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Neurologická onemocnění nejsou typickou skupinou nemocí, při jejichž léčbě je prvořadá 

nutriční terapie. Celá řada specifických diet se v dnešní době již nepoužívá. Nicméně stále 

platí, že udržení dobrého nutričního stavu mnohdy zlepšuje prognózu nemoci. Abychom jej 

zajistili, používáme všechny k tomu všechny formy klinické výživy. Obdobně jako u nemocí 

v psychiatrii, také v neurologii stojí v popředí systém multioborové péče o pacienta. Kromě 

samotného nutričního týmu se jedná především o péči fyzioterapeutickou, logopedickou, 

péči psychologa, popřípadě psychiatra a dalších, dle stupně postižení a omezení funkcí 

mozku. Často se také můžeme setkat s asistenční službou. 

 

K prostudování modulu budete potřebovat asi dvě hodiny.  

 

Cílem modulu je nastínit možnosti nutriční intervence u vybraných neurologických 

onemocnění a postižení. Ne vždy jsou názory odborné veřejnosti jednotné, každopádně však 

platí, že kvalitní výživa může pomoci mírnit příznaky onemocnění, minimalizovat nákazu 

infekčním onemocněním, popřípadě zlepšit životní úroveň a pohodu pacienta. 

 

 příčiny, projevy a nutriční intervenci při epilepsii, 

 příčiny, projevy a nutriční intervenci při roztroušené skleróze mozkomíšní, 

 příčiny, projevy a nutriční intervenci při Parkinsonově nemoci, 

 příčiny, projevy a nutriční intervenci při cévní mozkové příhodě, 

 možnosti nutriční intervence u pacienta s míšní lézí, 

 potíže při syndromu spánkové apnoe. 
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Seznámit se s nejpodstatnějšími informacemi, týkajícími se epilepsie. 

  

 pojem primární a sekundární epilepsie, 

 dřívější názory na dietní opatření v rámci léčby epilepsie. 

 

Epilepsie (dříve padoucnice), grand  mal, petit mal, antiepileptika, dyslipidémie, 

antiepileptická dieta. 

 

Jedná se o skupinu poruch mozku, které se projevují opakovanými záchvaty různého 

charakteru. V určité části nervových buněk dojde k výboji elektrické činnosti. Projevem 

mohou být poruchy vědomí a vnímání, křeče, vegetativní projevy s psychickými příznaky. 

Typem „silnějšího“ záchvatu je tzv. „grand mal“ s náhlým bezvědomím, křečemi, vlivem 

následného uvolnění svěračů dojde k pomočení. Typickým příznakem je křečovitý stisk 

čelistí, případné pokousání. Jiným typem záchvatu je tzv. „petit mal“, kdy dochází 

k mrákotným stavům, záškubům v určitých svalových skupinách bez ztráty vědomí. Charakter 

jednotlivých záchvatů závisí na lokalizaci místa v mozku, které je zasaženo, liší se také věkem 

pacienta. 

Příčiny primární epilepsie jsou mnohdy neznámé, může jít mimo jiné o působení 

nepříznivých vlivů v období intrauterinního vývoje plodu. Sekundární epilepsie je důsledkem 

jiného poškození mozku – v důsledku poranění, nádoru a podobně. Prvořadým 

diagnostickým prostředkem je EEG. Pokud nelze odstranit prvotní příčinu, je nemocný léčen 

antiepileptiky. 

Dříve se tradovalo, že v rámci dietních opatření se má nemocný s epilepsií vyhýbat 

konzumaci čokolády, kakaa, dráždivým látkám a ostrému koření. Dokonce se epilepsie léčila i 

hladovkou. Dnes, tedy v době využívání antiepileptik jsou dietní omezení zredukována na 

zákaz konzumace alkoholu. Význam dietních opatření u epilepsie je nevelký. Některá 

antiepileptika mají aterogenní účinek vyvolávající dyslipidemii, proto je potřeba sledovat 
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hladiny tuků v krvi a včas zahájit hypolipidemickou dietní léčbu, popřípadě k nemocným 

přistupovat obdobně jako k pacientům s metabolickým syndromem. (některá opatření viz. 

moduly „LEV při kardiovaskulárních onemocněních“ a „Výživa diabetiků“) 

Přesto existují určité názory, že složením výživy lze ovlivnit aktivitu mozkové činnosti a 

v rámci „antiepileptické diety“ se doporučuje snižovat obsah sacharidů ve stravě a 

potřebnou energii dodávat vyšším zastoupením tuků, příjem bílkovin zůstává zachován. 

Poměr živin se tak výrazně odkloní od fyziologického poměru, kdy z původního poměru 

bílkoviny : tuky : sacharidy 1 : 0,8 : 4 vznikne poměr 1 : 4 : 1, u dětí a adolescentů 1 : 3 . 1.  

Velmi rozšířená byla tato dieta v 90. letech 20. století. Její podávání imituje podobné procesy 

jako hladovění, kdy vznikají ketolátky, které jsou zdrojem energie pro mozek. 90% potřebné 

energie se dodává v tucích. Povolenou dávku sacharidů bylo vhodné dodávat ve formě 

sacharidů s nízkým glykemickým indexem. Doporučovala se také restrikce tekutin, a to až na 

80% jejich doporučeného množství. Vitamíny a nerostné látky bylo potřeba dodávat nad 

rámec přirozené stravy. Jídelní lístek byl sestavován individuálně, dle potřeb pacienta. Takto 

upravený poměr základních živin a tekutin však představoval určité riziko vedlejších 

komplikací. 

 

 

 

 

 

Seznámit se s nejpodstatnějšími informacemi, týkajícími se roztroušené sklerózy.  

  

 základní projevy a výskyt onemocnění, 

 dietní doporučení při této nemoci. 

 

Roztroušená skleróza, sclerosis multiplex, demyenilizace, omega – 3 mastné kyseliny, omega 

– 6 mastné kyseliny, nasycené tuky, nenasycené tuky. 
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Jedná se o chronické onemocnění centrálního nervového systému (lat. sclerosis multiplex, 

zkratka RS) vyvolané poškozením obalů nervových vláken, dochází k jejich demyelinizaci, 

následně je znemožněna schopnost nervových buněk v mozku a míše spolu vzájemně 

komunikovat. 

Nemoc postihuje více mladé lidi a lidi ve středním věku. Příčina není známá, předpokladem 

je virová infekce a následný autoimunitní proces. Příznaky mohou být velmi rozmanité, závisí 

na lokalizaci poškození v nervové soustavě. Příkladem je porucha chůze, řeči, zraku, porucha 

citlivosti, objevuje se inkontinence moči, těžká forma obrny a jiné. Nemoc má období klidu, 

která se střídají s náhlým zhoršením. Toto může být vyvoláno i banálními infekcemi 

(nachlazením), proto se musí nemocný před nimi chránit a musí být velmi pečlivě léčen. 

Nemoc je neléčitelná, nelze ji zcela zastavit. Těžký průběh nemoci může vést až k invaliditě. 

Některé léčebné postupy napomáhají zmírnit její průběh. Mezi ně řadíme i výživová 

doporučení, kterými se zabývají specializovaná centra ve světě. Předně se jedná o podávání 

omega -3 a omega – 6 mastných kyselin. Tento názor vychází z faktu, že menší výskyt této 

nemoci je v oblastech okolo rovníku, kde se lidé stravují poměrně zdravě, a naopak, větší 

výskyt je v oblastech s vysokým podílem nasycených mastných kyselin, nižší spotřebou ryb a 

nižším podílem slunečního záření. Proto se pacientům doporučuje snížit ve výživě nasycené 

tuky a zvýšit konzumaci nenasycených mastných kyselin, především polynenasycených. 

Určitý důraz je kladen také na dostatek vitamínů a stopových prvků. Někteří pacienti dodržují 

také bezglutenovou dietu. Této dietě však nebyl přiznán žádný klinický efekt. 

 

V dnešní době se při roztroušené skleróze doporučuje: 

Zabránit vzniku obezity, která by omezovala motorické aktivity pacienta. 

Zabránit vzniku malnutrice, která může být projevem deprese ze závažného onemocnění.  

Dbát na dostatečný příjem tekutin. 

Dbát na prevenci zácpy, popřípadě ji řešit. (Zácpa je častá pro typickou změnu elasticity 

střeva a kvůli snížené fyzické aktivitě.) 

Mezi další doporučení řadíme: 

Snížit konzumaci nasycených tuků, tedy především tuku živočišného původu – tučná masa, 

tučné mléčné výrobky a podobně. 

Naproti tomu zvýšit konzumaci omega – 3 i omega – 6 mastných kyselin, tedy konzumovat 

kvalitní rostlinné oleje, olejnatá semena, luštěniny, ryby, mořské plody, ale také dostatek 

listové zeleniny, brokolice a další potraviny. 
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Seznámit se s nejpodstatnějšími informacemi, týkajícími se Parkinsonovy nemoci.  

 základní projevy a výskyt onemocnění, 

 dietní doporučení při této nemoci. 

 

Parkinsonova nemoc, dopamin, acetylcholin, antiparkinsonika, malnutrice, vegetativní 

nervový systém. 

 

 

Jedná se o neuro-degenerativní onemocnění centrální nervové soustavy (bazálních ganglií 

v mozku). Podstatou je porucha metabolismu některých látek v mozku (nedostatek 

dopaminu v bazálních gangliích a relativní přebytek acetylcholinu). Příčina není známá, na 

vzniku onemocnění se podílí oxidativní poškození buněk. Pro zmírnění příznaků podáváme 

antiparkonsonika, rovněž se podávají látky na ochranu zbylých buněk, které produkují 

dopamin. Mezi typické příznaky patří převážně klidový třes (tremor), zvýšená svalová 

ztuhlost, pohybová chudost, maskovitý obličej, změna řeči, narušení stereotypu chůze se 

zvýšeným rizikem pádu. Objevují se psychické potíže, poruchy spánku, zácpa.  

V pokročilejším stádiu nemoci se objevuje malnutrice, která je komplexně podmíněna 

třesem, dysfagií, depresí, vedlejšími účinky léků a organickým psychosyndromem. Proto je 

prvořadým úkolem nutričních terapeutů udržet nemocného v dobrém výživovém stavu. 

Dbáme především na dostatečný příjem bílkovin, energie, ale také vlákniny a tekutin. 

V dnešní době se doporučuje konzumace pestré stravy se zařazením dráždivých látek 

(například koření) pro stimulaci vegetativního nervového systému. V důsledku užívání léků se 

objevuje suchost v ústech a zhoršené polykání. Proto využíváme opatření, která jsou 

popsána v modulu Výživa v onkologii.  
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Seznámit se s nejpodstatnějšími informacemi, týkajícími se cévní mozkové příhody.  

 základní projevy a výskyt onemocnění, 

 dietní doporučení při této nemoci, 

 preventivní opatření neurovaskulárních chorob. 

 

Cévní mozková příhoda, neurovaskulární onemocnění, ischemie mozkové tkáně, aneurysma, 

dysfagie, hemiparéza, perkutánní endoskopická gastrostomie, inzulinorezistence, primární 

prevence, muskuloskeletální onemocnění, životní styl. 

 

 

Cévní mozková příhoda (zkratka CMP), lidovým označením mozková mrtvice, je 

charakterizována jako postižení cév v určitém okrsku mozkové tkáně, jedná se tedy o 

neurovaskulární chorobu. Může dojít k ischemii mozkové tkáně v důsledku neprůchodnosti 

cév, vzniká tak zvaný „mozkový infarkt“, nebo dojde k narušení celistvosti cévní stěny a 

následně ke krvácení do mozkové tkáně. Projevy onemocnění jsou podle stupně a lokalizace 

postižení. Mohou se objevit dočasné poruchy hybnosti, řeči, vnímání až po bezvědomí, 

ochrnutí a smrt. Častou příčinou bývá ateroskleróza mozkových tepen v kombinaci 

s vysokým krevním tlakem, jinou velmi závažnou příčinou krvácení je aneurysma některé 

mozkové tepny. Samotná nutriční intervence po prodělané cévní mozkové příhodě závisí na 

stavu pacienta a konkrétních potížích. Dochází při ní ke katabolickému spádu, negativní 

dusíkové bilanci, inzulinorezistenci, vzestupu glykémie. Objevuje se dehydratace a iontový 

rozvrat vnitřního prostředí. Následně, tedy v období rehabilitace je častá dysfagie, poruchy 

hybnosti a následně také malnutrice. Zpočátku mohou pacienti také zvracet.  

Pro překlenutí závažného stavu podáváme krátkodobě parenterální výživu. Je vhodné 

orientovat se podle dusíkové bilance organismu a podávat roztoky aminokyselin. V případě 

potřeby je nutná regulace glykémie pomocí inzulínu. Při mírnější poruše polykání podáváme 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZ.1.07/3.2.07/04.0065 

Podpora rozvoje dalšího vzdělávání ve zdravotnictví v Moravskoslezském kraji    8 

 

mechanicky upravenou stravu. Pokud je porucha polykání trvalejšího charakteru, je potřeba 

pacienta živit pomocí zavedené perkutánní endoskopická gastrostomie (zkr. PEG) Nesmíme 

opomíjet ani poruchy hybnosti, typické jsou tak zvané hemiparézy. Proto je nutné v rámci 

ošetřovatelského procesu pomoci pacientovi s konzumací stravy. Nelze jej nechat hladovět 

z důvodu neschopnosti samostatné konzumace! Kromě motorických a fatických poruch a 

zhoršené soběstačnosti, postihuje poměrně velké procento pacientů deprese. Proto stoupá 

na významu také spolupráce s klinickými psychology a psychiatry. Stále významnější je také 

ambulantní péče a služby poskytované v denních stacionářích. 

 

Mezi preventivní opatření řadíme dlouhodobé stravování podle zásad antisklerotické diety, 

léčený vysoký krevní tlak, dostatek pohybu, nekuřáctví. Životní styl a působení životního 

prostředí hraje významnou roli nejen cerebrovaskulárních onemocnění, ale také u 

muskuloskeletálních chorob s bolestmi od páteře, u psychosomatických onemocnění 

s neuropsychiatrickými projevy. Střední délka života u českých mužů a žen se sice prodlužuje, 

významná je ovšem kvalita života ve vyšším věku. V posledních desetiletích dochází ke 

zlepšování stravovacích návyků, především v generaci mladších lidí, lidí s vyšším dosaženým 

vzděláním a s vyšším společenským statutem. Přibývá lidí, kterým život zachránila vysoce 

kvalitní zdravotnická péče, dobře organizovaný transplantační program, implantace 

kardiostimulátoru, chirurgický zákrok a podobně. 

Na druhou stranu s sebou doba přináší také negativní jevy. Především se jedná o prevalenci 

alkoholismu, kuřáctví a toxikomanie. Společnost v naší zemi je velmi tolerantní k těmto 

jevům, a možná si plně neuvědomuje všechny důsledky, které přináší. Kromě sociálních a 

rodinných problémů se jedná o vyšší výskyt úrazů, metabolicky podmíněná onemocnění 

nervového systému, záchvatová a cerebrovaskulární onemocnění. Stále je například také 

vysoké procento kouřících jedinců v rizikových skupinách, jako jsou diabetici, děti a 

dospívající, osoby užívající hormonální preparáty, jedinci s onemocněním meziobratlových 

plotének, lidé s onkologickým onemocněním v rodinné anamnéze a podobně. Alarmující je 

rovněž kuřáctví u lékařů a zdravotnického personálu.  

Samostatnou kapitolou je rovněž pohybový režim každého jednotlivce. Přibývá sportujících 

jedinců i rodin, přesto je stále ještě dost těch co jej mají nedostatek. Stejně tak neubývá lidí 

s nadváhou a obezitou. Stále existují určité rezervy v prevenci neurologických a 

kardiovaskulárních onemocnění, kdy má každý z nás ve svých rukách nástroje, které mohou 

pomoci k zachování zdraví a vitality. 
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Seznámit se s nejpodstatnějšími informacemi, týkajícími se nutriční intervence při míšní lézi.   

  

 význam nutriční intervence při míšní lézi, 

 výživová doporučení při míšních lézích. 

 

Invalidizace, kraniocerebrální, rehabilitační péče, reedukace, resocializace, výživový stav, 

gastrointestinální peristaltika, laxativa, per rectum, vertikalizace, termoregulace. 

 

Úrazy páteře a míchy představují neobyčejně závažný problém, neboť jde o nejčastější 

příčinu smrti nebo invalidizace osob do padesáti let věku. Proto je nezbytné klást velký důraz 

na prevenci pracovních a dopravních úrazů, a to zejména u mladých lidí a dětí.  

Péče o osoby po kraniocerebrálním poranění je velmi náročná a vyžaduje spolupráci celé 

řady zdravotnických profesí. Aby byla efektivní, je nezbytně nutná centralizace super-

specializované a technologicky náročné zdravotnické péče. Akutní péče o těžce poraněné 

osoby se neustále zdokonaluje, díky traumatologickým centrům, využívání nových 

diagnostických metod a léčebné kapacity velkých regionálních nemocnic. Rovněž následné 

rehabilitační pobyty pacientů v rehabilitačních ústavech výrazně pomáhají ve zlepšování 

kvality jejich života po úraze. Každoročně přibývá až 400 osob trvale upoutaných na invalidní 

vozík. Kromě kvalitní rehabilitace je nezbytná rovněž reedukace a resocializace. 

Kromě fyzioterapeutů, lékařů a psychologů má v péči o tyto pacienty své místo také profese 

nutričního terapeuta. Kvalitní výživa může výrazně podpořit kvalitu života. Stále však ještě 

existují zařízení, která nezaměstnávají tuto profesi v interním pracovním poměru. Nejedná se 

o nemocnice, ale o některé rehabilitační ústavy sociální pobytová zařízení. Přitom platí, že 

správně živený klient je soběstačnější, má méně zdravotních komplikací, což je menší zátěž 

pro ošetřující a pečující personál.  

Nutriční terapeut provádí ve spolupráci s lékařem vyhodnocení aktuálního výživového stavu, 

především pomocí dlouhodobé výživové anamnézy, antropometrických dat a laboratorních 
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výsledků. Po posouzení zdravotního stavu s ohledem na kombinaci chorob a kombinaci léků 

se provádí celkové vyhodnocení, kdy respektujeme medicínskou individualitu jedince. 

Následně lékař indikuje optimální formu výživy, v případě příjmu stravy per os vhodnou 

dietu, popřípadě kombinace diet. Nadále je sledován výživový stav, aby docházelo ke 

kontinuálním změnám ve výživě s ohledem na zlepšení či zhoršení stavu klienta.  

 

Mezi faktory ovlivnitelné výživou patří především: 

Prevence úbytku svalové hmoty a prevence tvorby dekubitů. 

Regenerace nervové soustavy. 

Přísun vápníku a hořčíku z potravy. 

Podpora imunitního systému. 

Snížená sekrece žaludeční šťávy. 

 

 

Úprava energetického příjmu a teploty stravy. 

V rámci prevence úbytku svalové hmoty je nezbytné správně vyhodnotit denní potřebu 

bílkovin a sledovat, zda jsou v denní stravě dostatečně podávány a klientem přijímány. Jedná 

se především o plnohodnotné bílkoviny. Pokud je pacient vegetarián, pak je na místě 

používat všechny tolerované zdroje bílkovin a zařazovat je do jídelního lístku.  Pro zajištění 

spektra všech aminokyselin je důležité kombinovat potraviny rostlinného původu ze všech 

potravinových skupin – obiloviny, brambory, ovoce, zeleninu, olejniny a luštěniny, pokud 

nepůsobí nadýmání). 

 

Pro regeneraci nervové soustavy je mimo jiné nezbytný přísun vápníku (Ca2+), dostatek 

hořčíku (Mg) a draslíku (K). 

Přísun vápníku je dán doporučenými denními dávkami dle ordinace lékaře. Jeho resorpce je 

závislá na pohlaví a věku pacienta, na přísunu vitamínu D do organismu, na hodnotách pH ve 

střevě, na době trvání střevní pasáže. Pravidelná aktivita (rehabilitace) zatěžující pohybový 

aparát podporuje jeho využití. Rozdíl v resorpci vápníku je dán také použitým potravinovým 

zdrojem. 

Přísun hořčíku je významný pro přenos nervových vzruchů, pro stavbu kostí a podporu 

svalové kontrakce. Jeho nedostatkem jsou ohroženi pacienti s diabetem, celiakií, pacienti s 

těžkými průjmy. Zdroje hořčíku: celozrnné obiloviny, sušené fíky, ořechy, listová zelenina. 
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Pro podporu imunitního systému podáváme ve stravě dostatečné množství vitaminu C. Mezi 

jeho přirozené zdroje patří červené a žluté papriky, kiwi, černý rybíz, šípkový čaj, pomeranče, 

kadeřávek, zelí. Dále je nutný dostatečný přísun vitaminu E. Zdrojem jsou především 

rostlinné oleje. Dostatečný přísun beta-karotenu. Zdrojem jsou především žluté a oranžové 

ovoce a zelenina. Dostatek bílkovin. Omezujeme cukr, alkohol, kofein, živočišné tuky. 

Při snížené sekreci žaludeční šťávy je vhodné zařazovat do jídelního lístku potraviny, které 

povzbuzují její vyměšování, například masové a zeleninové vývary, pečená masa, celozrnný 

chléb, kakao. Je možné používat také ostřejší druhy koření. Alkohol se při tomto postižení 

zakazuje, neboť vysušuje meziobratlové ploténky, ty ztrácejí svou pružnost a tím se zvyšuje 

tlak na nervové struktury (mícha a míšní kořeny).  

Pokles gastrointestinální peristaltiky se snažíme povzbudit dostatečným přísunem vlákniny, 

rozpustné i nerozpustné, zajištěním optimálního pitného režimu a v neposlední řadě dbáme 

také na dostatečný příjem kvalitních tuků ve stravě. Dbáme na dodržování stravovacího 

stereotypu – nemocný by měl jíst pravidelně v počtech denních jídel, která mu vyhovují. 

Lépe častěji a v menších porcích. Svačiny by měly obsahovat kvalitní bílkovinné potraviny, 

ovoce a zeleninu. Pokud je to možné, je vhodné vybudovat stereotyp vyprazdňování za 

využití gastrokolického reflexu. Pravidelný příjem stravy tomu může pomoci. V rámci 

rehabilitace se využívá vertikalizace pacienta. Mnohdy se využívají k léčbě zácpy laxativa, 

zpravidla per rectum. Zohledňujeme také individuální snášenlivost potravin. 

 

Úprava energetického příjmu podle potřeb pacienta. Využívat energeticky plnohodnotných 

diet za účelem udržení tělesné hmotnosti, v případě potřeby využít také výživné diety, 

bílkovinných přídavků, sippingu. Pokud je nutná redukce hmotnosti pacienta, pak volit mírný 

redukční režim se zajištěnou biologickou hodnotou. 

Vzhledem k tomu, že pacienti s míšní lézí mívají mimo jiné také poruchu termoregulace, je 

vhodné dbát ve zvýšené míře také na teplotu podávané stravy a nápojů. Podávat alespoň 

jedno teplé jídlo denně. Podávat raději teplé nápoje a zajistit jejich dostupnost (například čaj 

v termosce). Alkohol je zakázán, zde je namístě připomenout, že pokud je konzumován 

v chladu, má znásobené negativní účinky. 

 

 

Možnosti zabezpečení optimální výživy: 

Stravu lze podávat per os: 

Volit vhodnou dietu. 
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Posoudit dietní omezení a zohlednit je. 

Zajistit Estetiku stolování, společnost a dopomoc při konzumaci stravy. 

Časové rozvržení stravy zajistit podle potřeb klienta. 

Dbát na přiměřenou objemnost stravy. 

Zajistit dostatečný pitný režim vhodnými nápoji. 

Výživu lze částečně podávat per os: 

Využívat tekuté varianty pokrmů s obsahem bílkovin. 

Zajistit suplementaci chybějících výživových složek. 

Využívat sipping a modulární dietetika. 

Výživu nelze podávat per os, ale lze využít trávicí trakt: 

Podává se polymerní a oligomerní výživa do sondy. 

 

 

 

 

Seznámit se s nejpodstatnějšími informacemi, týkajícími se spánkové apnoe. 

  

 základní charakteristiku onemocnění, 

 dietní doporučení při této nemoci. 

 

Syndrom spánkové apnoe, spánková hygiena, inzulinorezistence, metabolický syndrom, 

nízkocholesterolová dieta. 

V současné době přibývá lidí, kteří se potýkají s významnou poruchou spánku, asi třicet 

procent populace trpí nespavostí, a naopak asi pět procent lidí trpí nadměrnou spavostí. 

Tato však může být důsledkem nekvalitního spánku. Příčinami nespavosti mohou být práce 

ve směnném provoze, špatná spánková hygiena, restrikce doby spánku, prolongovaný stres, 

syndrom spánkové apnoe.  

Jedná se o určitou poruchu spánku, kdy je narušeno dýchání zástavou dechu. Apnoické pauzy 

trvají déle než 10 sekund a mohou se objevovat i více než desetkrát za hodinu. Je tak snížená 
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zásoba těla kyslíkem během spánku, porucha může být doprovázena chrápáním. Syndrom 

spánkové apnoe je významnou součástí metabolického syndromu a má vyšší vazbu na 

inzulinorezistenci, než na obezitu. Každý, kdo tímto syndromem trpí, by měl dodržovat 

zásady nízkocholesterolové diety a pokusit se zredukovat svou hmotnost. 

Současný životní styl a tempo všedních dní způsobuje, že spíme méně a méně kvalitně. 

Uspořádání spánkové architektury cyklického střídání spánkových stádií je měřitelné pomocí 

polysomnografie. Velmi důležité je však také subjektivní vnímání spánku. Jak se cítíme po 

probuzení? Spíme dostatečně dlouho a dostatečně hluboce? Všichni bychom měli myslet na 

kvalitní spánek, který je významným regeneračním činitelem pro náš organismus. Opravdu 

dodržujeme doporučení, která se pojí s kvalitním spánkovým režimem? Kromě dostatečné 

délky spánku má velký význam také jeho kvalita. Lehké spaní s častým procitnutím nemůže 

dopřát našemu organismu, včetně svalového aparátu dostatečnou relaxaci. Určitě má 

význam investice do kvalitního lůžka s kvalitní matrací, kvalitních lůžkovin a příjemného 

prostředí pro běžný spánek. Místnost je vhodné dostatečně větrat a zajistit přiměřenou 

pokojovou teplotu. Před spaním se nedoporučuje pít alkohol, stimulační kofeinové nápoje, 

konzumovat větší množství stravy. Také pocit hladu před spaním není vhodný. Těsně před 

spaním bychom měli vypít sklenici čisté vody za účelem doplnění ztrát při nočním pocení a 

dýchání. Ulehčí se tak i činnost srdci. Obava z nočního močení kvůli 250 ml vody není na 

místě. Rovněž není vhodné provozovat těsně před spaním náročnou fyzickou aktivitu (není 

tím myšlena sexuální aktivita). Pokud máme potíže s usínáním je vhodná relaxační koupel 

v kombinaci s konzumací šálku teplého mléka s medem. A co rušivé elementy v průběhu 

noci? Nechrápe Váš partner? Máte dostatek prostoru pro své tělo? Celá řada lidí má na noc 

v posteli děti nebo psa, což je jistě příjemné, pokud jde o psychiku, ale praktické pro kvalitní 

spánek to jistě není. Zajištění kvality spánku je tedy v rukou každého z nás. 
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Neurologická onemocnění jsou velmi často postavena na pomezí několika klinických neuro-

vědních oborů, především neurologie, neurochirurgie, fyzioterapie a psychiatrie. Často se 

jedná onemocnění neuro-vaskulární, muskulo-skeletální, neuro-psychiatrická, či o kombinaci 

s onemocněním metabolickým. Vysoká morbidita a následná dlouhodobá pracovní 

neschopnost, popřípadě invalidita znamenají závažný zdravotně sociální a ekonomický 

problém. Alarmující je věk nemocných, celá řada těchto potíží postihuje více mladé lidi 

v produktivním věku. Proto na významu stoupá primární a sekundární prevence a 

informovanost populace o zásadách zdravého životního stylu. Nepodceňovat bolesti páteře 

(zad), neboť je známo, že se jedná o psychosomatické onemocnění, dbát na kvalitní spánek, 

dostatek pohybu a odpočinku, nekouřit, alkohol užívat umírněně a stravovat se v souladu se 

zásadami zdravé výživy – to vše může pomoci eliminovat výskyt některých neurologických 

potíží, popřípadě mírnit důsledky nemoci již vzniklé. 
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