VÝŽIVOVÁ DOPORUČENÍ
PŘI ONKOLOGICKÉM
ONEMOCNĚNÍ

Financováno z Projektu programu Ministerstva zdravotnictví
„Národní akční plány a koncepce“ – rok 2012
č.31/12/NAP

ÚVODEM
Onkologická onemocnění bývají velmi často provázena váhovým úbytkem,
nechutenstvím, sníženým příjmem stravy, nevolností a jinými komplikacemi, způsobenými léčbou, chirurgickým výkonem, vlastním onemocněním,
poruchou vstřebávání živin či změnami metabolismu v těle. Váš organismus
proto potřebuje dostatečný přísun energie a kvalitních živin ze stravy, aby
se dokázal s nemocí i případnými vedlejšími účinky léčby co nejlépe vypořádat.
Je vědecky prokázáno, že u onkologických pacientů je váhový úbytek nevýhodný, jelikož může nepříznivě ovlivnit výsledek i celý průběh léčby. Důsledky nedostatečné výživy a zejména pak nedostatku kvalitních bílkovin ve
stravě se mohou projevovat:
> zvýšeným rizikem vzniku infekčních komplikací,
> špatným hojením ran po operacích,
> horší tolerancí onkologické léčby,
> horší odpovědí nádoru na chemoterapii nebo radioterapii,
> sníženou kvalitou života.
	Velmi důležité je proto zachovat si stávající hmotnost a vědět, jak si
můžete pomoci, pokud se některé komplikace u vás vyskytnou a kdy
upozornit včas svého lékaře.
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JAK ZJISTÍM, ŽE MÁM PROBLÉM S VÝŽIVOU?
Vyplňte, prosím a předložte svému lékaři
Datum:
Před půlrokem jsem vážil/a odhadem:

kg

Nyní vážím:

kg

Zhubl/a jsem tedy o

kg za

měsíc

Poslední týdny jím ve srovnání se svými zvyklostmi:
vše
¾
½
¼ i méně
Co mi nejčastěji brání v jídle:
nechutenství nebo odpor k jídlu
nemám pocit hladu
pocit sytosti
mívám nevolnost nebo
pocit na zvracení

v nímám jinou chuť jídla
než obvykle
mám sucho v ústech
špatně se mi polyká
trpím nadýmáním nebo průjmy

Vyplní lékař
Jméno a příjmení pacienta:
Kód pojišťovny:
Číslo pojištěnce:
Základní diagnóza:
Žádám vyšetření nutričního stavu v nutriční ambulanci
Žádám konzultaci s nutričním terapeutem
datum:

razítko a podpis:
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OBECNÁ DOPORUČENÍ
Onkologická onemocnění jsou velmi často doprovázena nechutenstvím, které má
za následek snížený příjem stravy, váhový úbytek, následnou slabost, pocit únavy,
vyčerpání a případné komplikace. Tomu můžete částečně předejít pestrou stravou
bohatou na kvalitní bílkoviny a energii, kterou si rozložíte do menších a častějších
porcí během celého dne.
Je dobré mít po ruce vždy nějakou svačinku, sladkost, čokoládu nebo cucavé bonbóny. Nemusíte se rovněž bát zařazovat do svého jídelníčku tučnější a smetanové
pokrmy, ty Vám naopak pomohou dodat tělu potřebnou energii. Jíst můžete kdykoli
během celého dne, dokonce i v pozdějších večerních hodinách před spaním, zkrátka
kdykoli dostanete na něco chuť.
Nezapomínejte ani na pitný režim, dobře jsou snášeny spíše vychlazené nápoje
obohacené cukry, vitamíny, medem, ovocem, ovocnými šťávami, smetanou.
Kvalitní bílkoviny tělu dodáte především konzumací masa, drůbeže, ryb, vajec,
tvarohu, sýrů, jogurtů, smetany a smetanových krémů, zakysaných mléčných
výrobků, pudingů, mléka, ale také luštěnin, sóji, sojového masa, sojového mléka,
obilovin, oříšků, semínek, obilných klíčků. Všechny tyto potraviny můžete využít jak
v teplé tak ve studené kuchyni. Připravit z nich můžete hlavní jídla, polévky, omáčky,
krémy, pomazánky, nákypy, paštiky, dezerty, svačinky nebo jen obohatit jiný pokrm,
například zeleninový nebo ovocný salát. Záleží na vaší chuti a fantazii. Bílkovinné
potraviny se snažte zařadit minimálně 3x denně do každého hlavního jídla.
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> Dopřejte si dostatek rozmanité stravy.
> Jezte spíše v malých porcích a častěji během dne.
> Nemusíte se vzdávat svých oblíbených jídel, jen dbejte na to, aby váš jídelníček obsahoval všechny důležité živiny – bílkoviny, tuky, sacharidy, vitamíny,
minerální látky a stopové prvky. Pokud si nevíte rady, obraťte se na nutričního
terapeuta, který vám se skladbou jídelníčku může pomoci.
> Snažte se mít v lednici dostatek čerstvých mléčných výrobků.
> Konzumujte denně čerstvou zeleninu a ovoce.
> Rostlinné oleje obsahují cenné ochranné látky a jsou nezbytné pro vstřebání
některých vitamínů v těle, proto je vhodné jejích používání především do
salátů, případně do již hotových jídel.
>V
 áš jídelníček by měl obsahovat dostatek potravin bohatých na kvalitní
zdroje bílkovin – maso, ryby, drůbež, luštěniny, vejce, mléko, mléčné výrobky.
>P
 okud se stravujete mimo domov, vybírejte si osvědčené restaurace, kde
připravují pokrmy z kvalitních surovin a kde je zajištěna dostatečná hygiena.
> Pro zvýšení chuti k jídlu si můžete dopřát malou skleničku aperitivu, piva
nebo vína, pokud to však váš zdravotní stav a léčba dovolují.
> Před jídlem si dopřejte krátkou procházku a po jídle chvíli odpočinku.
> Pravidelně jedenkrát týdně ráno nalačno se važte a zaznamenávejte svou
tělesnou hmotnost. Na případný váhový úbytek vždy upozorněte svého lékaře.
Pokud i nadále si nejste jisti vaším výživovým stavem nebo se vaše váha snižuje
a to i přesto, že výše uvedená doporučení již dodržujete, je evidentní, že běžná
strava Vašemu tělu nestačí a je třeba zařadit do jídelníčku výživové doplňky,
které Vám pomohou dodat potřebné živiny a energii. K dispozici je dnes široká
škála drinků k popíjení, nutričních krémů a sypkých přípravků. Jejich množství
a užívání Vám vždy poradí lékař nutricionista nebo nutriční terapeut. Proto
neváhejte kontaktovat nutriční ambulanci nebo nutriční poradnu ve svém
blízkém okolí, aby se stav Vaší případné nedostatečné výživy dále neprohluboval.

DOPORUČENÍ PŘI HUBNUTÍ
> Vybírejte si kaloricky bohatá jídla a potraviny, např. plnotučné mléko, kondenzované mléko, smetanové sýry a jogurty, plnotučný tvaroh a pomazánky z něj, vejce, šlehačku, smetanu a smetanové pokrmy, polévky a omáčky,
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majonézu, máslo, kvalitní rostlinné oleje, vejce, džemy a marmelády, cukr,
med, sladké krémy a zmrzliny, čokoládu, oříšky, semena, čerstvé a sušené
ovoce, kompoty, moučníky, dezerty apod. Výše uvedené potraviny obsahují
dostatečné množství energie, která je zapotřebí pro udržení vaší tělesné
hmotnosti, což je v tomto období mnohem důležitější než zásady zdravé
výživy.
> Sladit můžete cukrem, medem, glukopurem, pokud nejste diabetik.
> Do nápojů a pokrmů můžete taktéž používat sušenou plnotučnou smetanu,
která nijak nezvětší objem pokrmu, pouze zvýší jeho energetickou hodnotu.
> Jezte menší porce a častěji zařazujte svačinky v podobě vašich oblíbených
pokrmů a laskominek. Nevyhýbejte se ani slaným oříškům, bramborovým
lupínkům, sladkostem.
> Naproti tomu v období chemoterapie se raději svým oblíbeným pokrmům
vyhýbejte, abyste si k nim nevytvořili odpor. Může pomoci v tomto období
také vyhýbat se kuchyni, kde se jídla připravují, protože i vůně při samotném vaření vám mohou být nepříjemné a odradit vás pak od jejich konzumace.
> Pro navýšení množství bílkovin ve stravě se snažte zařazovat několikrát denně mléko, mléčné výrobky, vejce, tvaroh, maso, ryby, drůbež, ořechy, semínka, obilné klíčky, luštěniny, sóju a sójové výrobky, případně potravinové
doplňky, které Vám doporučí nutriční terapeut nebo lékař.

DOPORUČENÍ PŘI NECHUTENSTVÍ
Ztrátou chuti k jídlu se vyznačuje většina nádorových onemocnění a opět
vede ke sníženému příjmu živin a energie, váhovému úbytku a celkové slabosti, což může nepříznivě ovlivnit celý průběh léčby. V tomto období Vám
může pomoci několik následujících dietních a režimových doporučení. Vyzkoušejte některá uvedená, zjistíte tak, která Vám budou nejvíce vyhovovat.
> jezte menší porce jídla a častěji během dne, na jídlo si udělejte dostatek
času a využijte každé chvilky, kdy se budete cítit lépe a konzumujte jídla
bohatá na kvalitní bílkoviny a energii
> ráno u lůžka mějte připravené např. máslové sušenky, které vám pomohou
dodat částečně energii
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> během dne mějte vždy u sebe kousek svého oblíbeného jídla, i když budete
mimo domov, na procházce, na nákupech, u lékaře apod.
> jezte kdykoli během dne, a to i v pozdních večerních hodinách, není nutné
dodržovat pevně stanovený časový harmonogram (pokud budete hospitalizováni, domluvte se s ošetřujícím personálem nebo s nutriční terapeutkou
na individuálním jídelním režimu)
> nekonzumujte nízkoenergetické potraviny a nápoje, výrobky označené „light“ nebo „0% tuku“
> při nesnášenlivosti masa a masných výrobků zařaďte ve zvýšené míře do
svého u pokrmům zkuste přidat vždy kousek ovoce, je lehce stravitelné,
dodá vám energii, vitamíny a někdy může navodit chuť k jídlu
> lépe bývají snášeny pokrmy studené než teplé, také vychlazené dezerty,
saláty, sladkosti apod.
> sklenička alkoholu (piva, vína, případně i destilátu) může rovněž navodit
chuť k jídlu, jen je třeba dát pozor při kombinaci s některými léky, proto se
vždy poraďte se svým lékařem
> jezte jako první v pořadí hlavní chod, pak teprve polévku a nápoje, abyste se
vyvarovali pocitu plnosti bez odpovídajícího přísunu energie a živin
> vytvořte si při jídle příjemnou atmosféru lákavým vzhledem pokrmu, prostřením stolu, úpravou prostředí, poslechem oblíbené hudby a vyzkoušejte
měnit prostředí, místo kde jíte, čas i jiné okolnosti
> běžné denní činnosti, duševní i fyzické, přispívají k lepší chuti k jídlu
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> krátká procházka venku, dobře vyvětraná místnost rovněž působí příznivě
k podpoření chuti k jídlu
> zpestřujte si jídelníček novými recepturami i potravinami, nebojte se v kuchyni více experimentovat.

DOPORUČENÍ PŘI NEVOLNOSTI A ZVRACENÍ
> Jezte spíše malé porce, a to 6-8x denně i častěji a na jídlo si udělejte vždy
dostatek času.
> Jezte pomalu, jídlo dobře rozžvýkejte, usnadníte tak tělu trávení.
> Jezte jídla měkká, dobře mechanicky upravená (mletá, strouhaná, nakrájená) a lehce stravitelná (např. kaše, tvaroh, vařené netučné maso, tavený sýr,
kompot, brambory, rýži, těstoviny).
> Lépe bývají tolerována jídla pokojové teploty nebo chladná.
> Vynechejte kořeněná, smažená, aromatická a těžce stravitelná jídla jako guláše, smažené řízky, míchaná vejce na tuku, klobásy a uzeniny.
> Pro předcházení ranní nevolnosti snězte ihned po probuzení dříve než vstanete z postele kousek netučného slaného pečiva - rohlík, sušenku, krekry
nebo piškoty.
> Nezdržujte se v místnosti, kde se jídlo připravuje, dobře větrejte a vyhýbejte
se jídlům s intenzivními vůněmi.
> Zkuste během dne usrkávat po doušcích chlazené nápoje bez bublinek
nebo Coca-colu nebo pít nápoje přes brčko.
> Pocucávejte mražené kostky ovocných šťáv, ovoce – melounu, jahod, apod.
> Po jídle odpočívejte v polosedě.
> Pokud míváte nevolnost nebo zvracení při chemoterapii nebo radioterapii,
vyvarujte se jídla alespoň 2 hodiny před ní.
> Rovněž v tomto období vynechejte vaše oblíbená jídla, mohli byste si k nim
vypěstovat trvale negativní vztah.
> Při opakovaném zvracení přerušte krátkodobě příjem stravy i tekutin a začněte až když se podaří zvracení utlumit. Začněte po lžičkách čirými tekutinami, zpočátku každých 20–30 minut, postupně množství navyšujte a pokud budete dobře tolerovat tekutiny, přidejte i měkkou stravu.
> Jídlo konzumujte pokud možno v sedě, i když jste zrovna odkázáni na lůžko
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a i po jídle v sedě ještě chvíli setrvejte.
> Noste volný oděv a nestahujte se v pase.
> U jídla se vyhněte hovorům o nemocech, zdravotních potížích, o své hmotnosti.
> Stolování si co nejvíce zpříjemněte, třeba oblíbenou hudbou, příjemným
prostředím.
> Nezapomeňte na odpočinek a relaxaci.

DOPORUČENÍ PŘI ZMĚNĚ VNÍMÁNÍ CHUTÍ JÍDLA
Nepřestávejte proto jíst! Po ukončení léčby se tyto potíže začnou zlepšovat!
> Nebojte se vyzkoušet nové pokrmy a potraviny nebo nové druhy koření (např.
kari, oregano, tymián, bazalka, máta).
> Jezte jídla studená nebo pokojové teploty, bývají lépe tolerována.
> Vyzkoušejte mražené smetanové krémy, nanuky, ovocné dřeně.
> Dbejte o pravidelnou a správnou hygienu dutiny ústní před jídlem i po něm
(čištění zubů, vyplachování úst).
> Před jídlem cucejte kostky ledu nebo zmrazené ovocné šťávy nebo kousky
ovoce.
> Vynechejte jídla, která vám dělají největší potíže, ale nahraďte je dostatečným
množství jídel, která vám nevadí a mají stejný obsah energie a bílkovin (např.
maso nahraďte rybou, vejcem, tvrdým sýrem, tvarohem, sójovými kostkami,
tofu apod.).
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DOPORUČENÍ PŘI SUCHOSTI V ÚSTECH
Suchost v ústech u pacientů s nádorovým onemocněním může mít mnoho příčin. Vzniká především jako vedlejší nežádoucí účinek ozařování v oblasti krku
a hlavy, chemoterapie nebo vlivem některých léků. Nedostatek slin může mít
za následek zhoršenou hygienu dutiny ústní, vznik zubního kazu a především
zhoršuje polykání, čímž dochází k výraznému snížení příjmu stravy.
> Jídlo nejezte horké, každé sousto řádně rozžvýkejte a zapijte douškem vody.
> Žvýkejte žvýkačky bez cukru – podporují vylučování slin a pomáhají udržovat hygienu dutiny ústní.
> Cucejte bonbóny nebo kostky ledu (ovocné šťávy) – zvyšují vylučování slin,
podobný efekt má také důkladné žvýkání každého sousta. Pokud však máte
v ústech afty, prasklinky či jinak porušenou sliznici, pak se kyselým šťávám,
kyselému ovoci a kyselým pokrmům raději vyhněte.
> V průběhu dne popíjejte často malé množství vody (můžete brčkem) – pomůžete tak udržovat vlhkost v ústech.
> Jezte měkké pokrmy jako jsou omáčky, kaše, pudinky, dresinky, jogurty, koktejly, kompoty, zmrzlina, banány apod. Měkké jídlo se lépe polyká.
> Jídlo zapíjejte tekutinami.
> Vynechejte jídla příliš kořeněná a suchá.
> Mléko a mléčné nápoje mohou být vhodnější náhražkou slin nežli voda.
> Pečujte o ústní hygienu, používejte ústní vody bez alkoholu, měkký zubní
kartáček, balzám na rty.
> Informujte se u lékaře nebo lékárníka o užití umělých slin a přípravků pro
usnadnění polykání.

DOPORUČENÍ PŘI ZÁCPĚ
Chronická zácpa je častou funkční poruchou, na které se podílí řada faktorů >
nedostatek pohybu, strava chudá na vlákninu, nedostatek tekutin, stres či
některé druhy léků, např. léky proti bolesti. Vhodnou stravou se zvýšeným
obsahem vlákniny a dostatečným příjmem tekutin lze dosáhnout zlepšení
vyprazdňování.
> Pijte dostatečné množství tekutin – potřeba organismu je přibližně 30 mililitrů tekutiny na 1 kilogram tělesné hmotnosti, proto např. člověk vážící 60
kilogramů by měl denně vypít 1,8 litru tekutin.
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> Vhodná je pramenitá voda, ovocné a zeleninové šťávy, džusy, minerální
vody, bylinné nebo ovocné čaje.
> Zařazujte častěji potraviny s vyšším obsahem vlákniny jako je syrová zelenina, čerstvé ovoce se slupkou a semínky, kukuřičné lupínky, cereálie, celozrnné pečivo, celozrnné těstoviny a kuskus, ovesné vločky apod.
> Zkuste si ve stravování nastolit pravidelný režim a jezte vždy ve stejnou
dobu, pokud je to možné, pomůžete tak navodit pravidelné vyprazdňování.
> Vždy asi půl hodiny před obvyklou dobou vyprazdňování vypijte teplý nápoj.
> Věnujte se denně fyzické aktivitě a pravidelně cvičte.
> S lékárníkem se poraďte o možnosti použití přírodních projímadel nebo
vhodných minerálních vod. Všechny projímadla však užívejte po poradě
s lékařem.

DOPORUČENÍ PŘI PRŮJMU
> Přechodně omezte zeleninu, ovoce včetně kompotů, luštěniny (hrách,
čočka, fazole), mléko a mléčné výrobky.
> Vynechejte kořeněné a velmi tučné pokrmy a potraviny (guláše, klobásy,
omáčky, dresinky, smažená jídla, pokrmy na cibulovém základě a zahuštěné
jíškou).
> Jezte malé porce jídel po 2 hodinách.
> Vhodné jsou bílé pečivo (rohlíky, veka, toustový světlý chléb), brambory,
bramborová kaše, těstoviny, rýže, libové netučné maso (kuřecí bez kůže,
králičí, rybí filé) upravené vařením nebo dušením bez tuku, tvrdý a tavený
sýr, banán.
> Zkuste zařadit několikrát denně malou porci rýžového odvaru (rýži nejlépe
kulatozrnnou rozvaříme ve větším množství mírně osolené vody).
> Po zlepšení potíží postupně obohaťte jídelníček o jablečný, broskvový nebo
meruňkový kompot bez slupek, libové vepřové a hovězí maso vařené nebo
dušené , šunku, tvaroh a tvarohové sýry (lučina, cottage), jogurt, čerstvé
máslo, kvalitní olej přidaný do hotových pokrmů, vařenou nebo dušenou
mrkev, celer, petržel, netučnou vánočku, starší chléb.
> Popíjejte dostatečné množství tekutin, vhodný je mírně slazený černý čaj, neperlivé vody, dále čaje zelené, ovocné a bylinkové, melta, bujon. Později lze zařadit i malé množství ředěné ovocné nebo zeleninové šťávy a minerální vody.
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DOPORUČENÍ PŘI POTLAČENÉ IMUNITĚ
Při podávání chemoterapie dochází k poklesu bílých krvinek, což vede ke snížení odolnosti organismu proti bakteriím, plísním, virům a parazitům. V tomto
období proto můžete být nejvíce náchylní k infekcím, a to i v souvislosti s příjmem stravy, zvláště pak při nedodržování základních hygienických pravidel.
> Umývejte si ruce mýdlem před jídlem a po každém použití toalety.
> Dbejte na správné skladování potravin a kontrolujte na obalech lhůty spotřeby. Nejezte potraviny s prošlou záruční lhůtou.
> Vyhýbejte se potravinám s obsahem plísní, jako jsou některé druhy sýrů, salámů.
> Pokrmy z vajec jezte pouze po jejich důkladném tepelném opracování.
> Ovoce a zeleninu vždy důkladně omyjte pod čistou tekoucí vodou a ještě
oloupejte. U jablek a hrušek odstraňte i jádřinec a okolí stopky.
> Pokud se budete stravovat v restauraci, vždy si důkladně vyberte takový pokrm, o němž bezpečně víte, že musí být dobře tepelně upraven a kde nehrozí
nebezpečí, že se jedná o pokrm ohřívaný z předchozího dne.
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 yhýbejte se rizikovým potravinám:
V
> Syrové mléko, které nebylo ošetřeno pasterizací
> Dlouho otevřené mléko v krabici, i když je skladované v lednici
> Mléčné výrobky s živými bakteriemi a kulturami
> Plísňové sýry – typu Niva, Hermelín
> Domácí uzené maso
> Uzené ryby – makrela, marinované ryby – zavináče, pečenáče, syrové – ústřice, některé plody moře
> Syrové maso – tatarský biftek
> Hotová jídla kupovaná – hotová sekaná, tlačenka, zeleninové saláty, lahůdkové saláty a pomazánky
> Uzeniny s plísní na obalu – maďarské salámy
> Uzeniny vyráběné sušením syrového masa – Poličan, Herkules, Lovecký salám, Čabajka
> Krájené salámy – není zaručena důkladná hygiena kráječů, skladování při pultovém prodeji či nevhodná manipulace prodavače s potravinou
> Syrová vejce, vejce upravená naměkko, míchaná
> Pečivo skladované v igelitových sáčcích – může obsahovat plísně
> Zelenina konzervovaná kvašením – zelí, nakládaná zelenina
> Syrová zelenina, kterou nelze dobře omýt a oloupat – hlávkový salát, čínské
zelí, cibule, česnek, celer
> Ovoce, které nelze dobře omýt a oloupat – jahody, maliny, ostružiny, švestky,
třešně, rybíz, hroznové víno
> Sušené ovoce, ořechy, mandle, burské oříšky – riziko plísní
> Koření, které nebylo tepelně opracováno v pokrmu nebo bylo nevhodně
skladováno
Pokud užíváte na doporučení nějaký nutriční doplněk – drinky, krémy, sypké
přípravky, dbejte na jejich správné dávkování a použití, o kterém by Vás měl
poučit lékař, lékárník nebo nutriční terapeut.
Drinky doporučujeme konzumovat dobře vychlazené, posrkávat po troškách,
nesmí se vypít najednou a po otevření je nutné je spotřebovat do 24 hodin.
Je vhodné je přidávat i do různých pokrmů, omáček, nápojů, do kávy, dezertů. Můžete si vybrat z mnoha příchutí nebo volit přípravky bez příchuti.
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Jméno a příjmení:
věk:
Datum

14

výška:
Hmotnost (kg)

Snídaně

Přesnídávka

Oběd

Važte se vždy ráno, ve stejnou dobu a na stejné váze. Pokud zaznamenáte pokles vaší hmotnosti, upozorněte na tuto skutečnost svého lékaře
nebo onkologa.
Svačinaa

Večeře

II. večeře

Nutriční doplněk (druh, množství)
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Kontakty:
NUTRIČNÍ PORADNA A NUTRIČNÍ AMBULANCE
NUTRIČNÍ AMBULANCE – tel. 595 633 224
Budova polikliniky H2, 1.patro		
Vítkovická nemocnice a.s.		
Zalužanského 1192/15		
703 84 Ostrava – Vítkovice

MUDr. Klára Zezulková
MUDr. Julia Chripková
MUDr. Hana Laciková

NUTRIČNÍ PORADNA – tel. 595 633 667, 724 255 329
Budova polikliniky H2, 2.patro		
Mgr. Marie Kohutová
Vítkovická nemocnice a.s.		
vedoucí nutriční terapeut
Zalužanského 1192/15			
703 84 Ostrava – Vítkovice		
nutrice@nemvitkovice.cz

Financováno z Projektu programu Ministerstva zdravotnictví
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č.31/12/NAP

