
Špecifiká nutričnej podpory u 
dialyzovaných pacientov 

 

Mgr. Klaudia Šugrová 
Ústav psychológie zdravia, LF UPJŠ Košice 

FMC – dialyzačné služby, s. r. o., SR 
 

Nefrosestry 
Jasná, 10. – 11. 11. 2016 

1. časť 



Nutričná liečba – liečebná výživa 

Neoddeliteľná, elementárna súčasť liečby 
dialyzovaného pacienta 

  Vysokoproteínová kompromisná diéta 
 

 Stravou dokážeme výrazne ovplyvniť 
zdravotný stav - zlepšiť liečebné výsledky 
 

 Sipping - indikovaná nutričná intervencia 

Zvýšený dôraz na nutričnú podporu/edukáciu 
kladieme pri prechode z predialyzačného štádia do 

dialyzačnej starostlivosti 
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Chronická malnutrícia 
 

• pokles telesnej hmotnosti 

• únava, vyčerpanie  

• atrofia svalovej hmoty 

• redukcia tukového tkaniva 

• pokles fyzickej kondície 

• znížená odolnosť proti infekciám 

• znížené hojenie rán  

• hypotermia 

• rýchlejší vznik dekubitov  

• mortalita, morbidita  
 

„Proteinoenergetická“ podvýživa z nedostatku bielkovín a energie pri dialýze 
Malnutrícia pri nevhodne koncipovanej nutrícii – jednotvárnosť, zlé návyky 

Malnutrícia: 
zjavná 
skrytá 
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..nerovnováha medzi nutričným príjmom a potrebou metabolizmu.. 



Reštrikčná suplementovaná  
diéta 

Personalizované indikácie 
podľa štádia CKD 
0,8 – 1,2 g B/kg  

 
Individuálne obmedzenie 

soli, fosforu, draslíka 

 

Kompromisná vysokoproteínová 
diéta 

Zvýšený príjem kvalitných bielkovín  
od 1,2 g B/kg  

Dostatočný príjem energie a vlákniny 
 

Individuálne obmedzenie 
soli, fosforu, draslíka, tekutín 

 

Dialýza Predialýza 

Liečebná výživa pri CKD 

Chronické ochorenie si vyžaduje: 
dôkladnú priebežnú nutričnú edukáciu zohľadňujúcu aktuálny stav pacienta 
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Nutričný plán v kontexte personalizovanej liečby zohľadňuje: 

 

1. Ordináciu lekára na  základe zhodnotenia aktuálnych 
laboratórnych výsledkov a metabolických porúch 

 

2. Individuálne potreby pacienta (reštrikcie/suplementácie) 

 

3. Stravovacie zvyklosti, možnosti a špecifiká pacienta 

 

Charakteristika nutričnej podpory 

 Vysokoproteínová kompromisná diéta 
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Zostava nutričného plánu 
pri kompromisnej diéte akceptuje  

Zabezpečenie adekvátnej biologickej hodnoty v správnom stravovacom 
režime 

Výber a množstvo potravín podriadené nameraným 
hodnotám (fosfor, draslík, glykémia) 

Kvalitu potravín, sledovanie zloženia 
výrobkov na etiketách 

Prípravu stravy v domácom 
prostredí bez dochucovadiel 

Kontrolu 
príjmu tekutín 

..Stravou dokážeme veľmi pomôcť, ale naopak i uškodiť..  
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Zostava efektívneho nutričného plánu 
pri kompromisnej diéte vyžaduje  

• Správne stanovenie nutričnej anamnézy 
 

• Zohľadňovanie metabolických porúch  
 

• Dôslednú, opakovanú nutričnú edukáciu 
 

• Spoluprácu pacienta s ošetrujúcim tímom 
  
• Znalosť zásad stravovania, ale i dôsledkov nedodržania odporúčaní 

 
• Konkrétne, podrobné vysvetlenie opodstatnenia potrebných reštrikcií  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pochopenie = adherencia 
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Režim priebežného nutričného plánu 

Večera 20%  Druhá večera 10% 

Obed 30% Olovrant 10% 

Časové intervaly medzi jedlami 2,5 – 3 hodiny 
 

Raňajky 20%  Desiata 10% 

Pri DM nezabúdame na aplikáciu bolusového inzulínu pred jedlom! 
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 Pravidelnosť 

Konzumácia častejšie, menšie porcie – rešpektuje všetky metabolické poruchy 

 

• Správny nutričný režim pomáha stabilizovať telesnú hmotnosť  

• Napomáha dobrej kompenzácii ochorenia 

• Eliminuje stres z náporu – hyperglykémie, hyperlipidémie, hyperkáliémie, 
hyperfosfatémie, hyperhydratácie 

Nutričné režimové opatrenia 
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Rizikové potraviny môžu byť zaradené občas v malých porciách, pri nutričnej 
edukácii cielene upozorníme na problém nárazovej záťaže organizmu  



• Živočíšne - mäso, mäsové výrobky, vajcia, mlieko, mliečne výrobky - 
vysoká biologická hodnota  pre obsah esenciálnych aminokyselín, 
lepšia vstrebateľnosť 

• Rastlinné - strukoviny, obilniny, múka, orechy, zemiaky, zelenina  

 

• 20% denného energetického príjmu v pomere 1:1 

• Zaraďujeme minimálne 3x denne do jedálnička so zreteľom na obsah 
fosforu, draslíka a soli 

 

 

 

Bielkoviny - Proteíny 
Základné energetické stavebné látky – 1 g = 17 kJ/ 4 kcal 
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Pre organizmus nenahraditeľné živiny, sú zdrojom  
N, C, O, H, P, S a kovových prvkov 

 
  

Straty vyprodukované dialýzou musíme adekvátne doplniť   
(1 vaječný bielok /11 g B, 30 mg P, 148 mg K – žĺtok/ 16 g B, 600 mg P, 123 mg K) 



Tuky 
Najbohatší zdroj energie 1 g = 38 kJ/ 9 kcal 

 

• Živočíšne - vaječný žľtok, maslo, masť, 
slanina, oškvarky, živočíšny tuk  

• Choleserol do 300 mg/deň nevyhnutný 
pre tvorbu bunkových membrán, súčasť 
všetkých hormónov 

• Rastlinné - orechy, kokos, semiačka, mak, 
zrniečka, oleje -  kvalitné lisované za 
studena cholesterol neobsahujú, 
prospešné pre obsah omega -3 MK 

• Umelé margaríny - nevhodné pre obsah 
trans - MK 

 

 

 Správne využitie vit. A, D, E, K 

 Tvorbu bunkových membrán 

 Tvorbu hormónov 

 Termoreguláciu 

 Zvýraznenie, zjemnenie chuti jedla 

 Spomalenie času vyprázdňovania 
žalúdka 

 

 

 

Dôležité pre: 

Nadbytok spôsobuje hmotnostný prírastok, metabolický syndróm, 
aterosklerózu, zhoršuje inzulínoterapiu   



Sacharidy 
Najrýchlejší zdroj energie 1 g = 17kJ/ 4 kcal 

 

 
• Cukor repný biely/hnedý, hroznový, 

trstinový, med, ovocie, ovocné šťavy 

• Sladené nápoje, sladkosti, cukríky 

• cukrovinky, koláče, zákusky 

• Prudký vzostup – rozkolísanie glykémie 

 

 

• Obilniny, chlieb, pečivo, cereálie, škrob, 
zemiaky, ryža, strukoviny, zelenina 

• Výhodou nízky glykemický index pre 
obsah vlákniny 

Jednoduché - rýchle 

Zložené - komplexné 

Glukóza predstavuje základný 
energetický zdroj pre mozog a 

nervový systém 



Sacharidy 

Nutrícia u dialyzovaných pacientov s DM bezpodmienečne vyžaduje reguláciu príjmu sacharidov, so 
zreteľom na vhodný výber potravín pre kompromisnú diétu podľa liečebných cieľov  

• Výmenné tabuľky SJ 

Neenergetické prírodné sladidlo - Stévia 

Raňajky: 5 SJ 
 

Desiata: 2 SJ 
 

Obed: 5 SJ 
 

Olovrant: 2 SJ 
 

Večera: 5 SJ 
 

Večera 2: 2 SJ 
 

21 SJ / deň 

Nemôžu byť zo stravy vylúčené - selfmonitoring 
 



Vláknina - Prebiotoká 

Nestráviteľné, zdraviu 
prospešné zložky 

rastlinného pôvodu 
rozpustné, alebo 

nerozpustné vo vode 

Odporúčaný denný príjem 25 – 30g 

 
Benefity 

Aktivuje imunitný systém  
Udržuje vyváženú črevnú mikroflóru - prebiotiká 

Priaznivo pôsobí na tráviaci systém – prevencia 
obstipácie, GIT ťažkostí 

Zlepšuje vstrebávanie živín 

Obmedzuje vstrebávanie T, cholesterolu 

Absorbciou vody zväčšuje objem črevného obsahu   

Spôsobuje pocit nasýtenosti 

Čistiace – onkoprotektívne schopnosti 

Zvyšuje prekrvenie GIT 

Stimuluje autonómny NS 



Tekutiny 
 

Nadbytok Nedostatok 

Pravidelný monitoring príjmu 

• Používať menšie poháre, taniere 

• Zaradiť popíjanie pomocou slamky 

• Zaradiť kyslé, osviežujúce potraviny 

• Využívať ľadové kocky, žuvačky, cukríky 

• Vyplachovať ústa vodou 

 

• Obmedziť príjem soli aj v skrytej forme 

• Obmedziť príjem presladených nápojov 

• Obmedziť konzumáciu pikantných jedál 

• Obmedziť konzumáciu alkoholu a kávy 
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