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Milí čtenáři,
pokud držíte v ruce tuto brožuru, zřejmě zvažujete možnost chirurgické léčby
obezity a bariatrickou operaci se chystáte podstoupit, nebo už jste ji dokonce
podstoupili. Bariatrie je moderní způsob léčby obezity, který má při správném
využití nejlepší dlouhodobý efekt na snížení, ale i udržení vaší hmotnosti.
Bariatrie je „berlička“, která vám může hodně usnadnit cestu životem a díky níž
budete v boji s obezitou silnější. Abyste věděli, jak to všechno funguje, v čem se
o ni můžete opřít a v čem naopak vůbec, jaké výhody a jaké nevýhody s sebou
nese, je potřeba se na bariatrickou operaci dobře připravit. To v praxi znamená
získat co nejvíce informací nejen od zdravotníků, ale i pacientů, kteří mají s bariatrickou operací zkušenost. Zároveň je důležité, abyste vy sami byli vnitřně
přesvědčeni, že bariatrickou operaci chcete podstoupit.
V této brožuře shrnujeme všechny důležité, a především praktické informace
k bariatrickým operacím. Využít ji můžete jak v procesu rozhodování, tak při
přípravě na operaci, ale i jako průvodce v období po ní. Dočtete se o roli bariatrických operací v léčbě obezity a o jednotlivých typech operací. Naučíte se, jak
se správně stravovat před operací, v prvních týdnech po operaci a jaké zásady je
třeba dodržovat celoživotně. Nechybí ani kapitola věnovaná pohybové aktivitě
nebo několik bariatrických receptů.
Brožura nenahradí osobní konzultace s lékařem, nutriční terapeutkou a psychologem. Umožní vám však vše v klidu doma prostudovat a vracet se k jednotlivým kapitolám podle vaší potřeby. Mějte také na paměti, že informace obsažené
v brožuře jsou obecného charakteru a od individuálních doporučení se mohou
lišit.
Za autorský tým vám mnoho úspěchů přeje
Kristýna Čmerdová
nutriční terapeutka
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Bariatrické operace
Mnoho lidí s obezitou vyššího stupně opakovaně snížilo svoji hmotnost o desítky kilogramů a dříve nebo později je opět nabralo zpět. Tito lidé bývají svým
okolím považováni za někoho, kdo není schopen udržet redukční režim, jinými slovy, kdo stále selhává. Pravda je ale často jiná. Genetická vloha, tedy velká
schopnost ukládat energii do tukových zásob, stejně jako nadbytek energetických zdrojů typický pro současnou dobu vede k navyšování hmotnosti o mnoho
kilogramů za rok. Zmenšení porcí pomáhá jen dočasně, nebo často nepomáhá
vůbec, protože s poloprázdným žaludkem se jednoduše dlouhodobě žít nedá.
Z praxe víme, že pacientů, kteří sníží hmotnost o 40 a více kilogramů a sníženou
hmotnost dlouhodobě udrží, je velmi málo. A není to jejich chyba. Organismus
se dokáže adaptovat na nízký příjem. Při i malém „povolení“ životního stylu se
pak hmotnost neúprosně vrací k původní hodnotě.

ROLE BARIATRICKÉ OPERACE V LÉČBĚ OBEZITY
Bariatrické operace jsou
mnoha pacienty vnímány
jako poslední možnost, jíž
se zpočátku nechtějí ani
zabývat. To je ale chyba! Bariatrické operace rozhodně
nejsou poslední možností,
ba naopak. Máte-li za sebou opakované redukční
pokusy s návratem k původní hmotnosti nebo dokonce k hmotnosti vyšší,
anebo jste obézní a současně máte cukrovku 2. typu,
je operační řešení řešením
velmi přínosným. Dokonce
i pokud zhubnete mnoho kilogramů a BMI je stále vysoké (nad 35 kg/m2), nemá
smysl s bariatrickou operací dlouho otálet. Nejenže podpoří další redukci, ale
zároveň je prevencí opětovného vzestupu hmotnosti.
V současné době tak je bariatrická chirurgie velkou nadějí pro mnoho pacientů
s obezitou 2. a 3. stupně. Má smysl o ní uvažovat i v případě selhání předchozí
konzervativní léčby či v případě přidružených tzv. metabolických komplikací,
především cukrovky 2. typu nebo vysokého krevního tlaku. Někdy se bariatrická
chirurgie, resp. operace označuje termínem metabolická. Je to proto, že operací
na zdravém orgánu (žaludek, eventuálně tenké střevo) jsou vyvolány metabolické změny, které vedou ke zlepšení zdravotního stavu. Pokud je např. pacient
operován do pěti let od diagnózy cukrovky, je více než 70% naděje, že cukrovka
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na mnoho let zcela vymizí, dostane se tzv. do remise. Ke zlepšení kompenzace
dochází vždy, jsou známy i případy, kdy cukrovka vymizela dokonce po více než
10 letech od diagnózy.
Bariatrické operace zlepšují nejen metabolický stav, ale významně odlehčují
i pohybovému aparátu. Díky zákroku tak dochází ke zlepšení hybnosti a s ní spojené kvality života. Rozhodnutí ohledně operace bývá složité. Někdy nechtějí
pacienti a lékař je přesvědčuje, jindy zase chtějí pacienti, ale lékař operaci nedoporučí. V druhém případě jde o situaci, kdy pacienti nejsou připraveni na život po bariatrickém výkonu, který je specifický, a zejména zpočátku i náročný.
Pacienty je proto potřeba důkladně edukovat o pooperačním režimu zahrnujícím především speciální stravovací režim a také kontroly, na které je třeba pravidelně docházet. Pacienti dále navštěvují klinického psychologa, který kromě
vyloučení základních poruch příjmů potravy hodnotí připravenost na zákrok
a zároveň schopnost dlouhodobé pooperační spolupráce.

Chirurgové často popisují u pacientů s vysokou hmotností větší objem žaludku.
To nemusí být způsobeno jeho roztažením v důsledku nezřízeného přejídání.
Možná jsou tito pacienti jen geneticky větší, a proto i k uspokojení hladu potřebují větší porce. Zásadní ovšem je dobře rozlišit hlad od chuti. Podle toho je totiž
nejen vybírán druh operace, ale také koncipována příprava, která velmi ovlivňuje celkový výsledek. Je bezpochyby, že bariatrické operace mají efekt v prvních
týdnech a měsících prakticky u všech, o dlouhodobém efektu nicméně rozhoduje právě příprava. Proto s pacienty často řešíme vhodný typ operace, vhodné
načasování a také délku přípravy.
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INDIKACE K BARIATRICKÉ OPERACI
O indikaci ke konkrétnímu druhu bariatrické operace rozhoduje kromě pacienta i celý tým odborníků zahrnující lékaře (obezitologa, chirurga, anesteziologa),
nutričního terapeuta, a především klinického psychologa. Pokud je praxe jiná,
neodpovídá zcela doporučením České obezitologické společnosti, ani běžné
praxi v zahraničí. Přesto je bohužel možné setkat se s přístupem, kdy k indikaci
dochází na prvních setkáních s pacientem, tzn. bez jeho adekvátní přípravy.
V předoperačním, přípravném, období se vybírá vhodný typ zákroku, pacientovi
jsou představeny pozitivní efekty a očekávání, ale současně i rizika bariatrické operace. Ačkoli bariatrický výkon vypadá někdy velmi jednoduše, rizika jsou
stejná jako například při operaci žlučníku nebo slepého střeva, což jsou operace
spíše s nízkým rizikem. Redukce před operací operační a pooperační rizika snižuje, a i dlouhodobé výsledky jsou významně lepší. Není to jen tím, že pacienti
více zhubnou, ale hlavně mají více času dobře se připravit na život po operaci.
Bohužel se ukazuje, že podmínka zhubnutí před výkonem je často jen formální.
Bariatrické operace jsou dnes určeny především pro pacienty do 60, resp. 65 let
s BMI nad 40 kg/m2 nebo nad 35 kg/m2, pokud je současně přítomno další onemocnění rizikové z pohledu kardiovaskulárního systému (viz tabulka 1).
Tabulka 1: Indikační kritéria k bariatrické operaci
INDIKACE
Věk do 65 let (v naší praxi máme velmi úspěšné pacienty i s mírně vyšším
věkem)
 MI nad 40 kg/m2 nebo v minulosti někdy dosažená hmotnost odpovídající
B
BMI 40
BMI nad 35 kg/m2 v přítomnosti dalších přidružených onemocnění, která
jsou rizikovým faktorem ICHS – cukrovka 2. typu, hypertenze, dyslipidémie,
samotná ICHS
Schopnost dodržovat pooperační režim
KONTRAINDIKACE
Poruchy příjmu potravy, pravidelné užívání alkoholu, drog
 ktivní vředová choroba žaludku, gastroezofageální reflux (návrat žaludeční
A
šťávy do jícnu), srdeční selhání, nádorové onemocnění, které není v remisi,
těhotenství
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TYPY BARIATRICKÝCH OPERACÍ
Přestože jsou bariatrické operace i mezi odbornou zdravotnickou veřejností
často vnímány jako kontroverzní, výsledky klinických studií, ale i konkrétních
pacientů, jsou nezpochybnitelné, a bariatické operace tak rozhodně patří mezi
standardní metody léčby obezity. Pravdou je, že zkušenosti s „neúspěšnými“
operacemi budí dojem, že efektivita je nižší, než jak je často komunikováno. Příčina většiny neúspěšných pacientů je v nedokonalé přípravě nebo v porušování
pooperačního režimu na základě neznalosti nebo ne zcela optimálního výběru
typu bariatrické operace. Mnoho pacientů, kterým se v určité fázi pooperačního
období nedaří, bohužel už nenavštíví obezitologické pracoviště z obavy, že budou považováni za nespolupracující. Včasný rozbor situace, kdy se nedaří, je ale
naopak velmi důležitý a následná reedukace může pacienta opět vrátit do procesu redukčního režimu.
Bariatrické operace lze rozdělit na dva základní typy – restrikční a malabsorpční,
eventuálně kombinované. V tabulce 2 jsou uvedeny v současnosti nejčastěji
prováděné chirurgické zákroky a jejich rozdělení.

Adjustabilní žaludeční bandáž

Nejstarší současně používanou metodou je adjustabilní bandáž žaludku, která
zcela nahradila původně fixní bandáž žaludku. Principem je zmenšení žaludku
manžetou, která ve své podstatě rozdělí žaludek na dvě části spojené kanálem.
Do první (menší) části je potrava přijímána a po jejím naplnění se dostavuje pocit sytosti. Někteří pacienti však popisují spíše pocit plnosti z mechanického
naplnění bez uspokojení z najedení, tzn. chybí jim pocit sytosti vnímaný z CNS

B A R I-klub – Při
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dejte se k nám

(centrálního nervového systému). To může
vést k tomu, že vyhledávají jídla, která jim
přinášejí uspokojení, a dochází k selhání
bandáže. V současné době se využívá především bandáž adjustabilní („utažitelná“),
u které je možno pooperačně regulovat
utažení manžety. K regulaci (utažení manžety) dochází naplněním tzv. portu, který
je pod kůží, jedním až dvěma ml tekutiny.
Většinou je potřeba v průběhu úspěšného
redukčního režimu minimálně jednou až
dvakrát bandáž adjustovat, resp. přitáhnout. Na začátku se bandáž ponechává mírně volnější, a po opadnutí otoku a redukce prvních kilogramů nebo desítek kilogramů se stává volnou.
Tento výkon vyžaduje maximální spolupráci pacienta ve výběru potravin a dodržování velikosti porcí. Je tedy vhodný pro pacienty, u kterých je příjem potravy
ovlivněn spíše hladem než chutí, mají dostatek sebekontroly pro dodržení jídelního režimu a nekonzumují velké množství ovoce a zeleniny. Bandáž nachází uplatnění u pacientek, u kterých je potřeba snížit hmotnost před plánovaným otěhotněním, jelikož je to výkon vratný a na rozdíl od např. kombinovaného výkonu není
spojený s velkým rizikem deficitu vitamínů. Z dobrého zápisu jídelníčku a předoperační přípravy lze předvídat, zda je bandáž vhodná nebo nikoli.

Tubulizace žaludku (sleeve gastrektomie)

Tento výkon, původně prováděný jako první doba biliopankreatické diverze,
omezuje množství přijímané stravy díky tomu, že je žaludek zmenšen do tvaru
rukávu (anglicky „sleeve“). Toho je docíleno odstraněním velkého zakřivení žaludku a sešitím a vytvarováním zbývající části. Tento výkon kromě jiného omezuje pocit hladu také tím, že je odstraněna ta část žaludku, kde je produkován
hormon ghrelin. Ghrelin mimo jiné zvyšuje chuť k jídlu, a podílí se tak na regulaci tělesné hmotnosti. Tím, že se jeho hladina sníží, se snižuje i pocit hladu.
Pacienti často udávají zvláště v prvních měsících po operaci změny chuti k jídlu,
což jim pomáhá měnit režim.
Tubulizace žaludku je výkon nevratný, časem se dá pozměnit na výkon kombinovaný, tedy biliopankreatickou diverzi, nebo
výkon podobný gastrickému bypassu.
K této změně se může přistoupit v případě,
že se hmotnostní úbytek zastaví a je nedostatečný, nebo po několika letech dochází
k opětovnému vzestupu hmotnosti. Tubulizace je vhodná pro pacienty, u kterých
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je příjem potravy ovlivněn spíše hladem než chutí a kteří mají rádi ovoce a zeleninu, jelikož požadavek na výběr potravin není tak striktní jako u žaludeční
bandáže. Je to dáno tím, že zůstávají zachovány fyziologicky oba přechody, tzv.
svěrače, mezi jícnem a žaludkem a mezi žaludkem a dvanáctníkem, a nevzniká
tak nefyziologické zúžení jako u bandáže žaludku.

Plikace žaludku

Plikace je restrikční zákrok podobný tubulizaci, rozdílný je pouze ve způsobu provedení – velké zakřivení žaludku se neodstraní, pouze se složí, „zaroluje“ a prošije. Vnořená řasa časem atrofuje (mizí), čímž opět dochází k omezení
produkce hormonu ghrelinu, a tím ke snížení pocitu hladu. Zároveň se zmenší objem žaludku, a tedy i množství přijímané
stravy. Požadavky na stravovací režim jsou
stejné jako u tubulizace. Tento výkon je
vratný v prvních týdnech po operaci, ale
následně se samozřejmě stává trvalým,
neboť dochází ke srůstům stěny žaludku
a vymizení vnořené řasy. Rozhodnutí mezi
plikací a sleeve gastrektomií většinou závisí na zvyklostech bariatrického pracoviště
a preferenci pacienta.

Biliopankreatická diverze se zachovanou duodenální pasáží

Biliopankreatická diverze (BPD) je typicky malabsorpční zákrok, kdy se redukuje
plocha střeva schopná vstřebávat živiny z potravy a zároveň se zmenšuje objem
žaludku. Zmenšená část žaludku je napojena na tenké střevo, jímž strava prochází do dalších částí trávicího traktu. Zbylá část žaludku se odstraňuje, avšak
duodenum (dvanáctník) zůstává beze změny, putují jím trávicí šťávy ze žlučníku
a slinivky.
Vznikají tedy dvě kličky střeva – jedna alimentární, kterou putuje strava ze
zmenšeného žaludku, a druhá biliopankreatická, do které jsou vylučovány trávicí šťávy ze slinivky a žlučníku. Tyto kličky se po určité vzdálenosti spojí, trávicí
šťávy se smísí s obsahem z potravy a teprve tehdy se vstřebá nejvíce látek. Jelikož je tato „společná“ část střeva značně kratší než obvykle, čas na trávení, resp.
čas kontaktu potravy s trávicími enzymy ze slinivky a žlučníku, je kratší, celkově
se vstřebá méně živin.
Tento typ výkonu je vhodný pro pacienty, které často trápí „chuť“ a u kterých
je třeba výraznější redukce hmotnosti a je předpoklad menší schopnosti spolupráce v pooperačním režimu. Výhodou je relativní tolerance k občasným výkyvům ve stravovacím režimu. Nutné je však pravidelně sledovat množství vitaminů, minerálů a dalších látek v těle, jelikož z důvodu omezeného vstřebávání
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hrozí jejich nedostatek. V pooperačním období může docházet především
k nedostatku vitamínů rozpustných
v tucích (A, D, E, K), ale i B12 či kyseliny listové. Proto se často preventivně
některé vitamíny substituují a měly
by být, zvláště zpočátku, monitorovány. Zdá se, že někdy dochází i k poruše vstřebávání vitamínu D, resp. jeho
lékové formy v kapkách, což vyžaduje
jinou formu substituce.
Kratší čas kontaktu potravy s trávicími enzymy může způsobit nedokonalé
trávení, které se především při zvýšeném příjmu tuků projeví průjmem
a zvýšeným obsahem tuků ve stolici.
Tyto průjmy mohou být i silně zapáchající a nepříjemné, proto je třeba věnovat dietě po biliopankreatické diverzi
velkou pozornost. Někteří pacienti jsou přesvědčeni, že po tomto typu operace
budou jíst stejně jako před operací, velmi často jsou ale po této nepříjemné zkušenosti vyvedeni z omylu.

Gastrický bypass

Gastrický bypass patří mezi kombinované výkony. Spojuje prvky restrikce
(zmenšení objemu žaludku a tím i množství přijaté stravy) a prvky malabsorpce
(omezení plochy střeva schopné vstřebávat živiny). Historicky se na efekt gastrického bypassu přišlo při operacích vředové choroby, kdy došlo k odstraněné
poškozené části žaludku s přepojením za duodenum. Pokles hmotnosti, který
následoval, byl u většiny osob žádoucí,
a tak se nakonec z této operace vyvinula
samostatná operace na léčbu obezity.
Výkon je podobný BPD s duodenální výhybkou – žaludek je zde zmenšen na poměrně malý objem a napojen na kličku
tenkého střeva za dvanáctník při různých
modifikacích, buď hned jako tzv. minibypass, nebo o něco dále (100-150 cm) jako
typický bypass. Ze zbývající části žaludku, která zůstává na svém místě a neodstraňuje se, pak vede druhá klička, kterou
putují trávicí šťávy ze žlučníku a slinivky.
Zhruba po 150 cm délky se kličky spojí,
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potrava se promísí s trávicími šťávami a rozběhne se proces vstřebávání látek.
Na rozdíl od BPD se zachovalou duodenální pasáží je zde o něco menší žaludek a společná klička střeva je delší – potrava se tedy může vstřebávat v delším
úseku tenkého střeva. U gastrického bypassu je tedy více vyjádřena restrikce
potravy než omezení vstřebávání látek, i když to záleží na délce společné kličky.
Gastrický bypass je stejně jako BPD vhodný pro pacienty, kteří často více podléhají „chuti“ k jídlu. Je to výkon nevratný a je také nutné pečlivě sledovat hodnoty
vitaminů, minerálů a dalších látek v těle.

REŽIM PO BARIATRICKÉ OPERACI
Stejně jako jiné chirurgické zákroky i bariatrické výkony, ve velké většině prováděné laparoskopicky, představují určitý zásah do organismu. Proto je nutné
pooperačně dodržovat relativně klidový režim a také speciální stravovací režim.
Zatímco chůze je většinou možná již několik dní po operaci a není výjimkou,
že pacienti odcházejí 2. den po operaci domů, ostatní náročnější pohybové aktivity jsou přinejmenším v prvních šesti týdnech nevhodné. Stejně tak návrat
do pracovního procesu s větší fyzickou námahou by měl proběhnout nejdříve
5-6 týdnů po zákroku. Ačkoliv se nám může zdát, že po laparoskopické operaci jsou za dva týdny operační rány zcela zhojeny, opak je pravdou. Zeslabená
břišní stěna nemusí vydržet zvýšený nitrobřišní tlak, tj. větší fyzickou námahu
spojenou se zapojením břišních svalů, a jako pozdní následek nedodržení pooperačního režimu se může objevit kýla v jizvě. Je tedy na místě omezit v prvních
týdnech po operaci větší fyzickou námahu. Protože je ale režim v tomto období
poměrně náročný, zejména co se stravy týká, pacienti na větší fyzickou námahu
většinou nemají ani chuť.
Tabulka 2: Nejčastěji prováděné chirurgické zákroky a jejich rozdělení
TYP VÝKONU

PRINCIP

VARIANTY VÝKONU

Restrikční

Zmenšuje objem žaludku,
čímž omezí množství přijaté
stravy

Adjustabilní žaludeční bandáž
Tubulizace žaludku (sleeve
gastrektomie)
Plikace velkého zakřivení
žaludku

Malabsorpční

Zmenšuje část trávicího
traktu schopného vstřebávat
živiny
Omezuje vstřebávání
nutrientů ze stravy

Biliopankreatická diverze
Biliopankreatická diverze
se zachováním duodenální
pasáže („duodenal switch“)

Kombinovaný

Kombinuje prvky restrikce
a malabsorpce

Gastrický bypass (Roux‑Y)
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VÝHODY
BARIATRICKÉ
OPERACE
MIGRÉNY
odezněly u 57 % pacientů
PSEUDOTUMOR
CEREBRI
odezněl u 96 % pacientů
DYSLIPIDÉMIE,
HYPERCHOLESTEROLÉMIE
odezněly u 63 % pacientů
NEALKOHOLOVÉ
ZTUČNĚNÍ JATER
zlepšení steatózy u 90 % pacientů
odeznění zánětu u 37 % pacientů
odeznění fibrózy u 20 % pacientů
METABOLICKÝ SYNDROM
odezněl u 83% pacientů
DIABETES MELLITUS TYPU II
odezněl u 83% pacientů
SYNDROM POLYCYSTICKÝCH
VAJEČNÍKŮ
odeznění hirsutismu u 79 % pacientek
odeznění menstruační dysfunkce
u 100 % pacientek
VENOSTÁZA
odezněla u 95 % pacientů

KVALITA
ŽIVOTA
zlepšení
u 95 %
pacientů

MORTALITA
89% snížení
pětileté
mortality

DEPRESE
odezněly
u 55 % pacientů
OBSTRUKČNÍ
SPÁNKOVÁ APNOE
odezněla u 74–98 %
pacientů
ASTMA
zlepšilo se nebo
odeznělo u 82% pacientů
KARDIOVASKULÁRNÍ
ONEMOCNĚNÍ
snížení rizika o 82 %
HYPERTENZE
odezněla u 52–92 %
pacientů
GASTROEZOFAGEÁLNÍ
REFLUX
odezněl u 72–98 %
pacientů
STRESOVÁ
INKONTINENCE
odezněla u 44–88 %
pacientů

DEGENERATIVNÍ
ONEMOCNĚNÍ KLOUBŮ
odeznělo u 41–76 %
pacientů

DNA
odezněla
u 72–77 % pacientů

15

Strava před bariatrickou operací
Výživa představuje důležitou součást životního stylu. Nejde přitom pouze
o energetickou hodnotu stravy a to, zda se vaše hmotnost bude zvyšovat nebo
snižovat, jde především o vaše zdraví. Ať už se pro bariatrickou operaci rozhodnete či nikoli, tedy ať už bude vaše cesta za nižší hmotností a lepším zdravím
jakákoli, zlepšení skladby stravy bude vždy její důležitou součástí.

VYVÁŽENÁ STRAVA
Vyvážená strava poskytuje vašemu tělu energii a všechny potřebné látky pro
jeho fungování, růst a regeneraci. Získáte z ní:
 makroživiny (hlavní živiny): sacharidy, bílkoviny, tuky,
 mikroživiny: vitamíny, minerální látky, stopové prvky,
 vlákninu,
 vodu.
Všechny tyto složky stravy mají v organismu důležité a unikátní funkce. Proto
je vaše tělo potřebuje přijímat každý den a žádná složka nemůže být nahrazena
jinou. Ve vyváženém a pestrém jídelníčku nejsou vynechány žádné skupiny potravin. Vyřazení některé skupiny potravin (např. obilovin či luštěnin), se po nějaké době negativně projeví na vašem zdraví. Vyvážený jídelníček obsahuje zdroje
všech hlavních živin, čímž je zajištěn i příjem důležitých vitaminů, minerálních
látek, stopových prvků a vlákniny.
Základ každodenní stravy mají tvořit potraviny nezpracované a potraviny jen
minimálně zpracované (tzv. primárně a sekundárně zpracované). Naopak potraviny průmyslově zpracované mají tvořit co nejmenší část.
Nezpracované potraviny
 ovoce a zelenina
 čerstvé houby,
žampiony

 brambory
 luštěniny
o
 biloviny, ovesné
vločky

 maso, ryby
 vejce
 mléko
 smetana
 ořechy a semena

Primárně zpracované potraviny
 studené a vařením, pečením či jinými technologiemi upravené
čerstvé suroviny (zelenina, maso, mléko, vejce, luštěniny, ovesné
vločky, brambory, ořechy apod.)
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Sekundárně zpracované potraviny
 kysané mléčné výrobky a sýry (zpracované mléko)
 máslo (zpracovaná smetana)
 kysané zelí
 nakládaná zelenina (zpracovaná zelenina)
 ovocná marmeláda, kompot (zpracované ovoce)
 čerstvý chléb (zpracované obiloviny) apod.
Průmyslově zpracované potraviny
Tyto potraviny jsou vyrobené průmyslovým zpracováním základních potravinových surovin. Účelem průmyslového zpracování je zjednodušit a zlevnit jejich
výrobu, skladování, přípravu a zároveň upravit chuť. Ultrazpracované potraviny
obsahují velké množství energie, přidaných cukrů, nekvalitních tuků, soli, ale
také potravinářských přídatných látek (aditiv, tj. éček). Právě tyto složky jsou
spojovány se vznikem tzv. civilizačních onemocnění, jako je obezita, cukrovka
2. typu, kardiovaskulární onemocnění, rakovina.
Ultrazpracované potraviny
 trvanlivé, sériově vyráběné balené běžné pečivo a jemné pečivo –
buchty, záviny apod.
 sériově vyráběné nebalené jemné pečivo – koblihy, dorty, croissanty apod.
 sladké balené pochutiny – tyčinky, sušenky, bonbony, zmrzlina,
kukuřičné a jiné lupínky
 slané balené pochutiny, tzv. snacky – brambůrky, slané tyčinky, ořechy
v těstíčku apod.
 slazené nápoje
 produkty z mletého masa – masové koule, rybí a masové nugety
 produkty ze sekundárně zpracovaného masa – šunka, paštika, párky,
klobásy apod.
 instantní nudle a polévky
 zmražená jídla, polotovary, mražená pizza apod.
 konzervované potraviny a polotovary
 fastfood – hamburgery, nugety, hranolky, nápoje, dezerty
Cílem nás všech by mělo být významně omezit konzumaci vysoce průmyslově
zpracovaných potravin, které organismus vlastně k ničemu nepotřebuje. Naopak ho takové potraviny nepřiměřeně zatěžují a mohou dříve či později způsobit i různě závažné zdravotní problémy zkracující život a snižující jeho kvalitu.
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Přestože nabídka průmyslově zpracovaných potravin je ohromná, a navíc
podporována reklamou, stále jsou na trhu dostupné potraviny, které mají
vysokou výživovou hodnotu a jsou pro náš organismus prospěšné. Jedná se
o potraviny nezpracované a jen minimálně zpracované. Ty mají tvořit 90 %
jídelníčku. Pokud zbylých 10 % vyplníte méně zdravými „chuťovkami“, je to
v pořádku a zdravotních problémů se nemusíte příliš obávat.

HLAVNÍ ŽIVINY VE STRAVĚ
Hlavní živiny, tzv. makroživiny, jsou sacharidy, bílkoviny a tuky. Všechny jsou
pro váš organismus nezbytné, protože každá hlavní živina má své specifické
funkce.

ZÁKLADNÍ ŽIVINY

BÍLKOVINY

SACHARIDY

TUKY

rostlinného původu
živočišného původu
složené
jednoduché

přirozeně se
vyskytující
přidané

rostlinného původu
živočišného původu

Sacharidy
Sacharidy představují základní zdroj energie pro činnost všech buněk a tkání
ve vašem organismu. Pro fungování vašeho těla jsou velmi důležité a dlouhodobě se bez nich neobejdete. Je ale dobré porozumět jednotlivým druhům sacharidů a vybírat si ty hodnotné a pro organismus prospěšné.
Ve vašem jídelníčku mají být každý den:
Sacharidy složené – zdroje: pečivo (lépe
žitné, žitnopšeničné či celozrnné), ovesné a jiné obilné vločky, müsli sypané (ne
zapékané), přílohy – brambory, rýže, těstoviny, kuskus, bulgur, luštěniny (čočka,
fazole, hrách, cizrna)
Tyto potraviny jsou nejen důležitým zdrojem energie, ale také vlákniny, vitaminů a minerálních látek.
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Sacharidy jednoduché (= cukry) přírozeně se vyskytující v potravinách –
zdroje: ovoce, některé druhy zeleniny (mrkev, červená paprika, rajčata, červená
řepa…), mléko a neochucené mléčné výrobky (obsahují laktózu, tj. mléčný cukr)
Potravinám obsahujícím přirozeně se vyskytující cukry se nevyhýbejte. Naopak je do svého jídelníčku zařazujte každý den, např. denně dvě porce zeleniny (k obědu a večeři) a jednu porci ovoce (k snídani či svačině). Obsahují
vlákninu, vitamíny, minerální látky, antioxidanty a zároveň velmi málo energie. Mléčné výrobky bez příchuti jsou také důležitou součástí jídelníčku, jelikož vašemu tělu poskytují bílkoviny a vápník.
Tabulka 3: Příklady potravin s obsahem složených sacharidů a přirozeně se vyskytujících cukrů
Potraviny s obsahem
složených sacharidů

Energie
na 100 g

Sacharidy
(z toho cukry)

brambory vařené

280 kJ/67 kcal

20 g (6 g)

rýže vařená průměr

450 kJ/108 kcal

26 g (0 g)

těstoviny vařené průměr

557 kJ/132 kcal

24 g (0,2 g)

kuskus vařený

470 kJ/112 kcal

22 g (0 g)

červená čočka vařená

480 kJ/115 kcal

20 g (2 g)

chléb žitno-pšeničný

950 kJ/227 kcal

42 g (2 g)

sypané müsli s rozinkami

1500 kJ/357 kcal

63 g (13 g), tuky 5 g

Potraviny s obsahem přirozeně
se vyskytujících cukrů

Energie
na 100 g

Sacharidy
(z toho cukry)

mrkev

150 kJ/36 kcal

7 g (5 g)

jablko

240 kJ/57 kcal

13 g (11 g)

banán

350 kJ/84 kcal

22 g (19 g)

kukuřice

450 kJ/108 kcal

18 g (6 g)

Cukry přidané do potravin – zdroje: sladkosti a cukrovinky - čokoláda, zmrzlina,
dorty a moučníky, sladké pečivo (koláče, croissanty atd.), slazené mléčné výrobky, slazené nápoje
Tyto potraviny nepřináší vašemu tělu žádné benefity. Kromě cukru často
obsahují také velké množství tuku, takže jejich obsah energie je vysoký. Nemusíte se jich zcela vzdát, ale měly by tvořit maximálně 10 % z celkového
příjmu sacharidů za den. V praxi to znamená dát si jednu takovou potravinu
za den.
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Tabulka 4: Příklady potravin s obsahem přidaných cukrů a zároveň vysokým
obsahem tuků
Potraviny s obsahem
přidaných cukrů/a tuků

Energie a tuky na 100 g

Sacharidy
(z toho cukry)

spékané müsli

1804 kJ/432 kcal, 16 g tuku

62 g (20 g)

čokoládový dort

1700 kJ/420 kcal, 28 g tuku

37 g (26 g)

Pribináček

998 kJ/238 kcal, 16 g tuku

17 g (14 g)

vanilková zmrzlina

800 kJ/190 kcal, 11 g tuku

23 g (22 g)

tvarohový koláč

1000 kJ/240 kcal, 10 g tuku

28 g (12 g)

závin jablečný

1200 kJ/286 kcal, 14 g tuku

30 g (10 g)

croissant s čokoládou

1750 kJ/416 kcal, 24 g tuku

45 g (18 g)

polomáčené sušenky

2144 kJ/510 kcal, 26 g tuku

60 g (24 g)

proteinová tyčinka

1500 kJ/360 kcal, 10 g tuku

43 g (29 g)

Bílkoviny
Bílkoviny jsou základní stavební složkou živých organismů. Jsou také důležité pro správné fungování imunity a tvorbu některých hormonů.
Proto dbejte na jejich dostatečný
příjem a výběr kvalitních zdrojů. Potřebný denní příjem bílkovin závisí
na zdravotním stavu a fyzické aktivitě,
průměrně to má být 1 g bílkovin na 1 kg
optimální tělesné hmotnosti (tedy například žena vážící 70 kg by měla mít
denní příjem bílkovin přibližně 70 g).
Bílkoviny živočišné – zdroje: mléko a mléčné výrobky (jogurty, tvarohy, kefíry,
podmáslí, sýry), maso, vnitřnosti, uzeniny (šunka, salám, párky a klobásy), vejce,
ryby a mořské plody.
Bílkoviny rostlinné – zdroje: luštěniny (cizrna, čočka, fazole, hrách, sója) a výrobky z nich (tofu, tempeh), seitan, robi maso, obiloviny, ořechy.
Při snaze o redukci či udržení hmotnosti je důležité upřednostňovat zdroje
bílkovin s nízkým obsahem tuku (libové maso, vejce, tvaroh, cottage, mozzarella, z uzenin pouze šunka atd.).
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1300 kJ/311 kcal

1600 kJ/ 384 kcal

1050 kJ/251 kcal

1300 kJ/311 kcal

1100 kJ/266 kcal

1100 kJ/266 kcal

1370 kJ/327 kcal

1553 kJ/371 kcal

1600 kJ/382 kcal

1400 kJ/334 kcal

1434 kJ/342 kcal

paštika játrová

kachna průměr

vepřová tlačenka

párky průměr

sekaná domácí

tavený sýr

pomazánkové (máslo)

anglická slanina

niva

hermelín

eidam 45 %
26 g

28 g

34 g

35 g

33 g

22 g

19 g

28 g

20 g

37 g

30 g

37 g

na 100 g

na 100 g

1850 kJ/442 kcal

Tuky

Energie na 100 g

trvanlivý salám

Vysoce energetické
potraviny

olomoucké tvarůžky

hermelín Figura

mozzarella light

zavináč

ricotta

cottage

žervé

filé z tresky

vejce 2ks

kuřecí prsa (bez kůže)

tuňák ve vlastní šťávě

šunka kuřecí/vepřová

Vhodné alternativy

524 kJ/125 kcal

1000 kJ/238 kcal

689 kJ/164 kcal

749 kJ/179 kcal

530 kJ/126 kcal

455 kJ/108 kcal

745 kJ/178 kcal

320 kJ/76 kcal

600 kJ/140 kcal

630 kJ/150 kcal

471 kJ/113 kcal

440 kJ/105 kcal

na 100 g

Energie

< 1g

17 g

8,5 g

12 g

9g

6g

16 g

< 1g

10 g

3g

< 1g

2g

na 100 g

Tuky

Tabulka 5: Příklady zdrojů bílkovin s vysokým obsahem tuku a energie (levá část tabulky) a nízkým obsahem tuku a energie
(pravá část tabulky). Cílem je vybírat potraviny s obsahem tuku 15 g na 100 g a méně.

Tuky
Tuky představují pro náš organismus bohatý zdroj zásobní energie. Pomáhají
udržovat tělesnou teplotu, fungují jako mechanická ochrana vnitřních orgánů (tvoří jejich obal), jsou stavební složkou některých hormonů a napomáhají
správnému využití vitaminů rozpustných v tucích (A, D, E, K). Také dodávají jídlu
chuť, a proto nám tučné potraviny tolik chutnají.
Tuky lze rozdělit do dvou skupin podle toho, zda jsou obsažené v potravinách
(tzv. skryté tuky) nebo zda jsou samostatnou potravinou (tzv. volné tuky)
Skryté tuky – zdroje: maso, uzeniny, sekaná, sýry, vejce, mléko a mléčné výrobky, smetana, ryby, ořechy, avokádo, dresingy a omáčky, moučníky, čokoláda, sušenky, zmrzlina
Volné tuky – zdroje: máslo, sádlo, rostlinný margarín, rostlinné oleje
V porovnání se sacharidy a bílkovinami přináší tuky vašemu tělu dvojnásobek energie. Jedna lžička tuku bude mít tedy dvojnásobný obsah energie než
jedna lžička cukru. Proto jsou to právě potraviny s vysokým obsahem tuku,
na které je třeba se při snaze o kontrolu své tělesné hmotnosti zaměřit a cíleně jejich příjem snížit.
Tabulka 6: Příklady potravin s vysokým obsahem tuků a jejich energetická
hodnota
Potraviny s obsahem
volných tuků

Energie na 100 g

Tuky na 100 g

máslo

3115 kJ/742 kcal

82 g

Rama classic

2230 kJ/530 kcal

60 g

Flora original

1665 kJ/396 kcal

45 g

sádlo

3700 kJ/881 kcal

99 g

rostlinný olej

3400 kJ/810 kcal

92 g

majonéza

2840 kJ/678 kcal

75 g

tatarská omáčka

1676 kJ/399 kcal

41 g

smetana 33%

1360 kJ/325 kcal

34 g
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JAK SI SLOŽIT KAŽDODENNÍ JÍDELNÍČEK
Každý hlavní pokrm (snídaně, oběd, večeře) má být složen podle zásad tzv.
nutričně vyváženého talíře. Takové správně složené hlavní jídlo tedy obsahuje zdroje všech hlavních živin (sacharidů, bílkovin, tuků) a je doplněn
zeleninou nebo ovocem.
Pokud si svá hlavní jídla dne složíte správně, dodáte svému organismu dostatek všech potřebných živin a energie. Jestliže k hlavnímu jídlu vždy zařadíte
také porci zeleniny či ovoce, navýšíte tím příjem vlákniny a budete se cítit sytí
po delší dobu. V případě správně složeného hlavního pokrmu by se pocit hladu
neměl dostavit dříve než za 3-4 hodiny. Možná tedy zjistíte, že nepotřebujete
svačit, nebo že vám postačí malá svačina (např. neochucený jogurt/kefír, ovoce/
zelenina).
Na hlavních pokrmech se nevyplatí „šetřit“. Pokud se o to budete snažit
a vynecháte například zdroj sacharidů (přílohu) k obědu, pravděpodobně se
u vás během odpoledne objeví únava a/nebo chutě na sladké. Moučník nebo
sušenka snědená k odpolední kávě vám ale přinese daleko větší energii, protože na rozdíl od přílohy obsahuje velké množství tuků.

Hlavní pokrm má obsahovat:

SACHARIDY

BÍLKOVINY
TUKY
OVOCE
ZELENINA

 droj složených sacharidů
Z
(pečivo, ovesné vločky/müsli
sypané, přílohy, luštěniny)
Zdroj bílkovin
(mléko a mléčné výrobky, vejce,
libové maso, ryby)
Zdroj tuků
(tzv. volný tuk – máslo, olej, tzv.
skrytý tuk – už obsažený ve zdroji
bílkovin)
Zdroj vlákniny
(ovoce/zelenina)

Nutričně vyvážený talíř znázorňuje, jak mají být složena hlavní jídla dne.
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Příklady hlavních pokrmů
Snídaně
ovesné vločky/müsli sypané = zdroj sacharidů (i vlákniny)
+ mléko/jogurt bílý/tvaroh = zdroj bílkovin
+ ořechy/semínka (10-15 g) = zdroj tuků
+ ovoce = zdroj vlákniny
Oběd
brambory/luštěniny/rýže/těstoviny/kuskus = zdroj sacharidů (i vlákniny)
+ maso (drůbeží/vepřové libové/hovězí libové/ryba) = zdroj bílkovin
+ rostlinný olej (10 ml) na přípravu jídla = zdroj tuků
+ zelenina = zdroj vlákniny
Večeře
žitný chléb = zdroj sacharidů (i vlákniny)
+ s ýr/vejce/tvarohová pomazánka/žervé/cottage/šunka apod. = zdroj
bílkovin
+ máslo/rostlinný margarín/ořechy/semínka = zdroj tuků (lze vynechat)
+ zelenina/ovoce = zdroj vlákniny
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ZÁPIS JÍDELNÍČKU ROZHODNE O VAŠEM ÚSPĚCHU
Zápis jídelníčku je nejdůležitějším nástrojem pro dlouhodobou úspěšnou
kontrolu vaší hmotnosti.

Proč si zapisovat jídelníček
Pokud zapisujete svůj jídelníček, máte přehled o tom, co jíte a kdy jíte. Poznáte
tak nejlépe svůj aktuální stravovací režim, což vám umožní ho postupně měnit
k lepšímu. Žádná přísná dieta dlouhodobě nefunguje, proto je cílem, abyste si
sami sestavili svůj jídelníček, který povede k redukci hmotnosti a zároveň pro
vás bude dlouhodobě (ideálně celoživotně) udržitelný.
Zápis jídelníčku je důležitý hlavně zpočátku. Jakmile si nastavíte stravovací režim, který vám bude vyhovovat, můžete se k zapisování jídelníčku vracet jen
v rámci občasné kontroly. Pravdou ale je, že čím déle a čím přesněji si budete
jídelníček zapisovat, tím budete úspěšnější. A to platí i po bariatrickém zákroku!
Skvělým pomocníkem vám mohou být aplikace na internetu umožňující zapisovat si jídelníček, zároveň ho propočítávat, a zjistit tak energetický příjem
a příjem živin. Obecně platí, že ti, kteří si pravidelně zaznamenávají jídelníček a mají přehled o energetické hodnotě potravin, jsou v redukci úspěšnější.
Velmi obsáhlou databázi běžných potravin a jednoduché užívání nabízí portál
www.kaloricketabulky.cz s možností stáhnout si zdarma aplikaci i přímo do mobilu. Využít můžete také aplikaci Čas pro zdraví www.casprozdravi.cz, která
je rovněž zdarma a která po propojení s vaším účtem v Kalorických tabulkách
umožňuje sledovat energetický příjem na jedné straně, i energetický výdej
na straně druhé, a to díky propojení s aplikací vašich sportovních hodinek nebo
krokoměru (např. Garmin Connect, Google FIT ad.). Ale o pohybu a výdeji později.
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Smyslem záznamu stravy do aplikace na internetu je získání představy
o energetické hodnotě potravin. Umožní vám to skládat si jídelníček tak,
aby váš denní příjem energie nepřekračoval stanovenou hranici, ale zároveň
abyste si v rozumném množství mohli dát potraviny, které máte rádi.

Jaký má být energetický příjem pro hubnutí
Cílový příjem energie pro hubnutí nelze přesně určit ani vypočítat. Pro každého
je jiný. Někdo hubne při denním energetickém příjmu 9000 kJ, jiný ho potřebuje snížit na 7000 kJ. Při stanovení cílového příjmu energie byste měli vycházet z vašeho současného energetického příjmu a ten snížit přibližně o 10-15 %
(zpravidla o 1500-2500 kJ). Zjistit vstupní energetický příjem můžete propočtem
vámi detailně zapsaného několikadenního jídelníčku.
Zásady pro správný
zápis jídelníčku

1.
Zapisujte vše dle
zásady „co do pusy,
to na papír“
a hned při/po jídle

5.
Zapisujte pocity
a nálady při jídle (hlad,
chuť, stres, radost, smutek)

oběd radost
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ovesné
vločky

2.
Zapisujte čas
konzumace
jednotlivých jídel

15.35

svačina

4.
Zapisujte i nápoje
(nealkoholické
i alkoholické)

3.
Zapisujte
přesnou hmotnost
konzumovaných potravin

minerálka
300 ml

kuřecí maso
98 g

PŘÍPRAVA NA STRAVOVACÍ REŽIM PO BARIATRICKÉ OPERACI
Redukce hmotnosti
Redukce hmotnosti před operací je spojena s výrazným snížením operačních
a pooperačních komplikací. Každý shozený kilogram se počítá.

Důležité zásady stravování, které je třeba zvládnout už před operací:
1. Stravu plánujte
Pokud máte alespoň přibližnou představu o tom, co budete v následujícím dnu
jíst, máte téměř vyhráno. Rozmýšlejte si, co budete snídat, jak bude vypadat váš
oběd a v kolik hodin si ho dáte. Oběd by měl být dostatečně vydatný. K večeři si můžete připravit něco menšího, co bude rychle hotové, například omeletu
s chlebem a zeleninou. Doma mějte vždy k dispozici zdroje bílkovin s nízkým
obsahem tuku (vejce, mozzarellu, tvaroh, cottage, tuňáka, šunku apod.), které si
dáte s pečivem, přidáte zeleninu - a jednoduchá večeře, která vás zasytí a zároveň nepřinese příliš mnoho energie, je na světě!
2. Vytvořte si nákupní seznam
Ve svém mobilním telefonu můžete mít stabilně uložený nákupní seznam obsahující položky, které jsou v souladu s vaší snahou o redukci hmotnosti. Při nakupování už o tom nebudete muset přemýšlet a čas strávený v obchodě bude tím
pádem kratší. Nechoďte nakupovat hladoví a žízniví. Vyhýbejte se uličkám s laskominami a potravinami, které jíst nechcete, ale víte, že jim špatně odoláváte.
Nákupní seznam:
 zelenina a ovoce,
brambory
 žampiony
 k uřecí maso, vepřová
panenka
 šunka od kosti
 vejce
 bílý jogurt, polotučný
tvaroh, mléko
 cottage, žervé
 ozzarella (light),
m
olomoucké tvarůžky
 celozrnný kuskus,
rýže, těstoviny
 ovesné vločky/
sypané müsli
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3. Jezte pravidelně
Svá hlavní jídla (snídani, oběd a večeři) zkuste mít vždy v pravidelnou denní
dobu. Rozdíl v časovém rozložení jídel může samozřejmě být mezi všedními dny
a víkendem. Stejně tak se může v jednotlivých dnech lišit i celkový počet jídel.
Základem každého dne jsou tři hlavní jídla. Hlavní jídlo nikdy nevynechejte.
Doporučené časové rozvržení hlavních jídel:
Snídaně
6:00 - 9:00 h

Oběd
11:30 - 14:00 h

Večeře
17:30 - 19:30 h

4. Svačiny – svačit můžete, ale nemusíte
Před bariatrickou operací není nutné pravidelně svačit. Pokud si svá hlavní jídla
dobře složíte, nejspíš zjistíte, že svačit nepotřebujete. Vždy ale záleží na vašem
denním režimu, kolik máte fyzické aktivity, v kolik hodin vstáváte a jdete spát.
Svačina má být maximálně jedna dopolední a jedna odpolední. Svačina nemá být
příliš vydatná, vhodný je například bílý jogurt s ovocem, samotné ovoce, zeleninový salát nebo kousek pečiva s žervé apod.
Po bariatrické operaci jsou dvě malé svačiny během dne potřebné pro dosažení dostatečného příjmu energie a živin. Pokud se na to chcete připravit, můžete už před operací začít svačit. V tom případě byste ale měli porce
hlavních jídel přibližně o 1/4 zmenšit.

5. Pijte pravidelně v průběhu dne
Dostatečný příjem tekutin, ideálně neperlivé vody, je pro vaše tělo velmi důležitý. Pijte v pravidelných intervalech v průběhu dne. Minimální denní příjem
tekutin je 1,5-2 litry.
Po bariatrické operaci není kvůli malé kapacitě žaludku možné pít během
jídla a těsně po něm. Proto si už v období před operací zvykejte na průběžné
pití mezi jídly, nikoli při jídle. Zvykejte si také na pití neperlivých nápojů,
jelikož po operaci jsou ty perlivé špatně tolerovány.

6. Udělejte si na jídlo čas
Klid a dostatečný čas na jídlo je pro správné trávení a zpracování živin velmi
důležitý. Pokuste se na tom zapracovat už před operací, protože po operaci se
malý žaludek rychlému jedení většinou více brání a hrozí, že budete pociťovat
nepříjemné pocity těžkosti.
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Strava po bariatrické operaci
CELOŽIVOTNÍ ZÁSADY
Následující kapitoly popisují, jak má vypadat stravování po bariatrické operaci. Bariatrický zákrok je změna na zažívacím traktu, která vás bude provázet
po zbytek života. Podle toho je potřeba přistupovat i ke stravě – nejde o přechodnou dietu, ale o dlouhodobý stravovací režim. Pouze díky dodržování určitých zásad může bariatrie splnit vaše očekávání. Bariatrie bez zásad a ani tyto
zásady bez bariatrie fungovat nebudou.
Většina přímo souvisí s menším objemem žaludku. Pomohou vám zmenšený
žaludek využívat ve svůj prospěch, tedy redukovat hmotnost. Na druhé straně
jejich dodržování zajistí dostatečný příjem důležitých živin a tekutin tak, aby
pro vás byl režim po operaci bezpečný.
Neodchýlit se od všech těchto zásad může být náročné psychicky i časově. Nebojte se o svých obtížích či obavách spojených s náročností stravovacího režimu
mluvit se svou nutriční terapeutkou či psychologem.
Hlavní zásady:
Jezte
maximálně 150 g
jídla na jednu porci.
Pokud se cítíte sytí
dříve, přestaňte jíst.

Nejezte
více než
5x denně.

Jezte
pomalu.

Nápoje
nepijte společně
s jídlem.

Pijte
1,5 až 2 l
tekutin denně.

kg

Velikost porcí
Vaše porce stravy po bariatrické operaci by měla být 100-150 g. Množství je potřeba vážit nebo alespoň odměřovat např. kelímkem o obsahu 150 ml. Pokud se
spolehnete pouze na svůj odhad nebo pocity v žaludku, riziko plíživého zvětšování porcí je vysoké. A právě postupné zvětšování porcí je jedním z nejčastějších
důvodů „selhání bariatrické operace“. Větší přeplnění žaludku navíc může vyvolat zvracení, tlak nebo bolesti. Pokud se po delší době od operace rozhodnete
porce nevážit pokaždé, je to možné, ale je potřeba svůj odhad u různých druhů
potravin alespoň 2x měsíčně vážením kontrolovat. Máte-li pocit, že je pro vás
porce malá, protože např. do dvou hodin po jídle pociťujete hlad, obraťte se nejprve na svou nutriční terapeutku. Nikdy si nedávejte porci větší než 150 g s tím,
že jídlo dojíte postupně později. Vždy si naberte porci na svůj talíř. Při ujídání
např. ze společné mísy je těžké porci odhadnout.
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Počet porcí

V prvních dnech po bariatrické operaci je vhodné jíst až osm malých porcí denně.
Během prvního měsíce se počet porcí postupně snižuje. Po přechodu na stravu
pevné konzistence by mělo stačit porcí pět. Kvůli malým porcím je potřeba i u pacientů, kteří byli dříve zvyklí jíst 3x denně, zařadit svačiny. Ty pomohou doplnit
tolik potřebné bílkoviny a porci ovoce. Důležité je minimalizovat uzobávání mezi
jídly. Na potlačení tohoto zvyku se začíná pracovat už před operací. Uzobávají se
totiž často ty potraviny, které mají i v malém množství hodně energie (čokoláda,
sušenky, oříšky). Zároveň se žaludek zmenšený operací stihne postupně vyprázdnit, takže nenastává pocit sytosti. Podobným problémem jsou slazené a alkoholické nápoje – i ty mohou při průběžném popíjení přinést velké množství energie.

Pitný režim

Velkou změnou je nutnost oddělovat pití od jídla. To znamená nepít asi 30 minut
před jídlem a po jídle. Kvůli malému objemu se totiž jídlo společně s pitím do žaludku nevejde. Tento postup si oproti jiným můžete zkoušet už před bariatrií.
Vzhledem k tomu, že takto přijdete o téměř 5 h času, kdy můžete pít, je třeba o to
více dbát na průběžné pití ve zbylém čase. Kvůli malému žaludku také není možné
pitný režim dohnat najednou větším množstvím tekutiny. Maximální množství
vypité najednou je opět 150 ml. Pijte minimálně 1,5 l tekutin denně. V 1. měsíci
po bariatrii je potřeba vyloučit všechny dráždivé nápoje, především perlivé, alkoholické a kofeinové. Kofeinové a alkoholické nápoje můžete později v přiměřeném množství opět zařadit. Z perlivých nápojů jsou většinou tolerovány jen ty
jemně perlivé.
Kromě množství stravy a jejího rozložení během dne je velice důležité složení
každého jídla. O tom se dočtete v kapitolách Bariatrický talíř a bariatrická pyramida, Bílkoviny, Vláknina a mikroživiny.
Tipy ke stravování
 Mějte digitální kuchyňskou váhu doma vždy po ruce a jídlo važte.
 Na každé jídlo si vyhraďte 30 až 45 minut. Každé sousto se snažte dobře
rozkousat. Naučte se jíst pomaleji a pozorněji, aby vaše tělo mohlo zaznamenat pocit sytosti a lépe jídlo strávilo. Pokud byste jedli příliš rychle, hrozilo by, že se začnete přejídat, nebo jídlo málo rozkousávat, což by
mohlo způsobit zvracení.
 Vysvětlete svým přátelům a rodině, že musíte jíst pomalu a málo, aby vás
nenutili jíst rychle či více.
 Používejte menší, např. dezertní talířek, na kterém porce nebude působit
tak malá.
 Věnujte pozornost chuti. Naučte se vychutnávat si jídlo.
 Nejezte mimo naplánovaná jídla.
 Jezte jen kvalitní potraviny. Koneckonců, proč si nedopřát to nejlepší, když
budete jíst tak málo?
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BARIATRICKÝ TALÍŘ A BARIATRICKÁ POTRAVINOVÁ
PYRAMIDA
Bariatrický talíř

Kvůli omezení objemu konzumovaného jídla po bariatrii je třeba změnit i zastoupení jednotlivých potravin v pokrmu. Jednoduchou pomůckou pro správné složení pokrmů je tzv. bariatrický talíř, podle kterého se skládají všechna tři
hlavní denní jídla – snídaně, oběd, večeře. Zatímco před operací by měly bílkovinné potraviny tvořit čtvrtinu až třetinu porce, na bariatrickém talíři tvoří polovinu porce, tedy asi 65-75 g. To je dáno tím, že příjem bílkovin nemůžete výrazně
snížit. Sacharidovou potravinu (příloha, chléb, ovesné vločky ad.) naopak omezte na čtvrtinu porce (asi 40 g),
stejně jako zeleninu nebo ovoce
(30-40 g). Tukům se na talíři nevyčleňuje zvláštní část, jsou již
BÍLKOVINY
většinou obsaženy v některých
složkách nebo přidány během
přípravy. Na rozdíl od hlavních
jídel svačiny nemusíte skládat
TUKY
podle bariatrického talíře. Minimálně jedna svačina by však
měla mít vyšší obsah bílkovin,
SACHARIDY
OVOCE
druhou můžete využít k doplněZELENINA
ní příjmu ovoce.

Tabulka 7: Bariatrický talíř – příklady hlavních jídel
Bílkoviny

Sacharidy

Ovoce/zelenina

chléb se sýrem
Cottage, jablko

sýr Cottage
80 g

žitný chléb
40 g

jablko
30 g

chléb se sýrem,
rajčata

Eidam 30 % 60 g,
žervé 10 g

chléb Šumava
50 g

cherry rajčata
30 g

ovesná kaše

mléko 100 ml +
ovesné vločky
proteinový prášek 10 g 30 g

jahody
20 g

cizrnový salát
s tuňákem

tuňák ve vlastní šťávě cizrna
50 g
70 g

paprika
30 g

maso s bramborem
a dušenou mrkví

maso/ryba
75 g

brambory
40 g

dušená mrkev
35 g

zeleninové rizoto

parmazán
35 g

rýže (vařená)
75 g

mražená zelenina
40 g

vepřo-knedlo-zelo

vepřové maso 75 g

knedlík 40 g

zelí 35 g
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Tabulka 8: Příklady svačin
Bílkoviny

Sacharidy

Ovoce/zelenina

skyr/tvaroh až 150 g

-

-

jogurt bílý 75 g

-

banán 75 g

ementál 60 g

-

jablko 90 g

šunka 50 g

knäckebrod 3 ks

-

-

-

ovoce 150 g

Bariatrická potravinová pyramida

Stejně jako bariatrický talíř i bariatrická výživová pyramida je trochu jiná než ta
klasická. Princip je ale stejný. Čím níže je skupina potravin v pyramidě umístěna,
tím více by měla být zastoupena ve stravě. Spodní patro pyramidy upozorňuje
na důležitost pohybové aktivity, pitného režimu a užívání doporučených léků,
vitamínů a minerálů. Ve druhém patře jsou potraviny bohaté na bílkoviny. Jak už
bylo zmíněno dříve, dostatečný příjem bílkovin po bariatrické operaci je velice
důležitý. Tyto potraviny by proto měly tvořit polovinu každého hlavního jídla,
a denně byste měli sníst 4-5 porcí. Ve třetím patře pyramidy je ovoce a zelenina.
I když se jich do porce vejde jen malé množství, je důležité je nevynechávat. Měli
byste sníst celkem 4 porce za den, přičemž se započítává i tepelně upravená
zelenina. V dalším patře jsou sacharidy. Je velice důležité vybírat kvalitní zdroje komplexních sacharidů a vyhýbat se přidaným cukrům. Zařazujte 3-4 porce
komplexních sacharidů denně. Vrchol pyramidy tvoří potraviny, které je vhodné konzumovat v co nejmenším množství. Snažte
se omezovat množství
tuků ve vaší stravě (máslo, tuk na přípravu pokrmu, šlehačku ad.). Méně
vhodných potravin (sladké pečivo, sušenky, masné výrobky vyjma šunky,
brambůrky apod.) a nápojů si dejte maximálně 1
porci denně. Tyto potraviny nejen zvyšují příjem
energie, soli, cukru a nevhodných tuků, ale zároveň z jídelníčku vytlačují
vhodné potraviny.
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Alkohol, potraviny a nápoje s vysokým obsahem tuku a cukru
maximálně 1 porce denně

Zdroje sacharidů
3 porce denně

Ovoce a zelenina
3-4 porce denně

Zdroje bílkovin
4-5 porcí denně

Ca

Pohybová aktivita, pití, doporučení
doplňky stravy (vitamíny a minerály)
Polovinu porce tvoří zdroj bílkovin, čtvrtinu zdroj sacharidů a čtvrtinu ovoce nebo zelenina. Pozor, ať méně vhodné potraviny nevytlačují z jídelníčku
ty důležité!
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SLOŽKY STRAVY, KTERÉ JE PO BARIATRII POTŘEBA VÍCE HLÍDAT
Bílkoviny

Bílkoviny jsou živina, které po operaci věnujeme více pozornosti než před operací. Aby váš organismus dobře fungoval, nesnižovala se vaše imunita a neztráceli
jste příliš velké množství svalové hmoty, měli byste přijmout 60-80 g bílkovin
denně. Větší množství kvalitních bílkovin mají potraviny živočišného původu.
Dobrým zdrojem jsou ale i některé potraviny rostlinného původu, např. tofu, ořechy, luštěniny. Menší množství bílkovin získáte také ze sacharidových potravin
jako chléb, přílohy ad. Každé hlavní jídlo a alespoň jedna svačina by měly obsahovat bílkovinnou potravinu s 15-20 g bílkovin. To vyžaduje dobré plánování stravy!
Tabulka 9: Příklady vhodných zdrojů bílkovin
Skupina potravin

Příklady

vejce

celé vejce (120 g – cca 2,5 ks), bílek (130 g),
Šmakoun (100 g)

maso a uzeniny

všechny méně tučné druhy masa (75 g v syrovém
stavu), šunka nejvyšší jakosti (75 g)

ryby

tuňák, sardinky, losos, šproty, treska, tresčí játra,
pstruh, štika, makrela, zavináče (60-75 g)

mléko a mléčné výrobky
(polotučné)

mléko 1,5 %, kefír, podmáslí, acidofilní mléko, kyška
(470 ml)
jogurty 3 % tuku (450 g), tvaroh polot. (150 g)
syrovátka a produkty z ní, sušené mléko
Eidam (60 g), sýr Cottage (150 g), Mozarella light (75 g)

sója a výrobky z ní

tofu (90 g), tempeh (90 g),
sójové maso (30 g s suchém stavu)

ořechy a semena

čerstvé – všechny druhy (50–100 g)
pomazánky z ořechů a semen, pasta Tahini

další rostlinné zdroje
bílkoviny

luštěniny (190 g), těstoviny (110 g syrových),
chléb (cca 200 g), proteinový chléb (cca 60 g)
rýže (200 g syrové), pohanka (150 g syrové),
jáhly (120 g syrových), ovesné vločky (120 g syrových)

Pozn. V závorce je uvedeno množství obsahující 15 g bílkovin, nikoli velikost doporučené porce. 15 g bílkovin je 1/4 minimálního denního doporučeného příjmu
bílkovin po bariatrii.
Pokud strava nestačí, je vhodné bílkoviny doplňovat bílkovinnými modulárními
dietetiky nebo bílkovinným sippingem (viz Speciální léčebná výživa). Případně
lze po 1. měsíci od bariatrického zákroku konzultovat s nutričním terapeutem
využití instantního syrovátkového proteinu určeného pro sportovce. Bílkoviny
ze stravy však mají vždy přednost.
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Vláknina

Vláknina je důležitou složkou stravy. Enzymy v našem střevě ji nedokáží rozštěpit, a proto na rozdíl
od ostatních živin není vstřebávána do krevního
oběhu. Vláknina působí pozitivně na zdraví několika
způsoby – snižuje cholesterol, zlepšuje střevní mikroflóru a funkci střev, zpomaluje vyprazdňování
žaludku ad. Nedostatečný příjem vlákniny se může
projevit jak zácpou, tak i průjmem. Zdrojem vlákniny jsou luštěniny, sacharidové potraviny, zejména
ty celozrnné, dále ovoce a zelenina. Je proto důležité tyto potraviny do jídelníčku pravidelně zařazovat. I když se vám může zdát příprava 35 g zeleniny
nebo přílohy zbytečná, není tomu tak.
Vyprazdňování
Bariatrická operace je velkou změnou pro vaše trávicí ústrojí, která se v prvních
týdnech po zákroku může projevit mj. i změnami ve vyprazdňování. Častěji se tak
v tomto období mohou vyskytnout průjmy nebo zácpa. To je dáno nejen množstvím
a strukturou stravy (tekutá), ale i procesem přizpůsobování střev stavu po operaci.
Zatímco při snížení frekvence stolic hraje hlavní roli malé množství stravy, u např.
žaludečního bypassu naopak dochází vlivem zkrácení části střeva ke zvýšení frekvence stolic. Tyto projevy však lze později úpravou stravy zmírnit nebo úplně vyřešit. Trpíte-li zácpou, navyšujte postupně příjem vlákniny a dbejte na dostatečný
příjem tekutin. Situaci konzultujte s nutričním terapeutem nebo lékařem.

Mikroživiny

Mezi tzv. mikroživiny řadíme látky, které organismu nepřinášejí energii, ale
přesto jsou pro jeho správné fungování velice důležité – vitamíny, minerály
a stopové prvky. Se snížením celkového množství přijaté stravy se sníží i množství mikroživin, které z ní získáte. U kombinovaných bariatrických výkonů se jich
navíc určitá část nevstřebá. Abyste měli těchto látek dostatek, je třeba jíst kvalitní a pestrou stravu. To znamená zařazovat co nejvíce druhů potravin, zejména
těch nezpracovaných, primárně a sekundárně zpracovaných. Nízký obsah tělu
prospěšných látek mají tzv. ultrazpracované potraviny (např. uzeniny, mražené
polotovary, trvanlivé pečivo apod.), a i proto by jich mělo být v jídelníčku co nejméně. Někdy se stane, že ani dobře složená strava nestačí. V takovém případě je
potřeba vitamíny a minerály užívat formou léků či doplňků stravy podle doporučení lékaře. Nedostatek hrozí nejčastěji u následujících mikroživin.
Vápník: Hlavním zdrojem vápníku jsou mléčné výrobky a mléko. Při nedostatku
vápníku, k jehož vstřebávání je potřeba vitamín D, dochází k oslabení kostí (osteoporóze). Často je tak doporučováno jeho užívání v tabletách.
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Vitamin D: Nedostatek vitamínu D je u bariatrických pacientů běžný. Poměrně častý totiž bývá už před operací, a po ní se ještě prohlubuje. Pokud zůstává
nedostatek vitamínu D neléčen, hrozí pacientovi vlivem špatného vstřebávání vápníku poškození kostí. Mimoto působí vitamín D v organismu pozitivně
na mnoho dalších procesů, včetně podpory imunitního systému.
Vitamín B12: Ve stravě jsou jeho zdrojem jakékoli potraviny živočišného původu
(maso, ryby, mléčné výrobky, vejce). Při jeho nedostatku vzniká chudokrevnost
(anemie).
Železo: Lépe využitelné je železo z živočišných potravin, např. z červeného masa,
žloutku. Z rostlinných potravin jsou jeho zdrojem zejména luštěniny a ořechy.
V menším množství ho obsahují i další druhy masa a obilniny. Zejména ženy
mohou trpět nedostatkem železa, který, stejně jako nedostatek vitamínu B12,
může opět vést k chudokrevnosti.
Je důležité docházet na pravidelné krevní testy, aby mohl lékař hladinu
vitamínů a minerálů kontrolovat. V běžných testech u praktického lékaře
většinou všechny zahrnuty nejsou.

STRAVA V 1. MĚSÍCI PO BARIATRICKÉ OPERACI
V tomto období se strava nejvíce liší od té, na kterou jste zvyklí. Abyste byli
schopni a mohli jíst všechny potraviny běžné konzistence, je třeba, aby se nejprve zahojilo vaše trávicí ústrojí, na kterém byl proveden chirurgický zákrok.
Toto období se dá připodobnit k vývoji stravy dítěte od narození do roku věku.
Rozdělujeme ho na několik fází.
Důležité je, abyste se na návrat domů připravili ještě před nástupem do nemocnice. Nakupte si dostatečné množství sippingu a bílkovinných modulárních
dietetik alespoň na týden (viz kapitola Speciální léčebná výživa). Připravte si
a po menších množstvích zamrazte vývar, pokud není jisté, že vám bude moci
někdo připravit čerstvý.
Specifika tohoto období
 Šetřící strava = dobře stravitelná, nedráždivá, ani horká, ani ledová, pouze
neperlivé nápoje
 Porce je často menší než 150 g (ml).
 Počet porcí z počátečních 6-8 postupně snižujte na 5 porcí denně.
 I tekutou stravu časově oddělujte od pitného režimu.
 Snažte se, aby strava měla vysoký obsah bílkovin a nižší obsah tuků.
 Užívejte speciální léčebnou výživu - sipping a bílkovinná modulární
dietetika.
 Nezařazujte zeleninu a ovoce se slupkami a jadýrky.
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1. fáze (1.-6. den po operaci) - strava tekutá čirá + sipping
+ bílkovinná modulární dietetika

Striktně zařazujte pouze šetřící stravu tekuté čiré konzistence a sipping. To
znamená přecezené masové a zeleninové vývary bez jakýchkoli kousků, ovocné
džusy ředěné vodou. Do vývarů nebo do pití přidávejte bílkovinné modulární
dietetikum, např. Protifar. Dvakrát denně zařazujte sipping, který popíjejte pomalu a postupně. Pokud je celkový objem stravy příliš velký, upřednostňujte sipping. Z nápojů zařazujte neperlivou vodu a čaj. Přijaté množství tekutin (z jídla
i nápojů) by nemělo být menší než 1 l, cílem je 1,5-2 l tekutin.
1. fáze – strava tekutá „čirá“
Čaj (ne)slazený, neperlivá voda
Ovocný džus ředěný vodou
Vývar hovězí, kuřecí, zeleninový vše scezené, jen „voda“
Od cca 5. dne po operaci zařazujte i:
Mléko polotučné 1,5 % tuku - bez příchuti
Kefír, podmáslí, jogurtové / acidofilní mléko
Kakao

Příklad jídelníčku 1. fáze

Sn

Snídaně  
100-150 ml vývar bez kousků  
+ 1 dávka bílkovinného modulárního dietetika

Sv

Svačina
1 lahvička sippingu

O

Oběd  
100-150 ml mléka, kefíru nebo džusu ředěného vodou 1:1
+ 1 dávka bílkovinného modulárního dietetika

Sv

Svačina
1 lahvička sippingu

V1

Večeře  
100-150 ml vývar bez jakýchkoli kousků  
+ 1 dávka bílkovinného modulárního dietetika

V2

Druhá večeře
100-150 ml vývar bez kousků  
+ 1 dávka bílkovinného modulárního dietetika

Pitný režim: voda nebo čaj 0,5–1 l
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2. fáze (7.-14. den) – strava tekutá hutná + sipping
+ bílkovinná modulární dietetika

Vývary mírně zahušťujte sacharidovou potravinou (brambory, těstoviny), kořenovou zeleninou a měkkým masem, doplnit můžete bílkovinné modulární dietetikum. Vše vždy pečlivě rozmixujte, tak aby ve vývaru nezůstaly žádné kousky. Dále zařazujte řídké kysané mléčné výrobky jako kefír, podmáslí, acidofilní
mléko nebo naředěný jogurt či tvaroh. Vhodným zdrojem sacharidů je řídká
bramborová, krupicová či jiná jemná obilná kaše, případně řídký studený puding. Ovocná pyré můžete zařadit také, neměla by ale v jídelníčku převažovat.
Sipping zařazujte až dvakrát denně podle tolerance potravin obsahujících bílkoviny a tolerance bílkovinných modulárních dietetik. Ta by měla být do pokrmů
přidávána stále alespoň třikrát denně. Druhy a množství nápojů jako v první fázi.
2. fáze – strava tekutá hutná
Do vývaru namixovat brambor nebo zeleninu (ne příliš husté, dále ředit vývarem)
Velice řídká bramborová kaše s mlékem (1,5 % tuku)
Řídký puding z polotučného mléka
MIX mléko, kefír + ovoce
Kompoty, ovocné pyré – domácí nebo kupované

Příklad jídelníčku 2. fáze

Sn
Sv
O

Snídaně  
100-150 ml kefír, acidofilní mléko, podmáslí, mléko
+ 1 dávka bílkovinného modulárního dietetika
Svačina
Koktejl z mléka, kefíru, podmáslí, acidofilního mléka  
+ Ovoce, ovocná přesnídávka, kompotované ovoce  
+ 1 dávka bílkovinného modulárního dietetika
Oběd  
100-150 ml hustá polévka (rozmixovat do hladka čistý vývar
+ zelenina + krupice, těstovina, rýže nebo brambora + maso nebo vejce)
+ 1 dávka bílkovinného modulárního dietetika

Sv

Svačina
1 lahvička sippingu

V1

Večeře
100-150 g velice řídká bramborová kaše s mlékem
+ 1 dávka bílkovinného modulárního dietetika

Pitný režim: voda nebo čaj 0,5–1 l
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3. fáze (15.-30. den) – strava kašovité a měkké konzistence
+ bílkovinná modulární dietetika (+ sipping)

Postupně zařazujte potraviny nejprve kašovité konzistence, tzn. vše mixujete.
Pokud vám taková strava nedělá obtíže, můžete zařadit měkké kousky, které je
třeba řádně rozkousat (sýr Cottage, míchaná nebo vařená vejce, měkké maso).
Nové potraviny, zvláště maso a ryby, je vhodné konzumovat nejprve v menším
množství. V této fázi už máte k dispozici více potravin, proto se soustřeďte
na dostatečný příjem bílkovin ze stravy. Alespoň čtyři jídla denně by měla obsahovat zdroj bílkovin (vejce, maso, mléko a mléčné výrobky). Kromě toho stravu
stále dvakrát až třikrát denně doplňujete o bílkovinná modulární dietetika. Sipping lze během této fáze postupně přestat užívat. Čím dál více je třeba dbát
na oddělování pití od jídla, tzn. pití vynechat cca 30 minut před jídlem a 30 minut po jídle. Čas, který na pití zbyde, je třeba maximálně využít – pít po malých
množstvích, ale velice často. Kontrolujte, zda vypijete 1,5 l tekutin denně. Vhodným nápojem je neperlivá voda a čaj.
3. fáze – strava kašovitá a měkká
Bílkovinné potraviny
Sýr Cottage
Čerstvé sýry jako Lučina či Gervais (i ochucené)
Tvaroh nízko/polotučný
Vejce
Treska přírodní, filé
Maso mleté dle tolerance (ne příliš tučné)
MIX Kefír/mléko + ovesné vločky + ovoce
Sacharidové potraviny
Bramborová kaše
Kaše ovesná (jemné nebo mixované vločky), pohanková, jáhlová, krupicová,
rýžová, např. Nominal, Country life, domácí… – vařená s mlékem
Těstoviny uvařené do měkka
Ovocné pyré, kompoty bez přidaného cukru
Čerstvé ovoce pouze strouhané mladé, jemné, nenadýmavé druhy
Vařené ovoce a zelenina – nenadýmavé, jemné druhy, bez zrníček, slupek
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Příklad jídelníčku 3. fáze

Sn

Snídaně  
100-150 ml instantní obilná kaše s mlékem (+rozmixované ovoce/med)
+ 1 dávka bílkovinného modulárního dietetika

Sv

Svačina
1 lahvička sippingu

O

Oběd  
40 g Bramborová kaše + 50-75 g kuřecí maso rozmixované
+ 20-50 g dušená rozmačkaná mrkev

Sv

Svačina
100 g tvaroh nebo skyr + 20 g mléko

V1

Večeře  
50 g rozmačkané brambory + 70-100 g sýr Cottage
+ 1 dávka bílkovinného modulárního dietetika

Pitný režim: voda nebo čaj 1–1,5 l

4. fáze (5.-6. týden) – přechod na klasickou stravu běžné konzistence + bílkovinná modulární dietetika

V této fázi postupně přecházíte na klasickou stravu. Potraviny už nemixujte,
pouze je dobře rozkousejte. Zkoušejte zařazovat luštěniny, pečivo (nejdříve střídu), čerstvé ovoce a zeleninu. Slupky z ovoce a zeleniny toleruje každý jinak,
musíte sami vyzkoušet. Pokud vám některá z povolených potravin nedělá dobře,
zařazujte ji pouze v mixované formě nebo vůbec a zařadit ji zkuste znovu později. Tolerance potravin se může ještě stále měnit.
4. fáze – přechod na klasickou stravu
Postupně zařazujte ostatní nejmenované potraviny.
Luštěniny (postupně)
Pečivo (nejprve střída)
Ovoce a zelenina se slupkami a zrníčky dle tolerance
Ořechy a semínka samotná či v pečivu dle tolerance
Káva s kofeinem, dráždivější druhy koření

Pozn.: Ve všech fázích užívejte sipping a bílkovinná modulární dietetika (viz kapitola Speciální léčebná výživa)
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5. fáze (od 7. týdne dále) – klasická racionální strava běžné
konzistence

V této fázi už není třeba speciální úprava stravy. Důležité je dbát na její složení
a velikost porce. Tuto fázi popisují kapitoly o celoživotních zásadách po bariatrii. Příklady receptů najdete na stranách 49-55.
Pokud v jakékoli fázi pocítíte obtíže s tolerancí povolených potravin a konzistence, vraťte se do předchozí fáze a postup zpomalte. Vše zaznamenejte do jídelníčku a konzultujte s nutričním terapeutem. Tato doporučení jsou pouze
obecná. Konkrétní doporučení respektující individualitu každého pacienta poskytuje nutriční terapeut nebo lékař.

www.oberisk.cz

Snížení váhy je snížení rizik!
ObeRisk – pomoc lidem s nadváhou a obezitou


 žádné univerzální diety
pro všechny
 žádné extrémní diety
 žádné nabízení doplňků
stravy


 vedení nutričním terapeutem
 individuální přístup
 učení se novým stravovacím
návykům
 ledání kompromisů
h
ve stávajícím jídelníčku
s

 polupráce s lékařem
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SPECIÁLNÍ LÉČEBNÁ VÝŽIVA
Doporučujeme, abyste si v lékárně zakoupili speciální léčebnou výživu, kterou
obohatíte svou stravu v prvních týdnech po operaci. Tato speciální výživa přispěje, aby se vaše operační rány co nejlépe hojily, vy jste se cítili co nejdříve dobře a zároveň abyste neztratili větší množství svalové hmoty. Doporučujeme dvě
skupiny produktů – tzv. sipping („pitíčka“) a tzv. bílkovinná modulární dietetika
(„bílkoviny v prášku“). Na trhu jsou k dostání od různých výrobců, jejich kvalita
je srovnatelná. Je potřeba mít na paměti, že tyto produkty užíváte jako léčbu, ne
pro jejich chuťové vlastnosti, které nemusí vždy každému vyhovovat.

Sipping
Tekutá nutriční podpora se prodává v lahvičkách běžně o objemu 200 ml nebo
125 ml v případě koncentrovanější formy. Obsahuje všechny hlavní živiny, důležité vitamíny a minerální látky. Kromě základní řady existuje mnoho variant
upravených dle specifických potřeb pacientů. Po bariatrickém zákroku lze např.
využít variantu s vyšším obsahem bílkovin. Pro pacienty s diabetem je doporučována forma se sníženým obsahem jednoduchých sacharidů, není však vždy
podmínkou. Jedna lahvička sippingu má poměrně vysokou výživovou hodnotu,
což je pro vás výhodné v období, kdy je strava neplnohodnotná, tedy minimálně
2-3 týdny po operaci. Se zvyšujícím se množstvím přijaté energie a bílkovin ze
stravy potřeba sippingu klesá. Orientační schéma užívání viz tabulka, konkrétní
doporučení vám dá vaše nutriční terapeut.
Tabulka 10: Doporučené množství sippingu
Období

Počet lahviček sippingu

1. fáze (1.- 6. den)

2

2. fáze (7.-14. den)

1 až 2

3. fáze (15.-30. den)

10

4. fáze (5.-6. týden)

0

5. fáze (od 7. týdne)

0

Zásady užívání: Popíjejte pomalu (cca 1 h). Vyberte si více příchutí dle svých preferencí. Lépe
chutná vychlazený.
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Sipping je speciální výživa určená pro léčebné účely. Nelze ho nahradit jinými
proteinovými nápoji, které najdeme v obchodě či na internetu.
Základní (nebo s vlákninou):
Nutridrink, Fresubin original drink, Fresubin energy (fibre), Nutricomp drink
plus (fibre)
Koncentrovaný (doporučujeme):
Nutridrink compact, Fresubin 3,2 kcal
Pro pacienty s diabetem:
Diasip, Diben, Nutricomp drink D
Více bílkovin (doporučujeme):
Nutridrink (compact) protein, Fresubin protein energy

Bílkovinná modulární dietetika

Jsou to, zjednodušeně řečeno, koncentrované bílkoviny v prášku. Příjem dostatečného množství bílkovin po bariatrické operaci je často problematický. Jejich
doplnění tedy doporučujeme všem v 1. měsíci po bariatrii a později vždy, když
je obsah bílkovin v běžné stravě nižší, než je potřeba. Denní potřeba bílkovin
po bariatrii je minimálně 60-80 g. Bílkovinný prášek můžete přidávat do hotových jídel, kaší, jogurtů, kefíru či mléka. Druhou možností je rozmíchat dávku
do vody či čaje a vypít samostatně. Před vmícháním do horkého pokrmu (> 70°C)
je doporučeno prášek rozmíchat v malém množství vody.
Tabulka 11: Doporučené denní dávkování bílkovinných modulárních dietetik
v 1. měsíci po bariatrickém zákroku
Výrobek (varianty
od různých výrobců)

Minimální množství prášku /
den (obsahuje 13 g bílkovin)

Optimumální množství
prášku / den (obsahuje
26 g bílkovin)

Protifar

6 odměrek = 15 g

12 odměrek = 30 g

Fresubin protein

15 g

30 g

Resource instant
protein

3 odměrky = 15 g

6 odměrek = 30 g
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FAKTORY DLOUHODOBÉHO ÚSPĚCHU
S poklesem hmotnosti po bariatrii často přichází pocit, že problém s obezitou
je vyřešen a dále už na něj není nutné myslet. Stále je však potřeba dodržovat
doporučení lékařů a nutričních terapeutů a docházet na kontroly. Bariatrie totiž
nevyřeší problémy s hmotností sama o sobě, je jen „berličkou“, která vám vaši
cestu za snížením a udržením hmotnosti usnadní.
Hmotnost po bariatrické operaci nejprve u všech klesá. Po několika měsících
až letech může ale opět dojít k jejímu nárůstu, většinou v důsledku zvýšeného
příjmu energie nebo snížení pohybové aktivity. Dávejte si pozor na postupné
zvětšování porcí. Nespoléhejte na svůj odhad a pravidelně ho ověřujte kuchyňskou váhou. Zároveň nikdy nepokračujte v jídle, pokud už jste sytí.
Bariatrie nijak zásadně nevyřeší vaše chutě a zvyky. Ty je potřeba řešit s nutričními terapeuty a psychology nejen před operací, ale i po ní. Ve snězení 100 g
sušenek (cca 2200 kJ) vám totiž bariatrie nezabrání. I rozhodnutí, jestli si dáte
k jídlu lžíci tatarky, bude na vás. Podobně se na bariatrii nemůžete spolehnout
u sladkých nápojů a alkoholu – 1,5 l pomerančového džusu nebo piva vypitého
postupně během dne = 2750 kJ.
Zapisujte svůj jídelníček. Pokud ho zapisovat přestanete, vraťte se k zapisování vždy, pokud se vám přestává dařit hmotnost udržet nebo snižovat. I pouhé
porovnání vašeho aktuálního jídelníčku s jídelníčkem z doby, kdy se vám dařilo,
vám může pomoci.
Z naší zkušenosti jsou v horizontu let úspěšnější ti pacienti, kteří častěji zapisují jídelníček, nepřekračují domluvenou velikost porce (většinou 150 g),
potraviny často váží, dodržují rozložení dle bariatrického talíře, nejedí více
než 5x denně a mají pravidelnou pohybovou aktivitu. Čím více z těchto pravidel pacient nedodržuje, tím větší je riziko nárůstu nebo neuspokojivého
poklesu hmotnosti.

Manuál

úspěšného
hubnutí
k a kol.

oule
Martin Mat

www.nakladatelstvi-nol.cz
Odpovědi na nejčastější otázky a praktické
informace o hubnutí najdete v knize

MANUÁL ÚSPĚŠNÉHO HUBNUTÍ

NOL – nakladatelství odborné literatury s.r.o.
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Pohybová aktivita po bariatrickém výkonu
Již při přípravě na bariatrický výkon je třeba pracovat na své fyzické kondici.
I když většina lidí trpí různými obtížemi pohybového aparátu, vhodné je cvičení na posílení dýchacích svalů, event. tzv. dechová rehabilitace. Tato cvičení
lze většinou provádět i v sedě. O vhodném cvičení se poraďte s lékařem nebo
fyzioterapeutem.
Většina operací se v dnešní době provádí laparoskopicky. Zdánlivě rychlé hojení
a jen nepatrné jizvy vedou k představě, že můžete začít po dvou týdnech s cvičením, resp. s fyzickou aktivitou nebo pracovním procesem. Je ale zcela nezbytné
si uvědomit, že i malá jizva stále znamená porušení břišní stěny a k úplnému
zhojení dochází až po 4-6 týdnech. Do té doby je třeba se vyhnout větší fyzické
námaze, která by vedla ke zvýšení nitrobřišního tlaku (zvedání a nošení těžkých
břemen, ale i cvičení zatěžující břišní svaly atd.). Mohlo by se totiž stát, že se
v jizvě objeví kýla vyžadující další intervenci. S chůzí ovšem můžete začít hned
od prvních dnů po operaci.

Svaly břicha můžete postupně zatěžovat od 4. týdne, ale s plným „tréninkem“
je vhodné začít až po 6 týdnech. V průběhu redukce hmotnosti vám v pohybové aktivitě může vadit povislá kůže. Je možné, že se cvičením bude stahovat
i sama, ale pokud jsou již vytvořeny vysloveně kožní laloky visící dolů, je vysoce
nepravděpodobné, že zmizí. O plastice břišní stěny je většinou možné uvažovat
po jednom roce až dvou letech od bariatrické operace, kdy dochází ke stabilizaci
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hmotnosti. Důležité je si uvědomit, že rychlý pokles hmotnosti, k němuž dochází zejména v prvních dnech po operaci, může být spojený s tzv. ortostatickou
hypotenzí. To znamená, že při postavení se vám prudce sníží krevní tlak a zatočí
hlava. Prevencí je postupná změna polohy z leže přes sed a teprve poté do stoje.
Je dokonce možné, že bude potřeba snížit léky na krevní tlak. Pečlivě si jej proto
monitorujte a konzultujte svého lékaře.

Bolest pohybového aparátu je často spojena s nadváhou a obezitou, nicméně
mnoho lidí je překvapeno, že při velkém poklesu hmotnosti se bolesti mohou
i přechodně zhoršit. To je zcela přirozené, protože se mění držení těla, pohybové
stereotypy, a klouby jsou tak často zatěžovány jinak než před redukcí hmotnosti. Bolesti většinou ustupují teprve po stabilizaci hmotnosti. Pokud se tedy
objeví zhoršení bolestí a nejste si jisti, kontaktujte svého lékaře. Rozhodně to
neřešte užíváním analgetik (léky proti bolesti) před cvičením.
Je zcela normální, že v prvních týdnech nemáte sílu na pohybovou aktivitu. Je to
dané nejen pooperačním stavem, ale také stravou. Je potřeba přijímat dostatek
bílkovin, které v prvních dnech a týdnech získáte z tzv. modulárních dietetik (viz
Speciální léčebná výživa). Bílkoviny se spotřebují na hojení a zachování co možná nejvíce svalů, které jste měli před operací.
Pozor na hypoglykémie! Pokud patříte mezi pacienty s cukrovkou a jste po bariatrické operaci, budete mít větší slon k hypoglykémiím z důvodu prudkého
vylepšení kompenzace cukrovky, zvláště pokud užíváte tzv. hypoglykemizující
léky (inzulín, deriváty sulfonylurey ad.). Vždy se poraďte se svým ošetřujícím
lékařem (diabetologem, obezitologem), jak upravit léčbu po operaci. Nejlepší
prevencí hypoglykémie je pravidelné monitorování.
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Sledování po bariatrické operaci
Pravidelné kontroly po bariatrické operaci jsou zcela zásadní pro dlouhodobý
úspěch. Počáteční pokles hmotnosti může totiž vést k předčasnému uspokojení
a postupnému „selhávání“ operace. Ještě důležitější je však sledovat parametry
charakterizující stav výživy, např. hladinu bílkovin a vitamínů. Právě dostatek
bílkovin ve stravě bývá po operaci častým problémem, stejně jako zajištění dostatečného množství vápníku.
Z vitamínů jsou pravidelně monitorovány především vitamín D, jehož nedostatek bývá prohlouben u pacientů s kombinovanými bariatrickými výkony
(gastrický bypass). Dlouhodobý nedostatek vitamínu D vede ke zhoršené mineralizaci kostí a jejich zhoršené kvalitě. Z dalších vitamínů je třeba sledovat
vitamín B12 a kys. listovou, které jsou nezbytné např. pro správnou krvetvorbu,
a hladinu železa.
Běžná praxe je konzultace s nutričním terapeutem v prvních dvou týdnech
po operaci a nejpozději do třech měsíců kontrola u lékaře, včetně laboratorního
rozboru, zvláště jsou-li přítomna přidružená onemocnění jako cukrovka. Kontroly by měly probíhat minimálně 3., 6. a 12. měsíc po bariatrické operaci a dále
dle potřeby, výsledků a nastavení léčby. Většinou pacienti po 5. roce docházejí
na kontroly cca 1x ročně, pokud jsou spokojeni s poklesem hmotnosti a nemají
žádné problémy. Důležitá je i návaznost na event. rehabilitaci, protože mnoho
pacientů při velkém poklesu hmotnosti trápí bolesti pohybového aparátu /viz
předchozí kapitola/. Psychologická konzultace je často žádoucí v prvním roce,
ale i později podle zvyklosti pracoviště.
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Nezapomeňte, že bariatrická operace je jen jednou z metod, která vede k dlouhodobému poklesu hmotnosti. Nepochybně je jediná, která má své výsledky
dlouhodobé i u pacientů s BMI nad 40 kg/m2. Na druhou stranu většina dlouhodobě „neúspěšných“ operací je způsobena neznalostí nebo nedodržováním
režimu po bariatrické operaci.
Chcete-li získat podrobnější informace, doporučujeme navštívit stránky
www.zalehcizivot.cz. Pokud máte chuť získat informace přímo od pacientů
po bariatrickém výkonu, připojte se ke skupině na FB.

EDUKAČNÍ POBYTY

VŠTJ MEDICINA Praha pořádá edukační pobyty pro pacienty před a po bariatrické operaci. Během víkendu tak pacienti připravující se na bariatrické operace
poznají život po operaci ve skutečnosti. Většina pacientů, která absolvuje
edukační pobyt, je pak úspěšnější a lépe připravena. Bližší informace na stránkách www.vstj.cz. Příběhy některých pacientů můžete nalézt na stránkách
www.obesitynews.cz.
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Recepty
PASTA AL POMODORO
Ingredience na 1 porci:
-
těstoviny z červené čočky – 80 g
po uvaření
-o
 livový olej – 1 lžička
- č esnek – malý stroužek
-
krájená rajčata/rajčatový protlak
- 40 g
- č erstvý špenát – pár lístků
- s měs italských bylinek, sůl
-p
 armazán – 20 g

a necháme zredukovat. Nakonec
na chvíli přidáme špenát
3.
Těstoviny podáváme s omáčkou
a posypané parmazánem
Energetická hodnota na 1 porci:
1 177 kJ, 22 g bílkovin, 32 g sacharidů,
8 g tuku, 5 g vláknina
Přibližná cena 1 porce: 38 Kč

Postup:
1. 
Těstoviny uvaříme podle návodu
ve vroucí osolené vodě
2.
Omáčka: Na lžící olivového oleje
orestujeme česnek, přidáme krájená rajčata nebo protlak a ochutíme
směsí italských bylinek, osolíme
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KACHNÍ PRSA S BRAMBOROVO-HRÁŠKOVÝM PYRÉ
Ingredience na 1 porci:
- kachní prsa (po upečení) 75 g
- hrášek mražený 30 g
- brambory vařené bez slupky 30 g
- 1 -2 polévkové lžíce plnotučného
mléka
- zavařené brusinky
-
špetka soli, pepř, sušený česnek,
tymián
Postup:
1. Kachní prsa omyjeme, osušíme a ostrým nožem nařežeme celou kůži
na velmi malé kostičky. Při řezání
dáváme pozor, aby nedošlo k řezání do masa. Prsa osolíme, opepříme
a posypeme tymiánem z obou stran.
2. Prsa vložíme kůží na silně rozpálenou pánev a opékáme cca 10 minut.
Následně po opečení ze strany kůže
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je otočíme a opékáme asi 2 minuty.
3. Na závěr dáme dopéct na cca 10 minut do předem předehřáté trouby
na 180 stupňů.
4. 
Mezitím si připravíme pyré. Uvařené brambory a mražený hrášek
uvařený ve vroucí vodě v poměru
1:1 rozmixujeme tyčovým mixérem
s trochou kokosového mléka, dochutíme solí, pepřem a sušeným
česnekem.
5. Z kachních prsou můžeme po upečení odstranit kůži, snížíme tak
množství tuku.
Energetická hodnota na 1 porci:
1 000 kJ, 19 g bílkovin, 13 g sacharidů,
12 g tuku, 3 g vlákniny
Přibližná cena 1 porce: 36 Kč

PEČENÝ LOSOS S KVĚTÁKEM, CIZRNOU, MANGEM
A KOKOSOVÝM MLÉKEM
Ingredience na 1 porci:
- filet lososa 70 g
- květák (po upečení) 20 g
- vařená cizrna 40 g
- lžička řepkového oleje
- sušené/čerstvé bylinky – koriandr
a tymián (popř. bylinky, co máte rádi)
- s uš. česnek, kurkuma, chilli, sůl, pepř
- 2 lžíce kokos. mléka (light verze)
- šťáva z citrónu a citrónová kůra
- rybí omáčka
- čerstvé mango 10 g
Postup:
1. Troubu předehřejeme na 175 stupňů. Filet lososa omyjeme, osolíme,
opepříme a posypeme bylinkami dle
chuti. Dáme do předehřáté trouby
a pečeme asi 18-20 minut.
2. Mezitím, co se losos peče, si při-

pravíme přílohu. Květák umyjeme
a rozdělíme na růžičky. Na pánvi rozehřejme trochu oleje a květák restujeme. Po pár minutách přisypeme
chilli, kurkumu a sušený česnek.
3. K
 dyž květák zhnědne, přidáme kokosové mléko, trochu vody a povaříme.
4. Přisypeme vařenou cizrnu, necháme chvilku prohřát. Směs dochutíme rybí omáčkou, citrónovou kůrou
a citrónovou šťávou
5. 
Na závěr do směsi vmícháme na
kostičky nakrájené mango a případně čerstvý koriandr.
Energetická hodnota na 1 porci:
1 072 kJ, 22 g bílkovin, 12 g sacharidů,
13 g tuku, 3 g vlákniny
Přibližná cena 1 porce: 35 Kč
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TĚSTOVINY S TUŇÁKEM
Ingredience na 1 porci (150 g):
- c elozrnné těstoviny – hmotnost
po uvaření 60 g
- tuňák ve vlastní šťávě – 50 g
- č erné olivy ve slaném nálevu – 10 g
- c herry rajčata - 20 g
- česnek
- ř epkový lej
- t ymián, pepř, sůl
-p
 armazán 10 g
Postup:
1. 
Těstoviny uvaříme podle návodu
ve vroucí osolené vodě
2. Na lžičce oleje orestujeme česnek.
Přidáme tuňáka (i se šťávou), nakrájená cherry rajčata a černé olivy. Dochutíme pepřem a tymiánem.
3. P
 odáváme posypané parmazánem
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Energetická hodnota na 1 porci:
907 kJ, 18 g bílkovin, 18 g sacharidů,
8 g tuku, 5 g vláknina
Přibližná cena 1 porce: 32 Kč

OVESNÁ KAŠE S HORKÝMI MALINAMI
Ingredience na 1 porci:
- ovesné vločky 30 g
- mléko plnotučné 90 ml
- protein bez příchutě 8 g
- skořice 2 g
- hořká čokoláda 5 g
- mražené maliny 15 g
Postup:
1. Ovesné vločky naložíme na cca 15
minut do mléka (TIP: můžete nechat naložené i přes noc, kaše je pak
vláčnější).
2. 
Do mléka s vločkami přisypeme
mletou skořici, promícháme a dáme
vařit na plotýnku. Vaříme na mírném plameni, aby se kaše nepřipálila, do zhoustnutí kaše.

3. Mezitím si v druhém kastrůlku připravíme horké maliny. Pokud by
mražené maliny byly kyselejší, tak
se nebojte trochu přisladit.
4. 
Na závěr přimícháme do hotové
kaše protein.
5. 
Podáváme s horkými malinami
a kostičkou hořké čokolády.
Energetická hodnota na 1 porci:
963 kJ, 15 g bílkovin, 26 g sacharidů,
7 g tuku, 4 g vlákniny
Přibližná cena 1 porce: 16 Kč
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KRTKŮV DORTÍK
Ingredience na 2 dortíky:
Těsto:
-o
 vesné vločky (rozmixované
na mouku) 50 g
- vejce 1 ks
- 40 ml polotučného mléka
- 1 polévková lžíce polotučného
tvarohu
- 1 polévková lžíce holandského kakaa
- 1 polévková lžíce čekankového
sirupu
- 1 čajová lžička kypřícího prášku
- 1 čajová lžička řepkového oleje
Náplň
- 1/2 banánu
- 40 g tvaroh polotučný
- 40 g ricotta
- 20 g ovocná marmeláda

Postup:
1. Všechny ingredience na těsto smícháme, naplníme 2 menší misky (asi
do 1/2) a dáme do mikrovlnky na cca
5 minut.
2. Hotový korpus vyklopíme z mističek a necháme vychladnout.
3. 
Mezitím, co nám chladne korpus,
tak smícháme tvaroh s ricottou.
4. 
Až korpus vychladne, tak vydlabeme vnitřek a naplníme vrstvou
marmelády, nakrájeným banánem
a tvarohem s ricottou.
5. Na závěr posypeme trochou vydlabaného vnitřku korpusu.
Energetická hodnota na 1 porci:
1130 kJ, 13 g bílkovin, 29 g sacharidů,
10 g tuku, 4 g vlákniny
Přibližná cena 1 porce: 20 Kč
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CIZRNOVÉ LÍVANCE S JOGURTEM A OVOCEM
Ingredience:
- cottage 40 g
- vejce (malé)
- cizrnová mouka 30 g
- mléko cca 15 g
- skořice
- čekankový sirup
- řepkový olej
- borůvky 15 g
- maliny 15 g
- milko řecký jogurt 20 g

3. Podávejte s jogurtem, ovocem a zakápnuté čekankovým sirupem
Energetická hodnota na 1 porci:
1290 kJ, 20 g bílkovin, 23 g sacharidů,
13 g tuku, 14 g vláknina
Přibližná cena 1 porce: 25 Kč

Postup:
1. Do mixéru vlože cottage, vejce, cizrnovou mouku, skořici, čekankový
sirupu, trochu mléka a vymixujte
v hladké těsto
2. Hotové těsto vlijte na rozpálenou
pánev a opékejte z obou stran z těsta uděláte 3 lívanečky
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Mgr. Kristýna Čmerdová
Mgr. Kristýna Čmerdová vystudovala magisterský obor Nutriční specialista na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
(2019). Již od studia se věnuje obezitologii, bariatrii a diabetologii, zejména v rámci Obezitologického centra a Diabetologického centra III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice
v Praze. Podílí se na přípravě edukačních pobytů a dalších aktivit pro pacienty pod záštitou VŠTJ Medicina Praha. Poskytuje
nutriční konzultace pacientům s obezitou a nadváhou v rámci
projektu Oberisk. V roce 2021 započala doktorandské studium
na 1. lékařské fakultě se zaměřením na obezitu a kardiovaskulární onemocnění.
Mgr. Aneta Sadílková
Mgr. Aneta Sadílková vystudovala magisterský obor Nutriční
specialista na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Od roku 2013 působí jako nutriční terapeutka na 3. interní klinice 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V nutriční ambulanci se věnuje především pacientům s obezitou. Jejím
cílem je pomoci jim nalézt cestu k udržitelnému způsobu stravování a zlepšení zdravotního stavu, ať už s pomocí bariatrické operace nebo bez ní. Je spoluautorkou několika odborných
publikací z oblasti klinické výživy, pravidelně přednáší na odborných konferencích a věnuje se i psaní článků a pořádání
workshopů pro laickou veřejnost. Je místopředsedkyní Sekce
nutričních terapeutů ČAS, největší profesní organizace sdružující nutriční terapeuty v rámci ČR.
Doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. vystudoval 1. lékařskou
fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1997). Následně nastoupil
k doktorskému studiu na III. interní kliniku 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
V roce 2005 obhájil Ph.D., v roce 2018 habilitoval v oboru rehabilitace a tělovýchovného lékařství. Kromě tělovýchovného lékařství se věnuje obezitologii a částečně endokrinologii.
Ve spolupráci s týmem Obezitologického a Diabetologického
centra III. interní kliniky vydává edukační brožury, noviny Obesity News (od roku 2007) a připravuje podklady pro stejnojmenný portál www.obesitynews.cz. Je předsedou České společnosti
tělovýchovného lékařství, členem lékařské komise Českého
olympijského výboru a předsedou VŠTJ Medicina Praha, která
se podílí na organizaci edukačních pohybových programů.
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