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Kompozícia nutričného plánu 

Kalkulácia potrebného množstva B v dennom  

príjme pre pacienta s 80 kg hmotnosťou: 

Výpočet 1,2 x  80 = 96 g B 

Zabezpečíme 96 g B v dennom jedálničku + strata 

 

Nevyhnutná potreba 1,2 g B/kg rozumnej telesnej hmotnosti 

Ostatné živiny dokalkulujeme 

Tuky 25 – 30% 

Sacharidy – 40 – 50% 

52 g Tvaroh/10 g B          Ovocie 0 g B 
150 g Jahody/0 g B 

Prepočtové tabuľky pomôcka na úvod 

Potravina – 100g B (g) 

Eidam  30,1 

Šunka (% mäsa) 20/26 

Kuracie prsia 22,5 

Hovädzie mäso 20,8 

Tvaroh 19,4 

Bravčové mäso 17,3 

Vajce 13,0 

Ryža 6,7 

Jogurt 5,7 

Chlieb 5,6 

Zemiaky 2,0 
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Kompozícia nutričného plánu 

Praktický príklad zvýšenia biologickej hodnoty jedál 

 Pri nutričnej edukácii poskytneme 
konkrétne inštrukcie, rady 

 

 Informácie dávkujeme primerane 

 

 Hľadáme vhodnú alternatívu 

  

 Správne pochopenie vždy overíme 

 

 Pomoc/podpora blízkej osoby 

 

 Zhodnotenie – stravovací denník 
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Sodík - Nátrium (Na) 

NaCl chlorid sodný - kuchynská soľ 

Maximálne povolené množstvo 5 mg/deň 
Pomáha regulovať rovnováhu tekutín v organizme  

Nedostatok Nadbytok 

Nízky krvný tlak Vysoký krvný tlak 

Závrate, svalové kŕče Opuchy DK a v okolí očí 

Bolesť hlavy Vyššia záťaž srdca 

Poruchy sústredenia Nadmerný smäd 

Nevoľnosť Hmotnostné prírastky 

Potraviny s nízkym obsahom 

 Zelenina 

 Ovocie 

 Mliečne výrobky (jogurt, tvaroh, 
čerstvé syry) 

 Mäso vhodne dochutené 
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Sodík - Nátrium (Na) 
Maximálne povolené množstvo 5 mg/deň 
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 5 mg kuchynskej soli = 1 čajová lyžička 

 
Pasca skrytej podoby  

(100 g šunky / 2 – 3 g) 

• konzervant 

• zvýrazňovač chute 

Možnosti vhodných alternatív 



Fosfor (P) 

Potravinové zdroje 

Kakao, čokoláda, instantná káva, mak, droždie 

Mandle, lieskové, vlašské orechy 

Vaječný žĺtok 

Mlieko, mliečne výrobky, syry 

Vnútornosti, údeniny, mäso 

Obilniny, strukoviny, celozrnné výrobky, 
cereálie 

Ryby s jedlými kosťami 

Nealko nápoje s obsahom fosfátov 

Dochucovadlá, koreniace prípravky, 
konzervanty s fosfátovými prísadami, 

Polotovary, instantné výrobky, hotové jedlá 

 Kalcifikácia – abnormalita minerálového 
metabolizmu 

 Bolesť kĺbov, kostí, svalová slabosť 

 Svrbenie, škriabanie 

 Problémy s očami – pálenie, začervenanie, 
zhoršené videnie 

 Horšia priechodnosť ciev 

 Kardiovaskulárne ochorenia 

 Fraktúry kostí 

 Zhoršený proces hojenia rán, obnovy tkanív 

Denný príjem P v dialyzačnej liečbe 1000 – 1200 mg 
Pre pacientov s abnormálnymi hodnotami sérového P 800 – 1000 mg 

P je druhý najviac zastúpený minerál v organizme, tvorí súčasť nukleových kyselín a kostného 
tkaniva, je uložený v kostiach, zuboch, mäkkých tkanivách a telových tekutinách  

Negatívny dopad hyperfosfatémie 



Hyperfosfatémia 
 

Nezabúdať užiť viazače fosforu už pri medzijedlách s obsahom fosforu nad 100 mg 
   

 Obezita, Diabezita 

 Diabetes mellitus 2. typu 

 Dlhé trvanie dialyzačnej liečby 

 Zvýšené hladiny Ca, fosfátov 

Rizikové faktory vzniku kalcifikácie 

 Vysvetliť dôležitosť správneho užívania liekov 

 Tabuľky fosfátových jednotiek 

 

Dôsledky zlej adherencie 



Záujem o liečbu, spolupráca, získavanie potrebných informácií 
Poznanie zloženia najčastejšie používaných potravín  

Starostlivo pripravená domáca strava predstavuje najlepšiu formu liečebnej výživy  

 

 

Príprava stravy v domácom prostredí (hlavné jedlá, nátierky, peny) 

Kvalitná čerstvo pripravovaná strava bez instantných produktov, dochucovadiel, konzervantov, fosfátových prísad 

Dochucovať pomocou vhodných korenín, vňatí, byliniek – šetriť soľou 

Tavené, tvrdé, údené syry nahradiť čerstvými a tvarohom (Cottage, Lučina) 

Mlieko obmedziť na 50 ml – používať vodou riedenú smotanu 3:1 

Voľba mäsa, kvalitných údenín s nižším obsahom soli – náhrada za mastné údeniny, paštéty, konzervy, nevhodné mäsové 
výrobky a vnútornosti 

Výber rýb bez jedlých kostí (tuniak, zavináče, grilovaný losos, pstruh) 

Praktické ovplyvnenie hladín fosforu 
vhodné alternatívy  



Obľúbené rizikové potraviny, ktorých sa pacienti nevedia vzdať  
(oriešky v čokoláde) si prinesú na dialýzu  

 

 
Na zvýšenie biologickej hodnoty preferovať bielok pred žĺtkom 

Pozor na konzumáciu sušených húb (500 mg P; 2000 mg K / 100 g) 

Obmedziť konzumáciu strukovín, orechov a celozrnných výrobkov 

Piškóta s tvarohom je vhodná náhrada za čokoládové keksíky a tyčinky 

Voliť primerané množstvo čerstvého ovocia pred sušeným 

Pasca colových, ochutených, farbených a instantných nápojov 

Praktické ovplyvnenie hladín fosforu 
vhodné alternatívy  



Draslík  - Kálium (K) 

Dôležitý, vo vode rozpustný minerál zodpovedný za nervovo - svalovú činnosť 

Denný príjem pri liečbe na dialýze 1950 – 2730 mg/ deň 

Negatívny dopad hyperkáliémie 

Porucha srdcového rytmu 

Búšenie srdca 

Poruchy nervovo – svalovej činnosti 

Bolesť svalov, kŕče 

Tŕpnutie v okolí úst, jazyka 

Slabosť, únava, nevoľnosť 

Zástava srdca, smrť 

Zdroje: takmer vo všetkých živočíšnych i 
rastlinných  potravinách  
Najväčšie zastúpenie: ovocie, zelenina, 
kakao, strukoviny, orechy, celozrnné 
výrobky, sušené hríby 



Možnosti ovplyvnenia hladín K v krvi 

Správnou voľbou potravín 

Vhodnou technologickou úpravou  

Primeranou veľkosťou porcie 

Pravidelnou dialýzou   
Vylúhovanie,  prepieranie vo vode 30 – 50%  

Hlboké zmrazenie, následné rozmrazenie 30% 

Namáčanie, varenie malých kúskov 50% 

Vyliatie šťavy z kompótu, šalátu 30 – 50% 

Voľba vhodnej technologickej úpravy 30 – 50% 

(varenie – pečením, opekaním sa K neuvoľňuje) 

Draslík  - Kálium (K) 
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Draslík  - Kálium (K) 
Možnosti vhodných alternatív 



 Nevhodné spoločne zaraďovať 
potraviny s obsahom viac ako 

400 mg K 

Draslík  - Kálium (K) 
Možnosti vhodných alternatív 

Pomôcka: SOS kombinácia 

S – všetky strukoviny  

O – orechy, všetky orechoviny 

S – sušené ovocie, hríby 
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Individuálne špecifiká, výmena informácií 

Ovládanie problematiky, empatia 

Rešpektovanie osobnosti pacienta 

Tímová spolupráca, porozumenie 

Zohľadňovanie progresivity ochorenia 

Dostatočný čas, vhodné prostredie 

Nutričná edukácia – cielená pomoc 
 Kroky účinnej intervencie 
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Nutričná edukácia – cielená pomoc 
 Kroky účinnej intervencie 

Podpora blízkej osoby 

Postupnosť, primeranosť, názornosť 

Dokumentácia - denníky „domáce úlohy“ 

Overenie informácií – kontrolné otázky 

Pochvala, povzbudenie 

Ľudský prístup... úsmev 
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 Denne polhodinová prechádzka na čerstvom vzduchu pre svoje zdravie 

http://kdigo.org/home/guidelines/ckd-evaluation-management
http://kdigo.org/home/guidelines/ckd-evaluation-management
http://kdigo.org/home/guidelines/ckd-evaluation-management
http://kdigo.org/home/guidelines/ckd-evaluation-management
http://kdigo.org/home/guidelines/ckd-evaluation-management
http://kdigo.org/home/guidelines/ckd-evaluation-management

