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Klinická výživa, včetně léčebné má v dnešní psychiatrii své nezastupitelné místo. S „moderními“ 

nemocemi 21. století je potřeba bojovat i pomocí nutričních opatření. Poruchy příjmu stravy, 

demence, deprese, některá psychofarmaka - to zdaleka není úplný výčet příčin, které vedou 

k potřebě nutriční intervence a ne vždy jen z důvodu malnutrice. Nutriční terapeut je dnes již 

samozřejmou součástí terapeutického týmu v péči o psychicky nemocné.  

 

Cílem modulu je seznámit s vybranými chorobami psychiatrického charakteru, objasnit jejich 

problematiku, příčiny vzniku a projevy a osvětlit význam a dopady dietní léčby v psychiatrii. 

 význam nutriční terapie v psychiatrii, 

 základní dělení psychických poruch, 

 základní problematiku mentální anorexie, 

 základní problematiku mentální bulimie, 

 možnosti léčby poruch příjmu stravy, 

 nutriční problematiku demencí. 
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Seznámit se základním rozdělením psychických poruch.  

 

 význam klinické výživy v psychiatrii, 

 základní charakteristiku neuróz, 

 základní charakteristiku psychóz, 

 základní charakteristiku psychopatií, 

 základní charakteristiku poruch psychického vývoje,  

 základní charakteristiku mentální retardace. 
 

Neuróza, neurastenie, fobie, obsese, hysterie, psychóza, patogeneze, psychopatie, mentální 

retardace, poruchy psychického vývoje. 

 

Na první dojem by se mohlo zdát, že dietní léčba nemá v psychiatrii velký význam, ovšem opak je 

pravdou. Celá řada psychických poruch stojí svou patogenezí na rozhraní interního onemocnění 

s psychiatrickým. Poruchy metabolismu jsou typickým důsledkem vybraných psychiatrických 

poruch, ale také vedlejším účinkem požívání určitých psychofarmak. Proto má klinická výživa své 

místo v komplexním přístupu léčby těchto onemocnění. 

 

 
 

Jedná se o funkční duševní poruchy bez organického nálezu na mozku. Neuróza spočívá v narušené 

schopnosti přizpůsobení, v poruchách myšlení, jednání, vnímání, cítění, které si nemocný často 

uvědomuje a snaží se s nimi bojovat. Pacient se mnohdy svou nemocí trápí. Je si však vědom 

základních společenských vazeb, jeho osobnost není rozložena. Kromě genetických faktorů se na 

vzniku neuróz mnohdy podílejí také zevní vlivy, jako únava, stres, vyčerpání, nedostatek spánku, 

otřesný zážitek. Někdy jsou neurózy počátečním příznakem jiné choroby, například chřipky, 
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virového zánětu jater. Kromě psychofarmak se uplatňuje léčba pomocí psychoterapie, úprava 

životního stylu, dodržování spánkové hygieny a podobně.  

Neurózy se dělí podle převládajících obtíží, kdy například neurastenie je typická střídáním 

nadměrné podrážděnosti a přecitlivělosti s únavou a vyčerpáním. Fobie jsou zase provázeny 

nadměrným strachem a úzkostí, kdy obecně známá je například klaustrofobie (strach z uzavřeného 

prostoru), arachnofobie (strach z pavouků), sociální fobie (strach ze společenských kontaktů). Do 

této skupiny psychiatrických onemocnění spadá také problematika mentální anorexie a mentální 

bulimie, tedy chorobného strachu z jídla. Nutkavá jednání jsou typickým příznakem obsedantní 

neurózy (obsese), hysterická neuróza (hysterie) je provázena zvýšenou emotivitou s nadměrnými 

reakcemi. 

 

Jedná se o těžká duševní onemocnění, kdy nemocný ztrácí kontakt s realitou, tuto jinak vnímá, jinak 

ji vyhodnocuje, a proto se neadekvátně chová. Mnohdy se pod vlivem bludů a halucinací dopouští 

pro okolí nepochopitelných činů.  Pacient se však za nemocného nepovažuje, a proto své chování 

považuje za normální. Příčiny psychóz jsou většinou neznámy, někdy jsou vyvolány chemickými 

látkami (drogami) nebo jiným onemocněním mozku. Mezi nejznámější patří schizofrenie, paranoia a 

maniodepresivní psychóza. Z psychofarmak jsou velmi významnou skupinou neuroleptika. Některé 

léky povzbuzují chuť k jídlu, a tudíž podporují vznik obezity.   

 

Jedná se o duševní odchylky, které jsou trvalou součástí osobnosti. Porucha, popřípadě zvýraznění 

se mohou týkat například citové stránky osobnosti, vůle, charakteru aj. Psychopatické osobnostní 

rysy jsou sice stále přítomné, ale nemusí být vždy nápadné. Ke zhoršení mnohdy dochází pod vlivem 

stresu, v kritických věkových obdobích (puberta, stáří). Kromě dědičných faktorů se na jejich vzniku 

podílí také výchova a sociální prostředí. Lidé s psychopatií se mohou jevit jako pedanti, fanatici, 

hysterické osobnosti, zahloubaní do sebe. Značné procento zločinců je z řad poruch vyšších citů a 

morálky (anetičtí psychopati), mají však na rozdíl od psychotiků schopnost rozeznat své chování 

jako společensky nežádoucí.  

 

Jedná se o skupinu poruch, které začínají obvykle v dětství nebo adolescenci a jsou typické pro tato 

věková údobí. 
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Jde o stav charakterizovaný snížením intelektuálních schopností. Mentální retardace se projevuje 

v průběhu vývoje jedince a obvykle je doprovázena nižší schopností orientovat se v životním, 

především sociálním prostředí. Naproti tomu demence je získaná chorobná ztráta (oslabení) 

rozumových schopností (dříve „zhloupnutí“). Jedinec s mentální retardací zaostává za svými 

vrstevníky v učení, v sociálních a pracovních dovednostech, v citovém vývoji. K hlavním vnitřním 

příčinám patří genetické vady, metabolické poruchy, nemoci matky v období těhotenství, 

perinatální traumata. K zevním příčinám pak především málo podnětná výchova. Mentální 

retardace bývá zpravidla doprovázena somatickými vadami. 

 

 

 

Připomenout si poznatky o příčinách, projevech a rizicích, která s sebou nese psychiatrické 

onemocnění s patologickým přístupem k příjmu stravy. Mentální bulimie a mentální anorexie jsou 

strašáky dnešní doby, a navíc postihují velmi mladé lidi, především děvčata a ženy. Typické je 

popírání choroby. Důsledky pak vedou k invaliditě a mnohdy i ke smrti. Proto bychom měli být bdělí 

a znát problematiku těchto onemocnění, neboť jen tak můžeme poskytovat erudovanou pomoc. 

 

 diagnostická kritéria mentální anorexie, 

 příznaky onemocnění, 

 diagnostická kritéria mentální bulimie, 

 projevy a průběh onemocnění, 

 léčbu poruch příjmu stravy. 
 

Anorexie, mentální anorexie, amenorea, lanugo, interkurentní infekce, mentální bulimie, 

psychoterapie, nutriční terapeut, fyzioterapeut, ergoterapeut. 
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Tato skupina psychiatrických onemocnění je typická pro vyspělé země. Jsou určitým paradoxem, 

neboť se jedná o státy s dostatkem až nadbytkem potravních zdrojů a přesto nebo možná právě 

proto se zde objevují nemoci tohoto typu. Přibližně 50% žen ve vyspělých zemích drží soustavně 

nebo v krátkých časových intervalech nějakou redukční dietu, hnány kultem štíhlosti a krásy těla. 

Jistě poruchou příjmu stravy je i obezita, ale ta není předmětem našeho zájmu. Zaměříme se na 

onemocnění, jejichž důsledkem je kachexie organismu.  

 

Jedná se o psychogenní poruchu postoje k jídlu. Postihuje zejména mladistvé a mladé ženy, 

zpravidla ve věku od 13 do 25 let. Výskyt u mužů je asi jedna ku deseti. Samotná anorexie 

(nechutenství) však může být až sekundárním důsledkem onemocnění. Pacienti s mentální anorexií 

nejedí, protože nechtějí, ne protože nemohou, jak tomu bývá mnohdy u nechutenství z důvodu 

jiných onemocnění. Proto je potřeba při stanovení diagnózy mentální anorexie vyloučit především 

nádorová onemocnění, tuberkulózu, endokrinopatie, depresivní poruchy a další onemocnění, která 

vyvolávají nechutenství a následně tak poruchu příjmu potravy a nízkou hmotnost. 

 

Podle Americké psychiatrické asociace je potřeba tří kritérií ke klasifikaci mentální anorexie. 

Především se jedná o aktivní udržování abnormálně nízké tělesné hmotnosti, dále pak přetrvávající 

strach z obezity, který neutichá ani při velmi nízké tělesné hmotnosti, a v neposlední řadě se 

objevuje amenorea (absence menstruace) u žen a pokles libida u obou pohlaví – jedná se o 

rozsáhlou endokrinní poruchu v hypotalamo-hypofyzo-gonádní ose. 

Pokud dojde k onemocnění před pubertou, jsou pubertální znaky opožděny nebo zastaveny a 

dochází k primární amenoree. U hochů zůstávají dětské genitály, děvčatům nerostou prsa. Po 

uzdravení dochází ke standardnímu dokončení puberty. Vyhodnocování tělesné hmotnosti u dětí a 

dospívajících provádíme vždy ve vztahu k výšce. Váhové úbytky v dětství a následná podvýživa může 

mít trvalé následky.  

 

Rozlišujeme dva specifické typy: 

1. Nebulimický (restriktivní) typ 
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Člověk snižuje svoji tělesnou hmotnost takovým způsobem, že snižuje dávky přijímaného jídla, 

může dojít až k úplnému vynechání jídla. U tohoto typu nedochází k opakovaným záchvatům 

přejídání. 

2. Bulimický (purgativní) typ 
Člověk se přísně omezuje v jídle, toto období se však střídá s obdobím přejídání a následným 

zvracením nebo užíváním dalších purgativních metod (užívání laxativ, diuretik). U těchto pacientů se 

častěji projevují sklony k sebepoškozování, sebevražedné úmysly, drogová závislost a emoční 

labilita, vyžadují odlišný terapeutický přístup. 

 

Při odebírání anamnestických dat je potřeba značné obezřetnosti. Pacientky na první zdání velmi 

dobře spolupracují, ale tato rádoby spolupráce (pseudospolupráce) má za cíl oprostit se od vlivu 

zdravotníků a dál pokračovat v praktikách choroby. Tímto chováním pacientka paradoxně potvrzuje 

diagnózu. Významná jsou tedy anamnestická data z předešlé dokumentace a od rodinných 

příslušníků. V historii se zpravidla objevuje frustrace z postavy, popřípadě touha být modelkou. 

Dále sledujeme změny tělesné hmotnosti v uplynulých šesti měsících. Objevuje se zpravidla značný 

pokles tělesné hmotnosti (až 15 - 25% z původní).  

Změny chuti k jídlu a preferencí potravin s nízkým obsahem energie, vynechávání denních jídel 

s různých důvodů a k tomu zvýšený zájem o složení potravin a vaření patří mezi další příznaky 

onemocnění. Výsledná hodnota denního energetického příjmu se mnohdy pohybuje mezi 1000 až 

600kcal, i pod 600 kcal ve formě jednoho až dvou denních jídel. Konzumují především ovoce, 

zeleninu, popřípadě výrobky s označením light. Pitný režim je zachován, mnohdy je i nadměrný, pijí 

vodu.  

Často zneužívají diuretika a laxativa, také si vyvolávají zvracení. Trpí bolestmi břicha, nadýmáním a 

zácpou, mají snížený svalový tonus a narušenu motilitu z důvodu dlouhodobého hladovění a 

hypothyreózy. 

Závažná je porucha metabolismu elektrolytů, objevuje se deficit sodíku chloridů, dále ztráty draslíku 

a fosforu do moči.  Se sníženou zásobou elektrolytů souvisí i zvýšené sklony ke křečím. 

Snížený přívod železa a mědi vede ke vzniku mikrocytární hypochromní anemie, neboť oba tyto 

mikronutrienty jsou potřebné k syntéze hemoglobinu. 

Se ztrátou tukové tkáně a sníženou přeměnou tyroxinu na trijodtyronin souvisí porucha 

termoregulace. Pacienty jsou zimomřivé a mají studené až ledové akrální části těla. Objevuje se 
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lanugo, především na zádech a v zimních měsících. Snižuje se bazální energetický výdej jako reakce 

na dlouhodobé hladovění.  

Jsou narušeny sexuální funkce, snížená imunita, v pokročilejších stádiích se špatně hojí kožní 

defekty a operační rány.  

Snižuje se sekrece inzulinu a snížená je rovněž hladina růstového hormonu. 

Mění se kvalita kůže, ztenčí se, mohou se objevit hematomy a petechie, pacientky jsou bledé. 

Ubývá vlasů, jsou křehké, nehty se lámou a třepí. Objevuje se kariézní chrup a paradontóza. 

Objevuje se bradykardie, mírná hypotenze. 

Většinou se jedná o inteligentní a společenské ženy. Často vyrůstají v rodinách s rigidní strukturou, 

kdy nedochází k vyjadřování emocí jednotlivých členů. Někteří (zpravidla matky) se chovají 

hyperprotektivně. V době onemocnění bývají podrážděné a nervově labilní. 

 

Průběh a prognóza 

K letálnímu průběhu dochází asi v 5 % případů. Pacientky zmírají na vyhladovění organismu, kdy 

dojde ke ztrátě více než 1/3 proteinových zásob u jedince, který nebyl v předchorobí obézní. 

Dožívají se nižšího průměrného věku, asi 33 let, kdy v tomto věku umírá asi 20 % nemocných, 

některé podlehnou interkurentní infekci nebo elektivnímu chirurgickému výkonu, popřípadě ukončí 

život sebevraždou. Přibližně v 50 % případů se objevuje recidiva onemocnění. 

 

 

 
 

Psychogenní porucha přístupu k jídlu. Nemocní nemají pocit choroby, proto nejdou k lékaři, 

málokdy se choroba zjistí. Většinou se jedná o ženy, které mají strach z obezity, a proto sledují svou 

hmotnost. Na rozdíl od anorektiček se jim nedaří přísně kontrolovat a regulovat příjem stravy a 

podlehnou příjmu stravy, který se podobá orgiím, vzápětí však přichází panika a stres, následně 

uměle vyvolané zvracení a nové hladovění. Takto nemocní lidé mohou mít jak podváhu, tak 

nadváhu nebo mohou trpět i obezitou. Proto na první pohled nemusí působit chorobně na rozdíl od 

lidí postižených mentální anorexií. Zmíněné orgie mají však některé pacientky jen subjektivně 

vyhodnocené, ve skutečnosti mnohé z nich jen snědly více, než si naplánovaly. Toto onemocnění se 

může, ale také nemusí, vyvinout z mentální anorexie. Je také možnost, že se z onemocnění mentální 

bulimií rozvine mentální anorexie - aby nezvraceli, tak raději nejí.  
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Při diagnostice mentální bulimie je významný především výskyt epizod přejídání, při nichž je 

v krátkém čase konzumováno nepřiměřené množství jídla. Měly by se vyskytovat nejméně dvakrát 

týdně po dobu tří měsíců. Dalším příznakem je neodolatelná touha po jídle a zabývání se jídlem. 

Reakcí na přejedení je realizace některého ze způsobů jak zvrátit vliv stravy – vyprovokováním 

zvracení, zneužitím projímadel, obnovou hladovění za podpory anorektik, hormonů štítné žlázy 

nebo diuretik, diabetici se mohou snažit vynechávat aplikaci inzulinu. Obdobně jako u anorexie je 

přítomný přehnaný strach z tloušťky, neadekvátní vyhodnocování vlastní tělesné konstituce se 

snahou o dosažení velmi nízkých hodnot hmotnosti. V anamnéze může být v historii přítomna 

anorexie nebo intenzivní omezování v jídle.  

Někteří lidé postižení mentální bulimií mohou užívat nebezpečný lék zvaný IPECAC (hlavěnka 

dávivá). Ta se používá se k umělému vyvolání zvracení u malých dětí (batolat), které pozřely 

nebezpečnou chemikálii. Jeho nebezpečí spočívá v tom, že zůstává uložen v buňkách organismu a 

pokud se užívá pravidelně, může dojít během krátkého období (pár týdnů) ke smrti.  

Predisponující faktory 

Riziková je věková kategorie žen 15 – 25 let. Často se jedná o ženy, které zredukovaly svou 

hmotnost a vzápětí přibraly, proto trpí pocitem viny. Mnohdy pocházejí z konfliktních rodin, trpí 

citovou nestabilitou a chudobou, jsou impulzivní a mají potíže s vyjádřením negativních citů. 

Příznaky a průběh onemocnění 

Bulimičky mívají vyšší hmotnost než anorektičky, protože se jim nedaří tak precizně dodržovat 

nastolený dietní režim. Mnohdy zůstávají sexuálně aktivní, někdy až promiskuitní, častěji zneužívají 

konzumaci alkoholu. Mají poškozenu zubní sklovinu žaludeční šťávou z opakovaného zvracení a 

zbytnělé slinné žlázy. Objevují se bolesti v hrdle, bolesti hlavy. Obdobně jako anorektičky se oblékají 

do volných oděvů, aby zakryly své tělo, trpí hyperaktivitou. Při konzumaci jídla mají různé rituály, 

počítají kalorie, často konzumují stravu o samotě, mnohdy pobývají dlouhý čas na toaletě. Jsou 

perfekcionistkami a často dochází ke změnám nálady. 

 

 
 

Jde o zdlouhavý proces, často s minimálním výsledkem. Je důležité, aby pacientka akceptovala 

terapeuta. Úspěch nastává až po uvědomění si choroby. Léčba je psychosomaticky zaměřená, 

s účastí lékařů především internisty a psychiatra, dále psychoterapeuta, nutričního terapeuta, 
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fyzioterapeuta a ergoterapeuta. Multioborová péče bývá nejčastěji poskytována v psychiatrických 

léčebnách, kde je po záchraně života na metabolické JIP pacientka přeložena.  

Cílem psychoterapie je dosažení změny postojů pacientky k vlastnímu tělu, k životu. Jedná se o 

náročný a zdlouhavý proces. Pacientky se brání spolupráci různými výmluvami na bolesti břicha, 

vymýšlejí cesty jak obejít konzumaci jídla, jsou frustrovány hospitalizací. Mají strach z kulatých čísel, 

proto je lepší když váha ukazuje 49 kg než rovných 50 kg. Erudovaný personál s ní „nebojuje“, ale 

využívá psychoterapeutických metod, například „podmiňováním“ – kdy je slíbeno něco za odměnu 

(například za udržení tělesné hmotnosti dovolenka domů). Ergoterapie je využívána k odpoutání 

pozornosti od „hlavního problému“. Je potřeba zamezit každodennímu vážení, mnohdy i několikrát 

za den. Určit vhodnou pohybovou aktivitu na období, ve kterých má pacientka strach ze ztráty 

kontroly nad svou hmotností. Důležitá je léčba jiných vážných zdravotních obtíží. Léčba deprese, 

sebepoškozování, zneužívání psychoaktivních látek. 

Určitou léčbou, nebo alespoň edukačním procesem by měla projít i blízká rodina pacientky, mnohdy 

jsou narušeny vztahy, popřípadě se mohou objevit pocity viny.  

 

Pokud není pacientka schopna přijímat potravu, zahájíme enterální, popřípadě parenterální výživu. 

Výživa sondou má většinou negativní vliv na pacienta. Osvědčila se perkutánní endoskopická 

gastronomie (PEG). Totální parenterální výživa se podává jen, když není možnost žádného způsobu 

podání enterální výživy. 

Cílem je zastavit pokles hmotnosti a napravit poruchy vodního a elektrolytového hospodářství. 

Následně vybudovat rytmický příjem stravy. Rozhodující je motivace a přijetí dietních opatření.  

V důsledku snížení hodnot bazálního metabolismu stačí již energetická hodnota stravy na úrovni 

standardního bazálního metabolismu k zastavení hubnutí. Energii ve stravě navyšujeme postupně 

v týdenních intervalech. Příliš rychlá realimentace kachekticky nemocných může vést ke steatóze 

jater, popřípadě až ke smrti. Je nutné stanovit hmotnost, jíž chceme s aktivní účastí pacientky docílit 

a zároveň způsoby odměňování za dosažení cíle. Postup je individuální s ohledem na bezprostřední 

situaci pacientky. Nabízená řešení by měla být konkrétní – například rozšíření jídelníčku o další 

potraviny, protože jsou těžko přijímána s doufáním, že se najde jiná cesta. 

Doporučená rychlost hmotnostního nárůstu má být při kladné spolupráci pacientky přibližně 1 kg za 

týden. Pro část pacientek je vhodnější částečná hospitalizace, nebo denní stacionář. V těchto 

zařízeních jsou poskytovány komplexní programy se zaměřením na intenzivní terapii i stravovací 

režim. Hlavní rozdíl mezi úplnou a částečnou hospitalizací spočívá v tom, že při částečné 
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hospitalizaci nejsou pacientky v nemocnici přes noc. Pro spousty z nich znamená neodloučení se od 

domova pozitivní vliv na jejich psychiku. Úplné hospitalizaci se dává přednost tam, kde selhala 

částečná hospitalizace, nebo tam, kde zdravotní stav vyžaduje nepřetržitý lékařský dohled. 

 

Ambulantní lékařská péče 

Využívá se u chronicky nemocných, které prošly během několika let různými formami léčby a 

nakonec další léčbu nepožadovaly nebo lékaři usoudili, že další psychoterapie nemá naději na 

úspěšné vyléčení. Právě těch se týká ambulantní lékařská péče. Spočívá v navrácení do stavu 

somatické a psychické stability. Péče může být prováděna jak individuálně, tak ve skupinách. Pokud 

to zdravotní stav pacientky vyžaduje, měl by lékař kontrolovat tělesnou hmotnost, elektrolytové 

hospodářství organismu a další životně důležitá kritéria zdravotního stavu.  

 

Svépomoc, řízená svépomoc a psychoedukace 

Přesto, že pro většinu pacientek není svépomoc jako jediný způsob léčby dostačující, existuje určitá 

skupina lidí, na které má tento typ léčby pozitivní účinek. Bývají to zejména lidé s méně vážnými 

formami poruch příjmu stravy. Existují svépomocné příručky, jež obsahují programy jak překonat 

problémy s přejídáním, zvracením a jak se naučit normálně jíst. (např. Bulimie: Jak bojovat 

s přejídáním, Grada 2004) 

 
Rodinná terapie 

Rodinná terapie je prvotní léčbou u mladých pacientů a u pacientů žijících v rodině. V případě, že je 

v rodinném prostředí konflikt, by měla být rodinná terapie začleněna do individuální léčby. Není 

základem léčby, ale díky podrobnému rodinnému vyšetření můžeme zjistit a porozumět některým 

problémům spojených s onemocněním. 

 
Kognitivně behaviorální terapie 

Kognitivně behaviorální terapie (dále KBT) se stala velmi uznávanou léčbou mentální bulimie a 

vytváří teoretické základy pro značnou část léčby mentální anorexie. Bývá doporučována 

pacientkám, pro které není vhodná rodinná terapie. Hlavním problémem obou poruch je 

přesvědčení, že tělesná hmotnost, postava a štíhlost jsou nejdůležitějšími hodnotami v jejich životě. 

Největším problémem je jejich nepřekonatelný strach z přibývání na hmotnosti. U mentální 

anorexie trvá KBT obvykle déle než u mentální bulimie. Pokud se příznaky postupně zlepšují, 

doporučuje se ambulantní terapie, pokud se ale stav pacientky zhorší, musí se zvážit hospitalizace. 

KBT u mentální bulimie v rámci ambulantní léčby obsahuje přibližně 20 sezení v průběhu 20 týdnů. 

Každé sezení trvá asi 50 minut. Sezení je doplněno o svépomocný manuál, který obsahuje konkrétní 

rady. 
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První fáze 

Zaměřujeme na dva určité cíle – vysvětlit pacientce smysl léčby a teorii, ze které vychází. Nahradit 

záchvatovité přejídání pravidelným stravováním. Je zapotřebí, aby si uvědomily, že pokud se mají 

uzdravit, musí dosáhnout také změn i v jiných oblastech svého života. Musí si vést jídelní záznamy a 

sledovat svůj způsob konzumace jídla. Vedení záznamů napomáhá ke sledování svého chování, 

svých myšlenek a pocitů ve vazbě na jídlo. Následně pak k zamyšlení, zda je možná změna. 

Důležitou součástí první fáze jsou také rady týkající se zvracení a zneužívání projímadel a diuretik. 

Díky radám získávají pacientky opětovnou kontrolu nad jídlem. 

Pravidla: 

 Pravidelný stravovací režim – jíst 5 až 6 jídel denně, nezvracet po nich, nepoužívat jiné 

kompenzační jednání, dodržovat mezi jednotlivými jídly časové intervaly 2 – 3 hodiny, 

nevynechávat jídla když právě není chuť jíst. 

 Využití alternativních forem chování, které nahradí nebo oddálí záchvat přejídání – pacientka 

má určit činnosti, jež by jej mohly chránit před záchvatem přejídání. 

 Rady ohledně zvracení – ve většině případů, kdy se pacientka dokáže přestat přejídat, dokáže 

také přestat zvracet. Ty, které stále mají potíže se zvracením, jsou nabádány, aby po požití jídla 

odvedly svou pozornost na 2 – 3 hodiny k nějaké činnosti. 

 Rady týkající se zneužívání projímadel a diuretik – pacientce se vysvětlí, že tyto léky jsou 

neúčinné na omezení vstřebávání potravy ve střevech. 

Druhá fáze 

Trvá asi osm týdnů. Klade se důraz na pravidelný stravovací režim a na využívání alternativních 

metod bránících zvracení. Hlavním cílem je zmírnit, případně odstranit různá dietní omezení. Druhá 

fáze se zabývá dalšími formami dietních omezení, především vyhýbání se určitým potravinám a 

drastickému omezení příjmu kalorií. S pacientkou jsou prováděny rozbory složení potravin a pomocí 

edukace nutričním terapeutem je vedena k rozvolnění výběru potravin ve své dietě. 

Třetí fáze 

Závěrečná fáze se skládá ze tří sezení. Cílem je udržet nové návyky i po ukončení léčby. Je velmi 

důležité zajistit, aby pacientky měly realistická očekávání do budoucnosti. Častým problémem bývá, 

že po ukončení léčby věří, že záchvatům přejídání už nepodlehnou, a když se tak stane, berou to 

jako úplné selhání a ne jako poklesek. Následně mají tendenci vzdávat úsilí o dodržování 

pravidelného stravování. Proto musí být o těchto případných situacích řádně informovány. 
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Skupinová terapie bývá součástí různých léčebných programů pro pacientky postižené poruchou 

příjmu stravy. Tato terapie se liší podle toho, jestli je zaměřena na osvětu a úpravu základních 

příznaků, nebo na interpersonální a emocionální problémy.   

Terapii by neměli podstupovat lidé, kteří jsou extrémně vyhublí a odmítají jíst, nebo kteří vyžadují 

stálou péči či mají sebevražedné sklony. Pacientky vhodné pro tento typ léčby musí nejprve 

překonat období popírání choroby a začít jíst. Jedním z nejčastějších důvodů proč opouštějí 

skupinové terapie, je nízká motivace, zhoršení základních příznaků a popírání choroby.  

Skupinové terapie mohou být různé: 

Edukativní skupiny 

Jejich smyslem je poskytnout srozumitelné informace o poruchách příjmu stravy a doporučení jak 

zvládnout jejich základní příznaky. Sezení edukativní skupiny může mít běžný skupinový formát, 

nebo může probíhat formou prezentace. Pacientky mohou dostávat kopie některých materiálů. 

V průběhu sezení se vysvětluje význam a výpočet BMI, pozornost se také věnuje neefektivnosti 

redukčních diet a jo – jo efektu, významu tělesného tuku v těle a podobně.  

 

Intenzivní skupinová psychoterapie 

Zde se ve velké míře užívá jídelních záznamů, pacientky se učí řešit své problémy, zvládat stres a 

deprese, také se učí asertivitě a předcházení relapsů. 

 

Jídelní skupiny 

Tyto skupiny mají edukativní nebo nácvikový charakter. Zaměřují se jak na postoje, tak na chování 

spojené s jídlem, umožňují lépe se orientovat v nutričních a stravovacích aspektech poruchy. Sezení 

se zaměřují na problémy, jako jsou nakupování jídla, skladování potravin, stolování nebo příprava 

pokrmů. 

 

Svépomocné skupiny 

Smyslem je sdílení stejného problému, hledání řešení a spoléhání se na vzájemnou pomoc. 

Společný problém by měl vést ke vzájemnému porozumění a pomoci při řešení problémů. 

 

Skupiny pro rodinné příslušníky a přátelé 

Poruch příjmu stravy narušují jak rodinný, tak sociální život nemocné. Pochopení problematiky a 

podporu potřebují také rodinní příslušníci a blízcí přátelé. Porozumění a pomoc těchto blízkých 

osob bývá v mnoha případech velmi důležitá pro samotnou léčbu. Existují různé programy pro tyto 
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osoby, kde se např. stýkají rodiče nemocných a vyměňují si rady a poznatky. Pro některé z nich 

může být tento způsob předání informací přijatelnější než rady odborníků.  

 

Nespecifické poruchy příjmu stravy  

Zde řadíme: 

Syndrom nočního přejídání  

Pro onemocnění je typická večerní anorexie, nespavost a noční přejídání. Průběh je pravděpodobně 

spojený s neúspěšnými pokusy zhubnout a s životním stresem. Pokud jídlo není k dispozici, 

zvládnou situaci i bez něj. 

Záchvatovité přejídání 

Člověk jí mnohem rychleji, než je obvyklé. Jí, dokud se necítí být nepříjemně plný, jí, i když necítí 

hlad. Jedinec se s jídlem schovává a snaží se jíst o samotě, jelikož se stydí za to, kolik toho 

zkonzumuje. Po požití jídla se cítí provinile a může být sám ze sebe znechucen, objevují se pocity 

úzkosti.  

 
 

Seznámit se s problematikou nutriční terapie u dementních klientů. 

 

 rozlišení jednotlivých příčin, 

 projevy demence,  

 nutriční intervenci při jednotlivých typech demencí. 
 

Demence, kognitivní funkce, nootropika, Alzheimerova choroba, malnutrice, modulární dietetika. 
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Demence je důsledkem onemocnění mozku, zpravidla chronického nebo progresivního. Jedná se o 

tři skupiny onemocnění, a to ischemicko – vaskulární demence, ty způsobuje nedostatečné 

prokrvení mozku (například ateroskleróza), dále pak symptomatické demence, jako projev jiného 

onemocnění, například alkoholismu, otravy, AIDS. V neposlední řadě bývá příčinou atroficko – 

degenerativní onemocnění, z nichž nejznámější je Alzheimerova nemoc. Demence postihuje 

inteligenci, dochází k narušení mnoha korových funkcí, zejména kognitivních (poznávacích). Často je 

přítomna zhoršená kontrola emocí, sociálního chování, motivace, vědomí však není zastřeno. 

Zhoršuje se paměť, schopnost soustředění, otupují se zájmy. Člověk je dezorientovaný v čase i 

v prostředí.  

Demenci s jejími projevy řadíme mezi syndromy. Průběh je různý, závisí na příčinách a včasné léčbě. 

Například u atroficko – degenerativních demencí bývá osobnost déle zachována a příznaky mohou 

mít kolísavý charakter. U některých forem mizí schopnost naučit se něčemu novému, přetrvávají 

však staré vzpomínky. Někdy lze příznaky mírnit pomocí nootropik. Významná je prevence 

aterosklerózy a duševní aktivita v průběhu celého života. 

Poruchy paměti ve vyšším věku, popřípadě poruchy sluchu mohou působit dojmem snížených 

intelektových funkcí, obdobně jako deprese, ale nejedná se o demenci. 

V současné době se demence vyskytuje přibližně u 5 % lidí nad 65 let a asi 20 % výskyt u lidí nad 80 

let. Přibližně 10 % z celkového počtu nemocných má reverzibilní onemocnění. 

 

Jedná se o nejčastěji se vyskytující demenci. V České republice je touto formou postiženo asi 

130 000 lidí. Nejvyšší prevalence je u lidí ve věku nad 85 let, až 50 %, okolo 65. roku života je 

prevalence asi 10%, zato však nejčastější. Onemocnění může postihnout i mladší jedince. 

Nemoc se projevuje především pozvolným úbytkem mentálních schopností. Nemocný si zpočátku 

uvědomuje výpadky paměti, ale poměrně rychle ztrácí na chorobu náhled. Ochabuje schopnost 

sebeobsluhy, mizí denní aktivity, mohou se objevit poruchy chování a jednání – například výbuchy 

hněvu, křiv, podezíravost a jiné.  

 

Důležité je odlišení Alzheimerovy demence od jiných typů. Léčba je komplexní se zaměřením na 

poruchy chování, podávání atypických neuroleptik, snažíme se zabránit progresi onemocnění a 

upravit kognitivní funkce. 
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Výživa takto nemocných je významným faktorem, neboť u řady z nich se postupně rozvíjí 

malnutrice. Ubývá hmotnost, tuková tkáň, ale také svalová, což zhoršuje možnosti rehabilitační 

intervence, zvyšuje se riziko infekce, dekubitu a fatálního konce. Výrazně je zhoršena kvalita života. 

Zpravidla již úbytek hmotnosti o 5 % za rok, vede k výše uvedeným komplikacím.  

Mezi příčiny rozvoje malnutrice řadíme: 

- snížený příjem stravy, 

- atrofii kosterního svalstva a pokles tělesné aktivity, 

- vzestup energetického výdeje, 

- změnu metabolických procesů s akcentací katabolických procesů. 

 

Cílem nutriční intervence je zachování dobrého nutričního stavu co nejdéle. Jedná se o nelehký 

úkol, protože hmotnostní úbytek bývá patrný i při zvýšeném energetickém příjmu. K zachování 

tělesné hmotnosti je potřeba asi 210 – 336 kJ/kg tělesné hmotnosti za den. Navyšuje se obsah 

všech základních živin, především bílkoviny by v katabolických stavech měly být dodávány v dávce 

až 2g/kg tělesné hmotnosti za den. Využíváme především energeticky koncentrovaných potravin, 

aby nevzrůstaly neúměrně objemy porcí. Podáváme svačinky, druhou večeři. Jídlo musí být lákavé 

(výrazná organoleptická hodnota) a chuťově výrazné, neboť pacienti mívají změny chuti. Významná 

je dostupnost jídla, aby v případě potřeby bylo k dispozici. Nestačí pouze v předepsaných časech 

předkládat stravu. Nemocní by měli navíc být pobízeni ke konzumaci, vždy když je to možné 

(personálem, návštěvami,…) Využít lze také modulárních dietetik, které se přidávají do pokrmů. 

Používají se preparáty na bázi maltodextrinu i proteinů. Pokud zařadíme sippingové preparáty, 

podáváme mimo hlavní jídla, například okolo 9 hodin dopoledne, okolo 14 hodin a večer po 21. 

hodině, takto lze navýšit energetický příjem až o 50 %. Pokud toto není možné, volíme enterální 

výživu v nočních hodinách, aby přes den nebyl sondou blokován příjem per os. V těžších případech 

přecházíme na kontinuální enterální výživu sondou. 

 

Riziko malnutrice je nižší, neboť nedochází k tak výrazné změně metabolismu s kachektizujícím 

účinkem. Ovšem nutriční stav sledujeme, rovněž, aby nedošlo k malnutrici, která by vyžadovala 

realimentaci. Denní energetický příjem vyhodnocujeme v kontextu denního režimu, zpravidla stačí 

denní příjem 145 – 168 kJ/kg tělesné hmotnosti a den. K nutričnímu zajištění používáme jednotlivé 

formy výživy, obdobně jako u předešlého typu demence. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
CZ.1.07/3.2.07/04.0065 
Podpora rozvoje dalšího vzdělávání ve zdravotnictví v Moravskoslezském kraji     18 

 
 

První kapitola učebního textu pojednává o jednotlivých skupinách psychiatrických onemocnění. 

Jedná se o základní rozdělení, neboť není věnována pozornost například stupňům mentální 

retardace, jednotlivým typům schizofrenií a podobně. Následuje samostatná kapitola věnována 

poruchám příjmu stravy, coby z výživového hlediska nejvýznamnější skupině psychiatrických 

onemocnění. Na druhou stranu nelze opomenout malnutrici seniorů, kdy je častou příčinou 

demence. 
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