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vedoucí nutriční terapeutka
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Ambulance nutričních terapeutů

► Denně 9:00 – 11:00 hod. ???

► Nutriční terapeutka

► Úzká spolupráce s lékařem – nutricionistou

►Otevřená objednací kniha
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Jak informovat pacienty? 
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   Nutriční plán (návrh nutriční terapie) 
    

Co zajišťuje nutriční terapeutka?



Parametrická dokumentace –
zpráva nutričního terapeuta



Antropometrie

►Hmotnost 
►Obvyklá hmotnost
►Trend hmotnosti
►Otoky DKK, ascites

►BMI
►Obvod paže
►Měření kožní řasy
►BIA (bioimpedance)



Laboratorní hodnoty

►Albumin, C-reaktivní protein, 
prealbumin…

►Kreatinin, urea,..
►Ovlivní stanovenou hodnotu potřeby bílkovin den

►GMT, AST, ALP, ALT, bilirubin,..



Stanovení nutriční potřeby

►Indirektivní kalorimetrie
►Vztah mezi spotřebou kyslíku + výdejem kysličníku uhličitého a utilizací 

nutričních substrátů + spotřebou energie 
►Odpad dusíku močí

►Harris-Benedictova rovnice
►    muži BEE: 66,473+13,7516xH+5,0033xV-6,755xa
►    ženy BEE: 655,0955+9,5634xH+1,8496xV-4,6756xa
►     H=tělesná hmotnost v kg, V=výška v cm, a=věk

            (kcal/24hod)



Nutriční potřeba

►Energie/kg/den
►20 – 30kcal (84 – 125kJ) /kg/den
►25 – 45kcal (104 – 185kJ) /kg/den

►Bílkoviny/kg/den
►0,8g/kg/den
►1 – 2g/kg/den



Bilance stravy
►Srovnání nutriční potřeby vs. skutečný příjem stravy

►Hodnocení příjmu stravy
►Propočty
►Odhadem

►Pacient snědl ½ porce snídaně d.č.3 = 2500 kJ (600kcal)
►  snědl ½ rohlíku 600 kJ (144 kcal)

►Vyjádření pokrytí potřeby energie a bílkovin



Nutriční anamnéza
► Chuť k jídlu
► Dyspeptické potíže

► Nauzea, zvracení, průjem, zácpa,…

► Potíže s příjmem stravy
► Potíže s polykáním, kousáním,…
► Xerostomie, ageuzie, dysgeuzie,…

► Stravovací zvyklosti 
    (chyby ve stravování)…



Nutriční plán (návrh nutriční terapie) 
Běžná strava

► Změna výběru potravin 
► Biologicky kvalitní bílkoviny…

► Modifikace stravy 
► Konzistence (technologická x mechanická
     úprava, Ticken Up..)
► Modulovaná dietetika
     (Fresubin protein powder, Protifar)



Nutriční plán (návrh nutriční terapie) 
Enterální výživa

► Sipping
► Výběr vhodného typu + množství
► Edukace pacienta o užívání, compliance

► Sondová enterální výživa
► Výběr vhodného typu + množství
► Edukace pacienta o zahájení aplikace, způsobu
    podání EV
► Edukace pacienta v péči o PEG

► Kombinace běžné stravy + EV



Edukace

►Součástí nutriční anamnézy 
►Forma řízeného rozhovoru 
►Zpětná vazba nutriční anamnézy

►Zásadně NE příkazy, bez vysvětlení (letáčky)
►Zásadně NE příliš mnoho informací
►Nejlépe opakovaná edukace
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ambulance

Nutriční terapie - říjen 2015 - září 2016

celkem 997

nový 186

hospitalizace

Nutriční terapie - říjen 2015 - září 2016
celkem 5261
nový 1215

Nárůst počtu ambulantních pacientů
Rok 2014 + 100%
Rok 2015 + 50%



Děkuji za pozornost.

tel.číslo: +420 543 134 226
e-mail: vera.andraskova@mou.cz 

www.mou.cz


