,  lipids)  in the  enteral  nutrition 

products. The most commonly sold products were Nutrison® Standard and Nutridrink® 

juice.

A good nutrition is  a very important  part  of  modern medicine and can help to the 

successful patient treatment. In case when people do not receive an adequate amount 

of food and energy, an attending physician can recommend some preparations of the 

enteral nutrition.

The enteral nutrition is used when a patient suffers from malnutrition as a result of 

insufficient  eating,  oncological  disease,  Crohn  disease,  swallowing  problems, 

pancreatitis, other diseases or before/after surgery. It also can be used as a prevention 

of  malnutrition  or  nutritional  deficiencies.  The  enteral  nutrition  preparations  are 
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produced in a pharmaceutical companies, dispensed in a pharmacy (OTC or POM) and 

partially covered by insurance companies. These products usually look like milk shake 

and are distributed either in a small plastics bottles or in bigger packs.

The functional digestive system, capability of digesting and absorbing of nutrition are 

prerequisites of using the enteral nutrition. The preparations are delivered directly into 

stomach, duodenum or jejunum, can be sipped or given through feeding tubes. The 

feeding administration can be divided into four groups: bolus feeding, continuous or 

intermittent infusion and feeding at night. The preparations can be applied by special 

electronic medical device, which controls timing and a nutrition amount – an enteral 

feeding pump.

Key  words: malnutrition,  enteral  nutrition,  sipping,  feeding  tube,  enteral  feeding 

pump.

48



Seznam literatury

Monografie

[1] ZADÁK, Z. Výživa v intenzivní péči. 2., rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Grada 

Publishing, 2008. 544 s. ISBN 978-80-247-2844-5.

[2]  GROFOVÁ,  Z.  Nutriční  podpora.  1. vydání.  Praha:  Grada Publishing,  2007.  240 s. 

ISBN 978-80-247-1868-2.

[3]  CHARVÁT,  J.,  KVAPIL,  M.  Praktikum  umělé  výživy. 1. vydání.  Praha:  Karolinum, 

2006.155 s. ISBN 80-246-1303-4.

[4] URBÁNEK, L., URBÁNKOVÁ, P. a kol. Klinická výživa v současné praxi. 1. vydání. Brno: 

Národní  centrum  ošetřovatelství  a nelékařských  zdravotnických  oborů,  2008.  104 s. 

ISBN 978-80-7013-473-3.

[5] KOHOUT, P., RUŠAVÝ, Z., ŠERCLOVÁ, Z. Vybrané kapitoly z klinické výživy I. 1. vydání. 

Praha: Forsapi,2010. 184 s. ISBN 978-80-87250-08-2.

[6] Jak pečovat o PEG a výživovou sondu, aby ony pečovaly o nás. Praha: Nutricia, 2012. 

21 s. ISBN 978-80-239-9593-0.

[7] Přehled přípravků. Informační brožura. Praha: Nutricia, 2011. 65 s.

[8] STARNOVSKÁ, T., PAVLÍČKOVÁ, J., HRBKOVÁ, D. Výživa při nádorovém onemocnění,  

praktická příručka pro pacienty. Praha: Nutricia, 2011. 44 s. ISBN 978-80-239-9055-3.

[9] JANÁKOVÁ, A.  Význam výživy v prevenci a hojení dekubitů.  Praha: Nutricia, 2012. 

18 s.

49



[10] PAVLÍČKOVÁ, T.  Kniha receptů Vaříme s Nutridrinkem. Praha: Nutricia, 2009. 35 s. 

ISBN 978-80-254-7889-9.

[11] AISLP, mikroverze 2012.4, CD ROM.

[12] Jak pečovat o PEG, instruktážní video pro Českou asociaci sester ve spolupráci se 

společností Nutricia. Praha: Nutricia, 2012, DVD.

[13] Program Medico nemocniční části NMSKB, verze 14.1.02 [cit. 27.2.2013]

Periodické publikace

[1]  ČUPÁKOVÁ,  L.  Specifika  enterální  a parenterální  výživy  u diabetu.  Edukafarm 

farmiNews 3/2010. Pro odborníky lékáren. Časopis, který si váží vašich znalostí. 2002-. 

Praha: Edukafarm spol. s r. o. ISSN 1213-1717.

Internetové zdroje

[1] Nutricia Medical – Enterální klinická výživa [online] 2005 [cit. 10.5.2012]. Dostupné 

z: http://www.nutriciamedical.cz/enteral/index1.php.

[2] Medicína pro praxi – Akutní pankreatitida [online] 4/2005 [cit. 26.11.2012]. 

Dostupné z: http://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2005/04/03.pdf.

[3] ESPEN Guidelines Doporučené postupy pro enterální výživu: Pankreas. [online]. 

2006 [cit. 23.11.2012]. Dostupné z: http://www.skvimp.cz/?

action=getfile&category=25&name=ESPEN_10_pankreas.pdf.

[4] Koloproktologie, Morbus Crohn [online].2005 [cit. 27.11.2012]. Dostupné z: 

http://public.fnol.cz/www/2chir/medici/Koloproktologie/i_1.html.

50



[5] Crohnova nemoc. [online] 2012 [cit. 27.11.2012]. Dostupné z: 

http://www.crohnovanemoc.cz/odborna-verejnost/novinky-a-aktuality/dieta.html.

[6] ESPEN Guidelines Doporučené postupy pro enterální výživu: Gastroenterologie. 

[online]. 2006 [cit. 23.11.2012]. Dostupné z: http://www.skvimp.cz/?

action=getfile&category=25&name=ESPEN_03_gastroenterologie.pdf.

[7] Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského [online] 2002 [cit. 

05.12.2012]. Dostupné z: http://www.boromejky.cz/23.htm.

[8] Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského [online] 2010 [cit. 

11.12.2012]. Dostupné z: http://www.nmskb.cz/.

Zdroje obrázků

[Obr. 1] Vlastní dle NUTRICIA 2011, online 1.

[Obr. 2] Skills meducation. [online] 2012 [cit. 1.12.2012]. Dostupné z: http://www.skills-

meducation.nl/_uploads/products/large/NUT35676.jpg.

[Obr. 3] Danone Nutricia. [online] 2012 [cit. 18.12.2012]. Dostupné z: 

http://www.nutricia.com/images/sized/images/uploads/Images/490/flocare_mobile_p

ack_set_small-130x186.jpg.

[Obr. 4] Nutricia Medical. [online] 2012 [cit. 3.12.2012]. Dostupné z: 

http://www.nutriciamedical.cz/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/filemanager/files/pu

mpa_v.jpg.

[Obr. 5] Danone Nutricia. [online] 2012 [cit. 18.12.2012]. Dostupné z: 

http://www.nutricia.com/images/sized/images/uploads/Images/490/flocare_naso-

gastric_tubes_small-130x186.png.

51



[Obr. 6] Nutricia Clinical. [online] 2012 [cit. 5.12.2012]. Dostupné z: 

http://www.nutriciamedical.be/admin/library/uRPGV2LIQGNj.jpg.

[Obr. 7] Nutricia Medical. [online] 2012 [cit. 3.12.2012]. Dostupné z: 

http://www.nutriciamedical.cz/enteral/product.php? Id=167.

[Obr. 8] Mladá fronta. [online] 2012 [cit. 3.12.2012]. Dostupné z: 

http://img.mf.cz/251/154/1-54_3.jpg.

[Obr. 9] Největší informační zdroj pro lékaře – proLékaře.cz. [online] 2012 [cit. 

15.12.2012]. Dostupné z: http://www.prolekare.cz/dbpic/jp_1979_p_6-450.

[Obr. 10] Kojenecká výživa. [online] 2012 [cit. 11.12.2012]. Dostupné z: 

http://www.kojeneckavyziva.eu/fotky12518/fotos/_vyr_27nutridrink_protein_vanilka.j

pg.

[Obr. 11] Nutricia. [online] 2012 [cit. 11.12.2012]. Dostupné z: 

http://www.nutricia.no/upload_dir/pics/Nutrison_Advanced_Cubison_1000_ml.jpg.

Seznam použitých zkratek

Zkratka Význam

EV Enterální výživa

GIT Gastrointestinální trakt

NMSKB Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

PEG Perkutánní endoskopická gastrostomie

PEJ Perkutánní endoskopická jejunostomie

PUR Polyuretan
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Obr. 9: Výživový knoflík. [www.prolekare.cz]

Obr. 8: PEG po zavedení. [img.mf.cz]
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Obr. 10: Příklad balení sondové výživy. 
[www.kojeneckavyziva.eu]

Obr. 11: Příklad balení výživy pro sipping. 
[www.nutricia.no]
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Tabulka 5: Vydané přípravky v NMSKB za rok 2012. [Vlastní]

Skupina přípravků Název přípravku Počet [ks] Celkem [ks]
Parenterální výživa 1945
Enterální výživa 5357

Sondová výživa 1061 2272
438
496
205

72
Sipping Nutridrink® Juice jahoda 355 3085

Nutridrink® Juice jablko 344
Nutridrink® čokoláda 302

211
203
191

Nutridrink® Compact jahoda 161
Nutridrink® Compact vanilka 156

143
Nutridrink® Compact káva 136
Nutridrink® Compact banán 132

128
125

92
86
71
66
48
28
27

Nutridrink® Protein čoko 22
19

Nutridrink® Protein lesní 17
Nutridrink® Protein vanilka 11

9
2

Nutrison® Standard 1000 ml
Nutrison® Adv. Protison
Nutrison® Multi fibre
Nutrison® Energy Multi Fibre
Nutrison® Adv. Peptisorb

Diasip® jahoda 
Diasip® vanilka
Nutridrink® karamel

Diasip® cappuccino

Nutridrink® Fibre banán
Nutridrink® vanilka
Nutridrink® jogurt vanilka citron
Nutridrink® jogurt malina
Nutridrink® Fibre jahoda
Nutridrink® Fibre vanilka
Nutridrink® Fibre pomeranč
Nutridrink® tropic
Nutridrink® neutral

Cubitan® čoko

Cubitan® jahoda
Cubitan® vanilka



II. Vaření s Nutridrinkem®

Příklady receptů s použitím přípravků enterální výživy při přípravě kuchyňské stravy:

Polévka: Krémová cuketová s hráškem

Suroviny: 1  středně  velká  cuketa,  1  konzerva  sterilovaného hrášku,  1  menší  cibule, 

500 ml zeleninového vývaru nebo vody, 1 lžíce másla, 1 Nutridrink® neutral 200 ml, sůl, 

pepř, kari koření, česnek, hrst čerstvé bazalky.

Příprava: Cibuli  nakrájíme na kostičky  a necháme v hrnci  zesklovatět  na  lžíci  másla, 

přidáme  oloupanou  a nakrájenou  cuketu  a lehce  orestujeme,  přilijeme  vývar  nebo 

vodu, ochutíme solí,  pepřem, kari a povaříme do změknutí zeleniny. Poté přisypeme 

obsah konzervy s hráškem (bez nálevu), přidáme dle chuti prolisovaný česnek a ještě 

krátce  povaříme.  Polévku  rozmixujeme  do  hladkého  krému,  přilijeme  Nutridrink® 

neutral  a podáváme  ozdobenou  čerstvými  lístky  bazalky  a případně  kostičkami 

osmažené housky. [Vlastní]

Hlavní jídlo: Ryba na smetaně

Suroviny: Porce  ryby po  100 g,  sůl,  citrónová  šťáva,  10 g  másla  a oleje,  5 g  hladké 

mouky, 100 ml smetany, 100 ml Nutridrinku® neutral.

Příprava: Porci  ryby očistíme,  osušíme  a necháme  15  minut  marinovat  v citrónové 

šťávě,  pak  maso  osolíme  a pomalu  opékáme  z obou  stran  na  pánvi  s rozehřátým 

olejem. Rybu vyjmeme, na pánev přidáme máslo, hladkou mouku a lehce osmahneme, 

zalijeme  lžící  studené  vody,  smetanou  a povaříme.  Nakonec  přilijeme  Nutridrink® 

neutral.  Omáčku  dochutíme  citrónovou  šťávou,  vložíme  do  ní  maso  a prohřejeme. 

[Pavlíčková, 2009]
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Dezert: Karamelový krém

Suroviny: 1  tučný  tvaroh,  1  Nutridrink®  s karamelovou  příchutí,  moučkový  cukr  dle 

chuti, čerstvě ušlehaná smetana, čokoládové hobliny nebo ovoce na ozdobení.

Příprava: Tvaroh ušleháme s Nutridrinkem®, podle chuti přisladíme. Dezert rozdělíme 

do  misek  a necháme  vychladit.  Podáváme  ozdobené  kopečkem  čerstvě  ušlehané 

smetany a čokoládovými hoblinami či ovocem. [Vlastní]
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III. Historie a současnost Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla 

Boromejského

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského je nestátní zdravotnické zařízení, 

jehož zřizovatelem je Kongregace Milosrdných sester. Jedná se o nemocnici rodinného 

typu, která poskytuje zdravotní péči obyvatelům zejména Prahy 1 a 6, v případech úzce 

specializované péče občanům z celé České republiky.

Kongregace MSKB byla založena ve Francii  v roce 1652, hlavním posláním řádu byla 

péče o nemocné a trpící. Boromejky přišly do Prahy na pozvání zakladatele slepeckého 

ústavu Aloise Klára v roce 1837 a tehdy založily ve stráních pod Strahovským klášterem 

svůj dům a první místo pro ošetřování nemocných se šesti lůžky. V letech 1851–1854 

byla s přispěním kněžny Kateřiny Lobkowiczové, jejího bratra knížete Jiřího Lobkowicze 

a dobrodinců postavena budova nemocnice s osmdesáti lůžky. Rok po dokončení stavby 

již byla kapacita zařízení nedostatečná a budova byla rozšiřována přístavbami. Začátkem 

20. století  nemocnice  disponovala  320  lůžky,  dvěma  operačními  sály  a vlastním 

rentgenem.  V srpnu  1952  byla  nemocnice  rozhodnutím  ředitele  Ústavu  národního 

zdraví  zestátněna a činnost boromejek tímto násilně ukončena, mladé řeholní  sestry 

byly  donuceny  pracovat  v továrně,  starší  byly  odvezeny  do  ústavů  sociální  péče 

v pohraničí. Po 38 letech se do nemocnice vrátila první boromejka – doktorka farmacie, 

která začala pracovat v ústavní lékárně. Po ní pak přišly boromejky – zdravotní sestry – 

na  lůžková  oddělení.  V říjnu  1993  byla  nemocnice  odstátněna,  vrácena  zpět 

Milosrdným sestrám a je jedinou církevní nemocnicí v hlavním městě.

V současnosti poskytuje péči pacientům na lůžkovém oddělení interním, chirurgickém, 

rehabilitačním,  a na  ošetřovatelských  lůžkách.  Disponuje  také  14  lůžky  dětského 

a dorostového detoxikačního centra,  které  se zaměřuje na komplexní  protidrogovou 

péči pro děti a mládež do 18 let. Nemocnice se specializuje v oboru interní a chirurgické 

gastroenterologie  a biologické  léčbě nespecifických  střevních zánětů.  Začátkem roku 

2012  bylo  otevřeno  nové  oddělení  paliativní  péče,  které  se  věnuje  nevyléčitelně 
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nemocným pacientům, má kapacitu 13 lůžek pro nemocné a 6 lůžek pro doprovázející 

členy rodiny. Celkový počet lůžek v nemocnici ke konci roku 2012 byl 196.

Provozována je ambulance léčby bolesti, detoxikačního centra, pediatrická, paliativní 

medicíny, endoskopie, rehabilitační, chirurgická, interní, neurologická a zubní. Součástí 

nemocnice  je  oddělení  klinické  biochemie,  oddělení  radiodiagnostické  a ústavní 

lékárna.

Nemocnice  usiluje  o to,  aby  byla  zařízením s přívětivou atmosférou a individuálním, 

zejména lidským, přístupem ke každému nemocnému. Pacientům, kteří projeví zájem, 

je poskytována spirituální péče a doprovázení týmem nemocničního kaplana. [online 7, 

8]
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