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Komunikace

Možnosti zlepšení vzájemné komunikace 
a systému vzdělávání sester specialistek 
v hojení ran na lokální úrovni
Markéta Koutná
Poradna pro léčbu rány, KARIM, 1. LF UK a VFN Praha

Hojení ran pomocí vlhké terapie má v naší republice přibližně sedmnáctiletou 
historii. Za tu dobu došlo přirozeným vývojem k mnoha změnám. Patří k nim nejen 
používání specifických materiálů k vytvoření ideálního prostředí pro hojení rány, 
ale také komplexní řešení samotného vyvolávajícího problému. 

Se zaváděním moderního způsobu hojení ran do zdravotnických zařízení souvisí 
i nová role sestry – sestra specialistka v hojení ran. K této problematice se vzta-
huje rovněž specifický komplex vzdělávání, mezioborové spolupráce, kompetence 
sester, případně koncepce jednotlivých pracoviš2. Se vzrůstajícím počtem specia-
listek v rámci jednotlivých zdravotnických zařízení se ukazuje jako potřebné na-
stavení systému spolupráce mezi jednotlivými odbornicemi.

Práce předkládá několik návrhů ke zlepšení komunikace na úrovni sester speci-
alistek v hojení ran, tak jak by mohly být realizovány v různých zdravotnických 
zařízeních. Prezentaci doplňuje orientační dotazníkové šetření uskutečněné v re-
gionech České Budějovice, Olomouc a Praha.

Výraz „sestra specialistka v hojení ran“ 
již není neznámý pojem. Rozsah práce 
této sestry se odlišuje mezi obory i mezi 
jednotlivými zdravotnickými zařízeními. 
Zvláště ve větších nemocnicích působí 
celé týmy, které pracují podle pracov-
ních postupů daného oddělení, na svém 
pracovišti jsou v kontaktu s dalšími ko-
legyněmi a lékaři.

Obor hojení ran prochází neustálým 
vývojem. Každý rok jsou prezentovány 
nové materiály, kongresy na evropské 
i světové úrovni představují doporučené 
postupy a metody. Průběžné změny pobí-
zejí k neustálému osvojování si vědomos-
tí a jejich zavádění do praxe.

Jak nastavit komunikaci mezi jednot-
livými specialistkami na lokální úrovni 
a jakou formou předkládat nové infor-
mace je další otázkou, kterou se bude 
potřeba v budoucnu zabývat. Možností 
je více a při jejich výběru záleží na typu 
zdravotnického zařízení, rozsahu proble-
matiky i počtu specialistek.

• Termín „kulatý stůl“ je běžně použí-
ván pro jednání účastníků k otevře-
né a rovné diskusi. I my jsme si kdysi 
vypůjčili tento výraz pro setkávání 
sester věnujících se hojení ran. Dnes 
se stává standardním výrazem pro 
schůzku „ranhojiček“ a jako název 

je využíván ve více zařízeních. Ob-
vykle se takové akce určené k řešení 
problémů a předání informací pravi-
delně účastní specialistky z celé ne-
mocnice.

• Další možností je setkání sester spe-
cialistek v úzkém kruhu, který jsme 
před lety nazvali „posezení u kávy“, 
což má vyjádřit komorní charakter 
jednání, například pouze jednoho 
oddělení nebo několika účastníků 
k řešení konkrétního problému.

• Adaptační proces je obvyklý způsob 
„zapracování“ pracovníka a jeho za-
řazení do pracovního procesu. Stej-
ným způsobem by měla být zajištěna 
pomoc novým sestrám specialistkám 
při jejich prvních krocích, ošetřování 
a konzultacích.

• Trvalé i aktuální informace na intra-
netu jsou dalším způsobem, jak pře-
dávat informace v rámci zdravotnic-
kého zařízení. Výhodou je přístup 
všech účastníků. Nevýhodou je mi-
nimální osobní kontakt, který se dá 
částečně nahradit „chatovým“ sou-
borem otázek a odpovědí.

• Workshop „řešení ran v týmu“ nabízí 
nárazově formou procvičování řešení 
různých kazuistik, například k indikaci 
materiálů, prevenci i následné péči.

Jaká je konkrétní představa sester spe-
cialistek o vzdělání na lokální úrovni 
jsme se pokusili zjistit pomocí malého 
orientačního šetření ve třech lokalitách 
České republiky, v rámci regionálních 
konferencí, které byly zaměřeny na téma 
hojení ran a byly určeny pro zdravotnické 
pracovníky z různých oborů.

 Popis studie
Krátký formulář obsahoval 13 položek 

s uzavřenými odpověEmi a zahrnoval 
okruhy týkající se počtu seminářů za 
rok včetně délky jejich trvání a začátku. 
Dále byl zaměřen na témata, která sestry 
v současné době nejvíce zajímají, a další 
okruhy spojené s hojením ran. 

V lokalitě České Budějovice se akce 
účastnilo 65 sester (návratnost 54 %), 
v Olomouci, během regionální konfe-
rence, odevzdalo dotazník 207 respon-
dentů (návratnost 39 %) a v Praze odpo-
vědělo na dotazy 66 sester (návratnost 
66 %). Ukázalo se, že rozdílný počet re-
spondentů v jednotlivých oblastech ne-
byl pro nás tak podstatným ukazatelem, 
protože výsledky mezi regiony se výraz-
ně nelišily.

Otázka č. 1: Jak často by měly být 
(podle Vás) pořádány vzdělávací akce 
(semináře, kulaté stoly s menším počtem 
účastníků) ve Vašem zdravotnickém 
zařízení a jako dlouho by měly trvat?

Z výsledků vyplývá, že specialistky 
v hojení ran dávají přednost vzděláva-
cím akcím na svém pracovišti pořáda-
ným 2 nebo 4krát ročně, oproti výběru 
dalších možností v dotazníku – jeden-
krát či třikrát ročně nebo každý měsíc. 
Z nabídky variant trvání schůzky v čase 
jedné, dvou, tří hodin, případně celý den 
převládaly odpovědi 2–3 hodiny (grafy 
č. 1 a 2).
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Diskuse: Názor na počet seminářů vše-
obecně nepřekvapil. Schůzky, které jsou 
důležité pro předání informací, je pak 
dobré opakovat ve dvou termínech, aby 
se mohla účastnit většina specialistek 
(vzhledem k jejich směnnému provozu). 
Praxe však ukazuje, že trvání seminářů 
delší než dvě hodiny je spojeno s postup-
ným odcházením účastníků a zvyšující 
se nervozitou v očekávání konce semi-
náře. Pokud plánujete delší akci, dopo-
ručujeme sestry interaktivně zapojit do 
programu.

Otázka č. 3: V kolik hodin by měl tento 
seminář začínat?

Graf č. 3 demonstruje, že většina sester 
by si přála začátek semináře již v devět 
hodin z celkové nabídky dalších možností 
(ve 12, 13 nebo 14 hodin).

Diskuse: Tato představa je v praxi špat-
ně realizovatelná (jde o uvolnění sester 
na část denní směny nebo naplánování 
směny noční). Sestry zřejmě vycházejí 
ze zkušenosti, že udržet pozornost při 
získávání nových informací je v odpo-
ledních hodinách náročnější. V někte-

rých případech souvisí tento požadavek 
s předpokladem, že by se na jejich dal-
ším vzdělávání měl podílet rovněž za-
městnavatel.

Otázka č. 4: Uvítali byste na těchto akcích 
zástupce managementu jako důkaz 
podpory a garance prezentovaných 
informací?

 
Přítomnost zástupce managementu 

na seminářích sester lze vnímat jako 
zájem vedení a podporu sester v jejich 
práci. Opačný názor respondentů může 
vycházet ze zkušenosti, kdy přítomnost 
zástupců managementu bránila otevře-
né diskusi (graf č. 4). 

Otázka č. 5: Jaký máte v tuto dobu 
systém komunikace v rámci hojení ran 
ve Vašem zařízení? 

Z výsledků dotazníků vyplývá, že není 
jednotně nastaven systém komunikace 
na úrovni sester specialistek v hojení ran. 
Z poskytnutých možností komunikace 
(webové stránky daného zařízení, e-mail 
pro komunikaci jednotlivců i skupin, pra-

videlné schůzky, nárazová osobní jedná-
ní, případně telefonický kontakt nebo ča-
sopis s informacemi) nebylo možné jasně 
zpřehlednit situaci v jednotlivých regi-
onech. Pokud chceme v této otázce na-
jít odpověE, převládají spíše jednotlivá 
osobní jednání (graf č. 5). 

Otázka č. 6: Které z těchto námětů Vás 
v tuto dobu nejvíce zajímají nebo tíží 
a vybral(a) byste si je jako téma blízkého 
semináře? Uve7te, prosím, pouze dvě 
témata.

• Hygienicko-epidemiologický režim 
v systému hojení ran

• MRSA
• Novinky
• Fixace krytí
• Infekce a její řešení
• Antidekubitní program 
• Reakce primárních krytí
• Lokální terapie u pacientů s diabe-

tem
• Lokální terapie u onkologických pa-

cientů
• Řešení bolesti u pacientů s chronickou 

ránou
• Jak vytvořit kazuistiku

Komunikace
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Graf č. 1: Jak často by měly být pořádány semináře v hojení ran na lokál-
ní úrovni?
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Graf č. 2: Jak dlouho by měly semináře trvat?
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Graf č. 3: V kolik hodin by měly semináře začínat?
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Graf č. 4: Zájem o účast zástupců managementu na seminářích
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Komunikace

• Výzkum v hojení ran
• Dokumentace v hojení ran
• Kompetence sester hojení ran 

Z grafu č. 6 vyplývá, že sestry se nejví-
ce zajímají o novinky v hojení ran. Tento 
zájem je pro sestry charakteristický a je 
důkazem jejich již klasického aktivního 
přístupu ke všem činnostem v ošetřova-
telství. Celková situace v praxi však uka-
zuje na nutnost prohlubování základních 
vědomostí v hojení ran.

Rovněž zájem o informace týkající se 
infekce včetně řešení infekce vyvolané 
methicilin-rezistentním Staphylococcus 
aureus potvrzuje, že tyto stavy jsou pro 
sestry nyní prioritní záležitostí, a vyja-
dřuje jejich respekt k danému tématu. 
Otázkou k zamyšlení je, zda tento pro-
blém není (v určitých případech) až pří-
liš zveličen.

 „Své“ hlasy obdržela i témata, která by 
podle mého názoru měla mít prioritu, a to 
kompetence sester v hojení ran a antide-
kubitní program. Kompetence sester v ho-
jení ran mají silnou vazbu s uplatněním 
naší práce a jejím oceněním v budoucnos-
ti. Antidekubitní program vyjadřuje jed-
nu z mnoha standardních činností, která 
se týká všech sester a možná právě proto 
není tak „přitažlivým“ tématem. Zajímavé 
je, že jsme zde zaznamenali rozdílné za-
stoupení hlasů v jednotlivých regionech. 
V Olomouckém regionu je při porovnání 
posledních námětů větší zájem o prevenci 
dekubitů, Praha a České Budějovice dávají 
přednost kompetencím sester.

Zbylá témata, jako například reakce pri-
márních krytí, lokální terapie u onkologic-
kých pacientů, výzkum v hojení ran, fixace 
krytí, bolest nebo dokumentace v hoje-
ní ran, dostala minimální počet hlasů ze 
všech lokalit (jejich součet se pohyboval 

od jednoho do osmi hlasů pro předložené 
téma). Proto nejsou zahrnuta do grafické-
ho zpracování. 

Otázka č. 7: Vyhovuje Vám písemná 
dokumentace hojení ran ve Vašem 
zdravotnickém zařízení?

Výsledky vypovídají o tom, že většina re-
spondentů je s dokumentací hojení ran ve 
svém zařízení spokojena (graf č. 7). Je zde 
ale skupina zdravotníků, kteří se domníva-
jí, že základ dokumentace je dobrý, potře-
buje však ještě doplnit nebo aktualizovat. 
I dokumentace vyžaduje spolu s vývojem 
léčby a ošetřování ran svoji inovaci. 

Závěr
Jednotlivá dotazníková šetření v uve-

dených třech lokalitách se navzájem vý-
razně neliší. Je potřeba hledat a využívat 
různé možnosti kontinuálního vzdělává-
ní – webové stránky, pravidelné seminá-
ře, certifikované kurzy. Webové stránky 
vytvořené v intranetu daného zdravot-
nického zařízení mají výhodu v přístu-

pu velkého množství zájemců o temati-
ku a v kontrole validity poskytovaných 
informací. Chybí však osobní kontakt 
a možnost zpětné vazby, které mohou 
nahradit pravidelná setkání nad aktuál-
ními tématy. 

Sestry mají sice velký zájem o novinky, 
ale chybí jim často základní znalosti. In-
fekce MRSA je vážným problémem, avšak 
příliš zveličeným na úkor jiných důleži-
tých témat v hojení ran.

Jedním z úkolů v zavádění moderního 
hojení ran do praxe je i nastavení speci-
fického systému komunikace na úrovni 
sester specialistek v hojení ran. Na zá-
kladě získaných zkušeností vytváříme 
a realizujeme model vzdělávání sester 
v hojení ran ve Všeobecné fakultní ne-
mocnici. Projekt je rozvržen na dobu ně-
kolika let a předkládá konkrétní kroky, 
které by měly přinést pozitivní výsledky. 
Nakolik bude náš záměr úspěšný, může-
me zhodnotit po uplynutí určené doby 
v dalším příspěvku. 

Kontakt:
Koutnamarketa@seznam.cz
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Graf č. 5: Systém komunikace v daném zdravotnickém zařízení
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Graf č. 6: Přednostní zájem sester o předložená témata
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Graf č. 7: Názor na současnou dokumentaci v hojení ran
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Nutriční terapie

Výživa ve zdraví i nemoci

Důležitost výživy v dětském věku není třeba zdůrazňovat. Dětství je obdobím 
vytváření stravovacích návyků, které jedince provázejí mnohdy celý život a v do-
spělosti se obtížně mění. Příkladem může být dětská obezita – podle studií se uka-
zuje, že obézní dítě se velmi často stává také obézním dospělým. Vhodné stravo-
vací návyky vytvořené v dětství představují účinnou prevenci řady zdravotních 
problémů, jako je chudokrevnost, nadváha nebo obezita, poruchy příjmu potra-
vy, podvýživa nebo zubní kaz. V dlouhodobějším pohledu se jedná o nemoci srdce 
a cév, cukrovku, osteoporózu, nádorová onemocnění.

Výživa dětí všech věkových kategorií by měla být pestrá a vyvážená. Rodina a je-
jí vliv je zejména u mladších dětí stěžejní. Rodiče rozhodují o druhu a množství 
potravin a jídel a jsou příkladem svým dětem. 

Karolína Hlavatá
Endokrinologický ústav, Praha

III. díl – Výživa dětí

Výživa dětí mezi 7. a 12. 
měsícem života

Z hlediska výživy je první rok života 
dítěte velmi důležitým obdobím, protože 
je dáván základ pro vytvoření pevných 
vzorců potravního chování, vytvářejí se 
i preference nebo averze vůči některým 
jídlům. V uvedeném období dítě postupně 
přechází od tekuté k pevné stravě, rozši-
řuje svůj jídelníček o řadu dosud nezná-
mých potravin a jejich vzájemných kom-
binací. Aby bylo dítě schopno přijímat 
určitý typ potraviny, je nezbytné dosaže-
ní odpovídajícího stupně nervosvalového 
vývoje. Například kolem pátého měsíce se 
u dítěte objevují pohyby dolní čelisti na-
horu a dolů, zvané žmoulání. To umožní 
kojenci sníst malé množství tuhé potravy 
bez ohledu na to, zda již má nebo nemá 
zuby. V následujícím období (7.–9. měsíc) 
se v souvislosti s prořezáváním zubů za-
čínají objevovat rytmické žvýkací pohyby. 
Nicméně schopnost rozžvýkat i vláknitou 
potravu nacházíme až mezi 12. a 18. mě-
sícem. Věkové rozmezí pro dosažení té 
které dovednosti je velmi široké a vyža-
duje zralost více systémů. Například mezi 
7. a 9. měsícem se prořezávají zuby, děti 
rády ukusují z potravin podávávaných do 
ruky. Tato dovednost vyžaduje koordina-
ci ruky a oka, přesnější ovládání pohybů 
paží a rukou a stabilitu trupu a hlavy.

Období zavádění příkrmů
Účelem příkrmů je obohatit výhradně 

mléčnou stravu dítěte o další nezbytné 
látky. Roli zde hraje i psychosociální fak-
tor. Příkrmy se začínají zavádět v 6. měsíci 
věku dítěte, u dětí nekojených ve věku 5 
měsíců. Pokud ale i nekojené dítě vystačí 
s mlékem, lze vyčkat do 6. měsíce. Koje-
ní nebo umělá kojenecká výživa však na-
dále zůstávají hlavním zdrojem energie, 
živin a tekutin.

V 6. měsíci začíná senzitivní perio-
da pro přijímání nových jídel. Jedná se 
o nejvhodnější období, ve kterém se dítě 
ochotně naučí novému chování. Po dosa-
žení tzv. kritického věku se dítě danému 
chování nenaučí, nebo jen s obtížemi. To 
znamená, že pokud například dítěti ne-
umožníme přijímat kouskovitou stravu, 
bude mít později pravděpodobně potí-
že s jejím konzumováním a bude stále 
vyžadovat kašovitou konzistenci stravy. 
Z těchto důvodů je důležité podporovat 
dítě v samostatném přijímání potravy 
a umožnit mu vhodně připravenými jíd-
ly další rozvoj.

Doba zavádění jednotlivých příkrmů
Jako první se zpravidla zavádí jedno-

složkový zeleninový příkrm (nejčastěji 
mrkev či brambor). Po 2 až 3 dnech se 
přidává další druh zeleniny. Důvodem je 
snadná identifikace potraviny, kterou dítě 
případně nesnáší.

Poté následuje masozeleninový příkrm, 
který nahrazuje jednu mléčnou dáv-
ku (oběd). Maso má být libové, dokona-
le uvařené a jemně nasekané. Velikost 

porce masa je přibližně 1 polévková lží-
ce (20 g).

Po třech týdnech bývá nahrazena druhá 
mléčná dávka ovocným příkrmem (přesní-
dávka). Je vhodné začít například jablkem 
nebo banánem, po několika dnech mohou 
být přidány i další druhy ovoce.

Po čtyřech týdnech je nahrazena třetí 
mléčná dávka kukuřičnou nebo rýžovou 
kaší (večeře). Od ukončeného 6. měsíce 
věku je možné zařazovat i kaše obsahu-
jící lepek.

Zásady zavádění příkrmů
• Příkrm ve formě hladké kaše podá-

vejte lžičkou. Později, když se dítě 
naučí polykat, jídlo spíše rozmačká-
vejte, než mixujte. U starších ko-
jenců potravu krájejte na drobné 
kousky. Koncem prvního roku živo-
ta může dítě přijímat potravu stejné 
konzistence a složení jako rodina. Ve 
12. měsíci je dítě schopno jíst stejnou 
stravu jako ostatní, stále ale omezuj-
te sůl, koření, vyvarujte se přepalo-
vání tuků a smažení. Pozor na oříšky, 
kousky mrkve a jiné potraviny, které 
by dítěti mohly zaskočit.

• Začněte s malou porcí. Zpočátku po-
važujte za úspěch i jednu lžičku, kte-
rou se podaří dítěti sníst.

• Při jídle musí dítě sedět, aby moh-
lo dobře polykat. Umožněte dítěti 
samostatnost, dávejte mu často jíd-
lo (chléb, rohlík, u starších kojenců 
jablko nebo okurku) do ruky. Starší 
kojence nechte zkoušet jíst samo-
statně lžičkou, vhodné je použití ne-
rozbitného nádobí, nezapomínejte 
na příbory určené dětem. Učte dítě 
pít z hrnečku.

• Nová jídla nabízejte opakovaně. Udá-
vá se, že k přijetí nové potraviny je 
potřeba 6–12 nabídnutí. Nové jídlo 
přimíchejte do již známého pokr-
mu.

• Jídlo podávejte v klidném prostředí, 
dítě povzbuzujte. Nenu2te dítě k jíd-
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lu, nesnažte se, aby za každou cenu 
snědlo celou porci. Dítě si samo určí, 
kolik jídla sní.

Čeho se vyvarovat
• Sůl – až do jednoho roku pokrmy ne-

solte
• Potraviny s umělými sladidly
• Sladké nápoje a sladkosti – slad-

ké nápoje jsou považovány za jed-
nu z hlavních příčin dětské obezity. 
Navíc děti pak nemají takovou chu2 
k jídlu a sní méně nutričně kvalitních 
potravin. Chuti na sladké se dítě učí 
velmi rychle, proto to nepřeháněj-
te ani s podáváním sladkostí. Čaje 
nepřislazujte, jogurty a jiné mléčné 
výrobky vybírejte bílé, bez přídavku 
cukru.

• Med – riziko botulismu
• Velké množství tekutin – jak již bylo 

uvedeno u sladkých nápojů, přemíra 
tekutin dítě zasytí a nezbývá již ka-
pacita na jídlo.

• Pokrmy smažené, uzeniny – do 
dětského jídelníčku vůbec nepatří. 
Vhodným způsobem tepelné úpra-
vy potravin je vaření, vaření v páře, 
dušení, pečení nebo zapékání.

• Mléčné výrobky se sníženým obsa-
hem tuku – v dětském věku je potře-
ba tuků zvýšená, potraviny se sní-
ženým obsahem tuku nejsou proto 

žádoucí. Nejvhodnější volbou jsou po-
lotučné mléčné výrobky, smetanové 
obsahují zbytečně mnoho energie.

• Běžné kravské mléko a tvaroh do jed-
noho roku života – tvaroh se nedo-
poručuje podávat dětem až do jed-
noho roku, protože obsahuje velké 
množství bílkovin. Kravské mléko 
lze využít na přípravu pokrmů od 
10. měsíce věku dítěte.

• Dětem s vysokým rizikem atopie ne-
podávejte do jednoho roku ryby, oře-
chy, kravské mléko, citrusy, sóju, med 
a do dvou let věku bílek.

Výživa batolat (2.–3. rok)
V tomto období si dítě přivyká na stravu 

dospělých. Jídlo batolete se zpravidla již 
ničím neodlišuje od jídelníčku ostatních 
členů rodiny, jen je důležité stále dbát na 
snížený příjem soli. Podle výživových do-
poručení je optimální pokračovat v kojení 
až do dvou let věku dítěte, pak je možné 
přestoupit na umělou kojeneckou výživu 
nebo kravské mléko.

Z hlavních živin je kladen důraz na 
dostatečný příjem tuků, a to především 
tuků s vysokým podílem nenasycených 
mastných kyselin. Jejich nedostatek vede 
k růstovým poruchám a nedostatečnému 
vývoji centrálního nervového systému. 
Hlavním zdrojem nenasycených mast-
ných kyselin jsou rostlinné oleje a ryby. 
Také příjem bílkovin by měl být relativ-
ně vysoký (2 g/kg/den). K pokrytí potřeby 
bílkovin dobře poslouží mléčné výrobky, 
vejce, libové maso, z rostlinných zdrojů 
především luštěniny a obiloviny.

Jídelníček batolat by měl vynikat pes-
trostí, protože čím více druhů potravin 
dítě konzumuje, tím je nižší riziko vzni-
ku některého z deficitů. V tomto věkovém 
období se můžeme nejčastěji setkat s ne-
dostatkem zinku, jódu, železa a fluoru. 
Zvláš2 ohroženými skupinami jsou děti 
živené alternativními způsoby stravová-
ní, jako je vegetariánství a zejména pak 
veganství (vegané odmítají veškeré po-
traviny živočišného původu) a tzv. fruk-
tariánství.

Vedle pestrosti a vyváženosti jídelníčku 
je důležité dbát na pravidelný jídelní a pit-
ný režim v průběhu celého dne.

Nevhodná jsou pro batolata kořeněná, 
přesolená jídla, přemíra sladkostí, odtuč-
něné nebo syrové kravské mléko a syro-
vé bílky.

Při sestavování jídelníčku dětí vychá-
zejte z Potravinové pyramidy (MZ ČR 
2005). Počet a velikost porcí se liší pod-
le věku.

Výživa dětí
předškolního věku

Toto období je rozhodující pro dotvoře-
ní stravovacích návyků, vytvořené aver-
ze nebo preference jsou již velmi ustále-
né. Velkou úlohu hraje učení nápodobou, 
vzor rodičů, sourozenců a vrstevnických 
skupin. Jak již bylo řečeno, nejlépe dítě 
přivyká sladké chuti (mateřské mléko je 
sladké), kterou má již od narození spoje-
nou s pocitem bezpečí a blízkostí matky. 
Na ostatní chutě dítě přivyká později, a to 
na základě opakovaných pozitivních zku-
šeností. Jestliže má určitý pokrm spojen 

Tab. č. 1: Příklad jídelníčku vhodného koncem 
8. měsíce věku dítěte (upraveno dle Kudlová et 
Mydlilová 2005)

kojení nebo umělé kojenecké mléko podle 
potřeby, i v noci

ráno: ovoce (může být s přídavkem 
jogurtu)

poledne: masozeleninový příkrm

večer: obilninová kaše

Tab. č. 2: Příklad jídelníčku ročního dítěte (upra-
veno dle Kudlová et Mydlilová 2005)

před 
snídaní:

kojení nebo umělé kojenecké 
mléko

snídaně: bílý jogurt s ovocem nebo ovocná 
přesnídávka s přídavkem jogurtu, 
chléb pomazaný rostlinným 
tukem, tvrdý plátkový sýr

oběd: maso nebo vejce, zelenina, 
příloha (brambory, těstoviny, rýže, 
pohanka, kuskus)

večeře: obilninová kaše (může být s pří-
davkem ovoce nebo zeleniny)

po večeři i v noci ještě kojení nebo umělé 
kojenecké mléko

Tab. č. 3: Přehled velikosti a počtu porcí dle jednotlivých skupin potravin (upraveno dle Kudlová et 
Mydlilová 2005)

potravinová skupina věk 2–3 roky věk 4–6 roků
počet porcí velikost porce počet porcí velikost porce

obiloviny 3–4 1/2 krajíce chleba 
nebo rohlíku, 
1/2 hrnku vaře-
ných těstovin 
nebo rýže, 
2 knedlíky

4–5 1 krajíc chleba 
nebo rohlík, 
100 –120 g vaře-
ných těstovin, 
rýže, knedlíků

zelenina 2–3 50–60 g 3 60 – 90 g

ovoce 2 1 menší kus ovo-
ce, 1/2 sklenice 
ovocné š2ávy

2 1 kus ovoce, 
sklenice ovocné 
š2ávy

mléko a mléčné výrobky 3–4 120–150 ml 
mléka,
100 g jogurtu, 
25–30 g sýra

2–3 150 ml mléka, 
150 g jogurtu, 
30 g sýra

maso, ryby, drůbež, vejce, 
luštěniny

1–2 40 g masa, 1 vejce, 
4–5 lžic vaře-
ných luštěnin

1–2 50 –70 g masa,
1 vejce, 1/2 hrnku 
vařených luštěnin
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s nemocí, hádkami rodičů či trestem, vy-
tváří si vůči němu averzi. Odmítání může 
přetrvat celý život. Aby dítě novou potra-
vinu lépe přijalo, lze využít psychologic-
kých poznatků o barvách. Předškolní děti 
mají ve velké oblibě červenou, oranžovou 
a žlutou barvu, v pozdějším věku se spekt-
rum rozšiřuje. Malé děti také ocení, pokud 
má jídlo nápadité tvary a různé velikosti 
(chléb se sýrem vykrajovaný do tvarů sr-
díček, zvířátek, z proužku červené papriky 
můžete vytvořit úsměv na šunkové tváři 
panáčka atd.). Dalším důležitým faktorem 
je dávat dítěti na výběr z několika mož-
ností. Dítě se tak podílí na stavbě jídelníč-
ku a může uplatnit svou svobodnou vůli. 
Navíc nemá pocit, že je k něčemu nuceno. 
Výběr se ale má týkat potravin ze stejné 
potravinové skupiny. To znamená, že si 
dítě může samo rozhodnout, zda chce 
pomeranč nebo jablko, nikoli sušenku na-
místo nabízeného jablka.

Děti také mnohem raději jedí jídla, na 
jejichž přípravě se aktivně podílejí. Mo-
hou pomáhat s omýváním ovoce a ze-
leniny, připravit ingredience, starší děti 
si mohou samy připravit koktejl z mlé-
ka a ovoce.

Vedle skladby jídelníčku je důležité 
vést děti k tomu, že je správné jíst v kli-
du, u stolu a nevěnovat se při jídle jiným 
činnostem. U stolu také neřešte rodinné 
nebo osobní problémy a dítě nekárejte 
například za to, že přes den zlobilo. Dítě 
by mělo mít na jídlo dostatek času a ne-
měli bychom ho nutit za každou cenu 
sníst celou porci. Nevhodné je zavádět 
systém odměn za to, že sní vše, co mu 
bylo předloženo.

Navzdory dnešní uspěchané době je 
dobré si najít čas alespoň na rodinné veče-
ře, víkendové snídaně, nedělní a sváteční 
obědy. Tyto okamžiky by měly být rituá-
lem, na který bude dítě rádo vzpomínat 
a hlavně – ochotně předávat tento zvyk 
dalším generacím.

Nezbytnou součástí výchovy ke zdravé-
mu stravování je kultura stolování. Zde je 
opět prostor pro dítě, které jistě rádo po-
může s prostíráním. Pěkný ubrus na stole, 
květiny ve váze a hezké nádobí povýší na 
královský pokrm i běžné jídlo.

Co se týká zastoupení hlavních živin, 
oproti batolecímu období klesá potřeba 
tuků na 30 % z celkového energetického 
příjmu. Příjem bílkovin není zcela přesně 
stanoven, udává se potřeba 1–1,5 g/kg/
den. Nadbytek i nedostatek bílkovin má 
svá rizika. Nedostatečný příjem vede ke 
snížení mentálních funkcí, v extrémních 

případech může docházet i k poruchám 
růstu a vývoje.

Nadbytek bílkovin ve stravě bývá spo-
jen s vyšším příjmem nasycených mast-
ných kyselin, protože potraviny bohaté 
na bílkoviny bývají i zdrojem tuku. Vy-
soký příjem bílkovin také zvyšuje ztráty 
vápníku ledvinami.

Výživa dětí školního věku 
a dospívajících

Toto období rozdělujeme do několika 
skupin:

• mladší školní věk (6–10 let)
  Je to období lineárního růstu. Rizi-

kové může být z hlediska formová-
ní a akceptování zásad správné vý-
živy.

• starší školní věk (11–15 let)
  V této době zaznamenáváme výraz-

nou akceleraci růstu. Pro starší školní 
věk a adolescenci je charakteristic-
ký sklon k alternativním způsobům 
stravování.

• adolescence (17–20 let)
  Adolescence je období od konce pu-

berty do doby dosažení maximálního 
vzrůstu.

Současná situace ve výživě dětí
Ve výživě dětí školního věku a ado-

lescentů pozorujeme řadu nevhodných 
stravovacích návyků. Jedná se především 
o nepravidelný jídelní režim, nedostateč-
ný pitný režim, nevhodné diety (expe-
rimentování s dietami, často po vzoru 
matek), vynechávání jídel a přejídání se. 
Uvedené nedostatky spolu s nízkou pohy-
bovou aktivitou představují jednu z nej-
významnějších příčin dětské obezity. Děti 
a dospívající tráví mnoho času sledová-
ním televize (studie Životní styl a obezita 
z roku 2005 ukazuje, že 26 % z dotázaných 
více než 4 hodiny denně sleduje televizi) 
nebo prací na počítači (podle jmenované 
studie necelých 8 % respondentů více než 
4 hodiny denně pracuje na počítači).

Ve výživě dětí bývá častý nízký příjem 
vápníku, vlákniny, vitaminu C a u dospíva-
jících dívek nízký příjem železa. Nedosta-
tek železa bývá způsoben jednak nedosta-
tečným příjmem ve stravě (pro dospívání 
je typická obliba alternativních způsobů 
stravování) a jednak zvýšenými ztrátami 
menstruační krví.

Vliv reklamy
Reklama je velmi silným prostředkem, 

který výrazně ovlivňuje výběr potravin 

u dětí a mládeže. Většina reklam bohužel 
propaguje sladká, tučná jídla a sladké ná-
poje. Kdo se neřídí reklamou, je „out“. Děti 
bývají v tomto směru nemilosrdné.

Ve vztahu k nesprávné výživě je znač-
ným problémem oblíbenost a propagace 
jídel typu fast food. Pokrmy „fast foodo-
vého“ typu jsou ve většině případů připra-
vované smažením, obsahují velké množ-
ství tuků, jednoduchých sacharidů a jsou 
chudé na vlákninu. Nicméně tyto pokrmy 
chutnají, jelikož tuk dodává jídlům cha-
rakteristickou plnost a umožňuje vynik-
nout aromatickým látkám. Navíc interiér 
restaurací bývá velmi atraktivní, vše je 
barevné, zaměřené na děti, š2astnou rodi-
nu, kamarády. Oblíbenost je umocňována 
možnostmi slavit zde narozeniny, děti do-
stávají při zakoupení pokrmu dárečky.

Desatero výživy dětí 
(upraveno dle www.vyzivadeti.cz)
• Dopřejme dětem pestrou a rozma-

nitou stravu, vybírejme jim stravu 
bohatou na ovoce a zeleninu.

• Dbejme, aby jejich strava byla boha-
tá na obilniny a výrobky z nich.

• Vybírejme jim potraviny s nízkým 
obsahem tuků a cholesterolu. Upřed-
nostňujme tuky rostlinné.

• Zajistěme střídmost v konzumaci 
cukru, sladkostí a slazených nápojů.

• Nedosolujme jim hotové pokrmy, sůl 
a solené potraviny nabízejme jen 
zcela výjimečně.

• Zabezpečme dětem pravidelně níz-
kotučné mléčné výrobky.

• Pitným režimem zajistěme alespoň 
1,5 až 2 litry tekutin denně.

• Dodejme dětem kvalitní zdroje bílko-
vin (drůbeží a rybí maso, luštěniny).

• Nenechejme děti přejídat se ani hla-
dovět, často se zamýšlejme nad jejich 
růstem, tělesnou výškou a hmotností.

• Ukažme dětem zdravý způsob života 
na svém vlastním příkladu. Učme děti 
uplatňovat právo na aktivní volbu po-
travin, učme je přemýšlet o jejich výži-
vě a ovlivňovat ji. Mají-li děti možnost, 
nech2 si vybírají spíše ovoce a zeleni-
nu a vyhýbají se uzeným a smaženým 
pokrmům a konzervám.

Doporučení pro pohybovou aktivitu
Doporučení pro pohybovou aktivitu 

dětí a mládeže jsou jednoduchá – dopřát 
dětem co nejvíce volného pohybu a ome-
zit sledování televize a trávení volného 
času u počítače maximálně na dvě hodi-
ny denně.

Diasestra_2011_1.indd   7 15.3.2011   14:05:02



8

SESTRA V DIABETOLOGII � 1/2011

Při sestavování jídelníčku školních 
dětí a dospívajících se opět řiEte Po-
travinovou pyramidou. Podrobné infor-
mace o složení jídelníčku a konkrétní 
tipy na jednotlivá denní jídla najdete 
na www.vyzivadeti.cz nebo na www.
zijzdrave.cz. Rodiče dětí, které se po-
týkají s nadváhou nebo obezitou, na-
jdou podnětné rady i pomoc na www.
hravezijzdrave.cz.
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Nutriční terapie

Program

7.30–8.30 registrace

8.30–8.35 zahájení pracovního dne
J. Andrášková 

1. BLOK
Koordinátoři: J. Andrášková, J. Kreuzbergová

8.35–8.55 Dietoterapie
A. Jirkovská (Praha)

8.55–9.10 Edukace probandů v rámci stanovení gly-
kemického indexu vybraných potravin
P. Kudlová, R. Chlup, H. Přibylová (Zlín, Olomouc)

9.10–9.25 Laktózová intolerance versus laktózová 
tolerance
V. Březková, H. Matějová (Brno)

9.25–9.40 Strava při antikoagulační léčbě a diabetes 
mellitus
E. Horáková, J. Eliášová (Brno)

9.40–10.00 Vlídnou dietoterapií k vysazení inzulínu 
u pacienta s diabetes mellitus 2. typu a depresí – ka-
zuistika
J. Kreuzbergová (Plzeň)

10.00–10.15 Jak se žije dětem s cukrovkou?
Š. Nosálková (Ostrava)

10.15–10.30 přestávka

2. BLOK
Koordinátor: J. Kreuzbergová

10.30–12.00 řízená diskuse u posterů

Hodnocení přínosu edukace v certifikovaném kurzu 
„Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu“
P. Kudlová, R. Chlup (Zlín, Olomouc)

Nové přístupy v edukaci pacientů
R. Říhánková (Plzeň)

Využití inzulínového dávkovače HumaPen MEMOIR 
v praxi
I. Kobrová, M. Kokošková (Plzeň)

Edukace kalkulátoru bolusů
H. Kůsová (Plzeň)

Program Pracovního dne Sekce sester ČDS
při 47. Diabetologických dnech v Luhačovicích
15. duben 2011, Luhačovice

Praktické zkušenosti edukační sestry s kontinuálním 
měřením glykemie
K. Čechová, V. Havlová, J. Mašková, A. Jirkovská 
(Praha)

Onemocnění štítné žlázy v těhotenství a gestační dia-
betes
L. Vokurková, M. Krčma, E. Dvořáková (Plzeň)

Opakované uroinfekce u pacientky po kombinované 
transplantaci ledviny a pankreatu
L. Forejtová, V. Vamberská, M. Dubský (Praha)

Nová možnost vyšetření očního pozadí diabetiků fun-
dus kamerou
Š. Eisenreichová, T. Sosna, T. Pelikánová (Praha)

Příčiny diabetické ketoacidózy u dospělých nemoc-
ných s diabetes mellitus 1. typu
M. Jandová, S. Lacigová, J. Gruberová (Plzeň)

Pacient se syndromem diabetické nohy – návaznost 
na scintigrafické a RTG zobrazení (kazuistika)
I. Kuníková, R. Píchová, H. Křížová, Š. Hynková, E. 
Šilhová, A. Kratochvíl, M. Anděl, O. Lang (Praha)

Vliv redukční diety na oxidační stres a endotelovou 
dysfunkci
J. Pacnerová, M. Jarolímková, M. Prázný, J. Škrha 
(Praha)

Certifikovaný kurz pro všeobecné sestry v podiatrii
M. Křížová, V. Fejfarová, A. Jirkovská et al. (Praha)

12.00–12.45 přestávka

3. BLOK
Koordinátoři: R. Říhánková, J. Andrášková

12.45–13.00 Selfmonitoring u diabetiků 1. typu 
M. Honka (Ostrava)

13.00–13.20 Podiatrická péče – „za minutu dva-
náct“?
M. Kučerová, A. Stříbrská, V. Fejfarová (Praha)

13.20–13.40 Co by sestra neměla přehlédnout
M. Křížová, B. Linhartová (Praha)

13.40–14.00 Skupinová edukace – efektivní cesta ke 
zlepšení compliance našich pacientů
J. Parkányiová (Praha)

14.00–14.25 diskuse

14.25–14.30 závěr
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Obrázek na obálce: Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl et Drude (Bangalow Palm)
Jardin botanico, Tafira Baja, Gran Canaria
Australská palma dosahující až 20 m výšky. Kvete fialově a její plody jsou velmi atraktivní pro ptáky jako potrava. V řadě teplých oblastí 
světa (např. na Floridě) je sázena jako okrasný strom, v jižní Brazílii a na Novém Zélandu je invazním druhem.
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