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PěEDMLUVA
PĜed dvaceti lety byla Huntingtonova choroba charakterizována jako dČdiþné
onemocnČní postihující mozkovou þinnost, o které se toho pĜíliš nevČdČlo.
Pacienti a jejich rodinní pĜíslušníci sami museli nalézt cestu, jak pĜekonávat
rĤzná omezení i problémy spojené s touto nemocí. Od té doby se však stalo
mnoho dĤležitých vČcí. Pokrok ve vČdeckém výzkumu vyvolal nadČji, že by
mohla být objevena léþba, která by nemoc zastavila nebo dokonce léþba
preventivní. Aktivita sdružení pacientĤ a jejich rodinných pĜíslušníkĤ pĜitáhla
k této nemoci notnou dávku pozornosti a podaĜilo se jí dosáhnout toho, že
nemoc byla zaĜazena do zdravotního programu v mnoha zemích. Nakonec
úsilí profesionálĤ ve zdravotnictví (a tČch, z kterých se stali odborníci po
zkušenostech s nemocí) vedlo k tomu, že bylo velmi þasto nalezeno
jednoduché Ĝešení všech možných praktických problémĤ v každodenním
životČ pacienta.
Tato brožura využívá získané zkušenosti velkého množství odborníkĤ.
PĜíruþka ukazuje, jaká existují Ĝešení problémĤ s dietou, jídlem a polykáním
pro pacienty s Huntingtonovou chorobou. Dietní pracovník, logoped
a praktický lékaĜ, kteĜí napsali tuto pĜíruþku, pracují v peþovatelském zaĜízení,
kde je i oddČlení specializující se na Huntingtonovu chorobu. Brožura
poskytuje praktická vysvČtlení a typy, které se osvČdþily. Lze ji doporuþit
každému, kdo pĜichází do styku s touto nemocí.
MUDr. H.P.H. Kremer, neurolog
Holandsko

VÝŽIVA A HUNTINGTONOVA CHOROBA
Huntingtonova choroba je dČdiþné onemocnČní s poruchou mozkové þinnosti.
PĜíþinou choroby je pĜítomnost abnormálního genu, který mĤže pacient zdČdit
po postiženém rodiþi a který zpĤsobuje dispozice pro tuto nemoc. U každého,
kdo tento abnormální gen zdČdil, nemoc nevyhnutelnČ v urþité fázi života
propukne.
Symptomy jsou zpĤsobeny zrychlujícím se odumíráním mozkových bunČk
v urþitých þástech mozku. Nemoc je charakterizována mimovolními pohyby
(choreou), zhoršováním intelektu a zmČnami chování a osobností. U vČtšiny
lidí, kteĜí zdČdili abnormální gen, se zaþínají první symptomy objevovat mezi
35 a 45 rokem života. Existuje také juvenilní forma (Westfalova varianta)
nemoci, u které je hlavním symptomem svalová ztuhlost spíše než nechtČné
pohyby. Tato juvenilní forma se velmi þasto objevuje již pĜed 20. rokem.
Podle odborných odhadĤ postihuje tato choroba ve vČtšinČ západních zemí
asi 5 - 10 osob ze 100 000 obyvatel. Existují však zemČ i oblasti, kde je výskyt
þastČjší nebo naopak kde se choroba objevuje Ĝidþeji.
Abnormální mutovaný gen IT15, zapĜíþiĖující Huntingtonovu chorobu byl
objeven v r. 1993. Od té doby lze urþit pĜítomnost abnormálního genu
u pacientĤ a osob v riziku onemocnČní pomocí DNA analýzy. Aþkoliv probíhá
v této oblasti pomČrnČ rozsáhlý výzkum, neexistuje v souþasné dobČ zpĤsob,
jak tuto nemoc vyléþit.
SouþasnČ s výskytem mimovolních pohybĤ, se zhoršováním intelektu a se
zmČnami chování a osobnosti se u vČtšiny pacientĤ objevují problémy s Ĝeþí,
se žvýkáním a polykáním. PoslednČ zmínČné problémy jsou zpĤsobeny
ztrátou kontroly nad ústními a krþními svaly. Vážné problémy s mimovolními
pohyby mohou výraznČ snížit schopnost samostatnČ dostat dostateþné
množství jídla do úst. Toto vše znamená, že dĜíve þi pozdČji nastanou bČhem
nemoci problémy s jídlem i s konzumací jeho dostateþného množství, což
zpravidla zpĤsobuje hubnutí pacienta, zhoršení jeho celkové kondice
a rozvinutí zápalu plic jako dĤsledek dávení se. Je proto velmi dĤležité
vČnovat pozornost následujícímu:
x
x
x
x

vhodné poloze pĜi jídle
používání pomĤcek pĜi jídle a pití
skladbČ jídla
správné hustotČ jídla

Dodržováním doporuþených postupĤ a pokynĤ pĜi problémech s jídlem
a polykáním udržíte déle pacientovo dobré zdraví.
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VÁHOVÝ ÚBYTEK (HUBNUTÍ)
Každý pacient postižený Huntingtonovou chorobou nČkdy hubne. Váhový
úbytek se mĤže objevit v jakékoliv fázi nemoci. Hlavním dĤvodem pro tento
váhový úbytek mohou být mimovolní pohyby, které jsou prĤvodním jevem
nemoci. Konec koncĤ pohyb spotĜebuje velké množství energie. Neplatí to
ovšem pro každého. Existují jednotlivci s touto chorobou, u kterých se
nechtČné pohyby nevyskytují tak þasto a pĜesto hubnou. DĤvod, proþ je tomu
tak, není zcela jasný, neboĢ pacienti postiženi Huntingtonovou chorobou mají
vČtšinou dobrou chuĢ k jídlu.
Co je energie?
„Energie“ je obsažena v jídle. Na lidské tČlo se mĤžeme dívat, jako na stroj,
který potĜebuje pohonné hmoty, aby mohl chodit, pracovat a myslet. Jídlo
poskytuje takovéto pohonné hmoty vyjádĜené pomocí energie. Pokud
poskytnete tČlu ménČ pohonných hmot (ménČ energie) než spálí, zhubnete.
Platí to samozĜejmČ i naopak. pokud jíte více než spálíte, ztloustnete. LékaĜi
se domnívají, že v pĜípadČ pacientĤ postižených Huntingtonovou chorobou
„stroj“ bČží rychleji a tím zvyšuje spotĜebu paliva. Mnoho pacientĤ s touto
chorobou spotĜebuje tolik energie jako vrcholový sportovec.
Co se stane, když se zhubnete pĜíliš? Zpoþátku vĤbec nic. Ztráta jednoho
kilogramu nehraje pochopitelnČ pro tČlo žádnou roli. VČtšina lidí má dobrou
energetickou rezervu v tČle ve formČ tukových polštáĜkĤ. Když je rezerva
vyþerpána, stroj bČží pomaleji, tČlo má k dispozici menší množství energie.
Potom se cítíte unaveni a vyþerpáni a nejste schopni zvládat každodenní
úkoly. Vaše náchylnost k rĤzným nemocím narĤstá a pokud onemocníte,
pomalu a hĤĜe se zotavujete. Proto je tedy velmi dĤležité zamezit snižování
váhy a zajistit, abyste stále mČli rezervu.
Co je správná váha?
Jak poznáte, že máte správnou váhu, jinými slovy, zda máte dostateþnou
rezervu? Ve svČtČ je pomČrnČ rozšíĜený tzv. QueteletĤv index, podle kterého
si mĤžete urþit, zda vaše váha je správná. Index je zobrazen na následujícím
obrázku a lze ho použít pro dospČlé do 65 let.
Návod k použití Queteletova indexu.
K urþení ideální váhy použijte pravítko.
Pomocí pravítka spojte bod urþující Vaši výšku (v metrech) s bodem urþující
vaši souþasnou váhu (v kg) tak, jak je znázornČno na obrázku. Prodloužení
pĜímky pak ukáže, zda je vaše váha odpovídající.
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Aþkoliv se to u Huntingtonovy
choroby nestává pĜíliš þasto
mĤže se stát, že podle grafu
zjistíte, že vážíte moc. Co máte
v tom pĜípadČ dČlat? Máte se
snažit to zmČnit? OdpovČć je
zcela
jednoznaþná.
Ne.
Nemusíte s tím dČlat vĤbec nic.
V prĤbČhu nemoci budete
pravdČpodobnČ postupnČ hubnout a v tom pĜípadČ vám tato
rezerva pomĤže udržet si lepší
zdravotní stav delší dobu.

Jaká je pĜimČĜená váha?
Sloupec 1
výška (m)

Sloupec 2
váha (kg)

Sloupec 3

tČžká obezita:
vážná zdravotní
rizika

pĜíklad
nadváha: zdravotn
zdravotní
rizika
Jak graf použít
1. Oznaþte si ve sloupci 1
svou výšku
2. Oznaþte si ve sloupci 2
svou váhu
3. Spojte oba body pĜímkou
a pak pĜímku prodlužte
do
3. sloupce.
4. Ve sloupci 3 si pĜeþtČte
zhodnocení své váhy.

Doporuþení: Važte se jednou
mČsíþnČ na stejné váze a pokud
možno ve stejnou denní dobu.

normální váha

podváha

SLOŽENÍ STRAVY PěI NECHTċNÉM HUBNUTÍ

Pokud si všimnete, že hubnete neúmyslnČ, doporuþuje se zvýšit pĜíjem
energie a nebo zvolit jinou skladbu potravin. Je také velmi dĤležité jíst þastČji
a zavést svaþiny mezi hlavními jídly.
Zdroj energie v potravČ
Hlavní zdroj energie poskytují našemu organizmu tuky a sacharidy obsažené
v každodenní stravČ. V nČkterých potravinách jsou tuky obsaženy oþividnČ
(napĜ. v oleji, másle, margarinu), v nČkterých ve skryté formČ (napĜ. v bĤþku,
sýru, plnotuþném mléku, hranolkách, dortech, þokoládČ atd.) Sacharidy je
spoleþný název pro škroby a cukry obsažené v potravinách. Sacharidy nejsou
pouze ve sladkých potravinách, ale také v ovoci, peþivu, bramborách, zeleninČ
a mléku. KromČ sacharidĤ a tukĤ obsahují potraviny také bílkoviny. Bílkoviny
jsou dĤležitým stavebním materiálem pro naše tČlo, potĜebujeme je k rĤstu
i regeneraci. Není známo, zda pacienti postiženi Huntingtonovou chorobou
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potĜebují zvýšené denní dávky bílkovin. Abyste zajistili vČtší pĜísun energie,
snažte se používat potraviny se zvýšeným obsahem tukĤ a uhlovodanĤ vždy,
pokud je to možné.
Hned jakmile si všimnete, že hubnete, je velmi dĤležité poradit se s dietologem
þi dietním pracovníkem, jak zabránit dalšímu snižování váhy. Existuje mnoho
jídel s vysokým energetickým obsahem, která vám mohou pomoci.
ZVOLTE

NAMÍSTO

Tuþné maso (napĜ. mleté maso
vepĜové, míchané hovČzího
a vepĜové, hovČzí þi jehnČþí)

Libové vepĜové plátky, kotlety

Výrobky z plnotuþného mléka jako
napĜ. plnotuþné mléko, plnotuþný
jogurt, smetana

Polotuþné mléko, nízkotuþný
jogurt

Tuþné, mastné ryby jako napĜ. sledČ,
úhoĜe, lososa, pstruha, radČji
smaženou rybu

Bílé nízkotuþné ryby, napĜ.
treska, platýz

Plnotuþné sýry, jako napĜ. emental,
camambert, smetanový sýr

Nízkotuþné sýry, tvaroh

Jogurtové nápoje, limonády, sladké
džusy, plnotuþné þokoládové mléko,
mléþné koktejly

Káva, þaj, nekalorické limonády,
neslazené džusy

ZahuštČná zelenina, hamburgry,
cheeseburgry

VaĜená zelenina, vaĜené maso

Bramborová kaše, smažené opeþené
brambory, hranolky

VaĜené brambory, vaĜená rýže,
tČstoviny

ýokoláda, oplatky, plnČné sušenky,
dorty

Obyþejné sladkosti, sušenky

Typy:
x PĜi pĜípravČ zeleniny nebo bramborové kaše použijte lžíci másla.
x Použijte více oleje pĜi dušení pokrmĤ, pĜi pĜípravČ tČstovinových
a rýžových jídel.
x Polévky a omáþky zahustČte smetanou.
x PĜidávejte smetanu do jogurtĤ, pudingĤ a krémĤ.
x PĜipravujte mléþné koktejly z plnotuþného mléka, zmrzliny, smetany
a sirupu.
x Do studených a teplých nápojĤ pĜidávejte Fantomalt þi Duocal (SHS)
x Pijte kompletní a vyváženou tekutou stravu - Nutridrink, Nutridrink
MultiFibre, Nutridrink Yoghurt (viz. rozhodovací strom).
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PROBLÉMY SE ŽVÝKÁNÍM A POLYKÁNÍM
PĜesto, že na to nemyslíme a ani si to neuvČdomujeme, polykání je ve
skuteþnosti velmi komplikovaná kombinace rĤzných svalových pohybĤ.
Huntingtonova choroba zpĤsobuje, že polykací a žvýkací svaly nefungují
dohromady tak, jak mají. Zjistíte, že je tČžké udržet jídlo na jazyku. Váš jazyk
se už nechová tak, jak byste si pĜáli a když chcete polknout, nemĤžete. Tato
zkušenost mĤže vyvolat obavy.
Existuje mnoho doporuþení, která vám mohou pomoci polykat tak efektivnČ,
jak jen to jde. Následující informace mĤže sloužit jako urþitý prĤvodce þi
pomocník pĜi tČchto problémech.
Normální proces polykání
Žvýkání pĜipravuje jídlo pro polykání. MČkké patro zajišĢuje, že jídlo zĤstává
v ústech a nedostane se do hltanu nebo do nosní dutiny. Spoleþná þinnost
jazyku a patra strká sousto jídla dozadu a jícen se zaþíná rozšiĜovat. Mezitím
vám reflex zabrání v tom, abyste se zaþali dusit. Hrtan se pohybuje vzhĤru tak,
že hrtanová pĜíklopka uzavĜe prĤdušnici. MČkké patro oddČlí nosní dutiny.
Stahy hltanu posouvají sousto dolĤ a když se dostane do jícnu, jícen sousto
zmaþkne a posune smČrem k žaludku.
Chci polknout, ale už to nejde.....
NejbČžnČjší potíže s polykáním jsou následující. Zdají se vám nČkteré z nich
povČdomé?
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

vaše tČlo se neustále pohybuje a tím se jídlo i pití stává velmi obtížné
nedaĜí se vám umístit jídlo v ústech na správné místo
nemĤžete už ukousnout jednotlivá sousta
nemĤžete zavĜít ústa
nemĤžete dobĜe žvýkat
váš jazyk neposouvá jídlo dozadu
skus zadních zubĤ (stoliþek) není pĜi polykání správný
nemĤžete polykat
pĜi žvýkání vdechujete kousky jídla
obþas vám zaskoþí jídlo v krku
nedaĜí se vám polykat napoprvé
chuĢ jídla je jiná
jakmile dáte jídlo do úst, zaþínáte zvracet
dávíte se a zaþínáte kašlat

8

Pomoc pĜi jídle
PĜedkládáme vám seznam rad a pomĤcek, které vám mohou pĜi jídle, pití
a polykání pomoci:
x používejte protiskluzovou podložku, þímž zabráníte
posouvání hrneþkĤ a talíĜĤ
x v pohárku na pití vyĜíznČte otvor pro nos, abyste nemuseli
pĜi pití naklánČt pĜíliš hlavu dozadu (viz obrázek)
x pohárek na pití s dvČma uchy je velmi šikovný
x používejte mČlkou lžíci, snadnČji z ní pĜemístíte
jídlo do úst
x pohárek s víþkem, opatĜeným hubiþkou vám umožní
být delší dobu sobČstaþný pĜi pití, neboĢ zabrání rozlévání;
nevýhoda tohoto zpĤsobu pití je, že hubiþka zabraĖuje
pĜímému kontaktu tekutiny se rty a je tedy tČžké odhadnout
množství tekutiny, které se dostane do úst
x používejte ohebné brþko
x nože s širší rukojetí se snáze drží
x z hlubokých talíĜĤ se snáze nabírá jídlo
x pokud jídlo trvá delší dobu, je vhodné používat izolující
talíĜe, udrží jídlo teplé
x kvĤli lepší stabilitČ používejte talíĜ se zvýšeným okrajem
Co mĤžete udČlat proto, abyste mohli polykat co nejlépe
PĜi jídle a pití je velmi dĤležité dobré držení tČla. Židle, na které sedíte, by
mČla mít správnou výšku, aby vaše chodidla mohla být pevnČ opĜena
o podlahu. Vaše tČlo potĜebuje co nejvíce opČrných bodĤ (viz obr.).
Za krk si dejte polštáĜek tak, aby horní polovina tČla byla mírnČ pĜedklonČna
dopĜedu. To usnadní pĜitlaþit bradu na prsa a tím snadnČji polknout. PolštáĜek
na stranČ zase mĤže zabránit nechtČným pohybĤm do stran. Položte paže na
stĤl, þímž získáte další opČrný bod. K tomu, aby naše pozice v sedČ byla
dobrá a stabilní, je rovnČž velmi dĤležitá správná výška stolu.
Jíst lžící je snazší než jíst nožem a vidliþkou. NČkdy mĤže být dobrým Ĝešením
i jíst rukama. Velikost sousta je záležitost velmi individuální; nČkteĜí pacienti se
dáví, když mají plnou pusu, jiní mají
potíže pĜi malém množství jídla
v ústech. Pití ledové vody pĜed jídlem
mĤže pomoci k vČtší citlivosti na jídlo
v ústech a rovnČž polykání. Pokud pĜi
jídle hraje roli únava, doporuþuje se jíst
menší porce þastČji. Když se vám
nepodaĜí polknout, otoþte hlavou
doprava þi doleva. ýlovČk, který vám pĜi
jídle pomáhá, by mČl vždy sedČt naproti
vám.
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Následující rady jsou dĤležité pro toho, kdo vám pĜi jídle þi pití pomáhá:
x
x
x
x
x
x
x

položte lžíci na jazyk
pĜitlaþte lžíci na jazyk
lžíci z úst vyndávejte, jenom když jsou ústa zavĜená
dohlédnČte na to, aby pacient dobĜe žvýkal
poraćte pacientovi, aby mČl ústa zavĜená a stoliþky pevnČ stisknuty k sobČ
poraćte pacientovi, aby pĜitlaþil bradu na prsa a výraznČ polkl
snažte se, aby pacient polykal vždy více než jednou

JÍDLO PěI PROBLÉMECH S POLYKÁNÍM A RADY PěI
PROBLÉMECH S DÁVENÍM
Každý pacient postižený Huntingtonovou chorobou má dĜíve þi pozdČji potíže
s polykáním. V poþáteþním stadiu se to nestává pĜíliš þasto, ale jak nemoc
postupuje, dávení pĜi jídle se stává þastČjší a mívá horší prĤbČh. Jídlo se
stává spíše povinností než potČšením.Jestliže i pĜes rĤzná opatĜení, která byla
popsána v pĜedchozí kapitole, se þasto pĜi jídle dávíte, je nutno zmČnit
konzistenci neboli hustotu pĜijímané stravy. Hustota jídla mĤže být pevná
(maso, rýže) nebo kapalná (voda, þaj, mléko).
Jaká je vhodná hustota?
Husté tekutiny, jako je jogurt nebo puding, se snadnČji pijí než tekutiny jako
napĜ. mléko þi voda. Hustší tekutiny se pomaleji rozlévají v puse a snáze se
polykají. Hladké tekutiny jsou lepší než tekutiny obsahující kousky. Polévka
s knedlíþky þi nudlemi nebo jogurt s kousky ovoce se tČžko polykají. Pocit, že
v ústech je najednou nČco jiného, vyžaduje jinou koordinaci a tato zmČna je
þasto obtížná. Schopnost dobĜe rozžvýkat pevnou stravu se u Huntingtonovy
choroby zhoršuje.
ZahušĢování nápojĤ
Existují rĤzné zpĤsoby, jak zahustit nápoje. Lze použít napĜ. Nutilis, instantní
zahušĢovadlo, které lze rozpustit jak v teplých tak ve studených nápojích.
Použité množství se pĜizpĤsobí tomu, jaká hustota je požadována. PĜi
zahušĢování nápoj dĤkladnČ rozšlehejte, aby v nČm nezĤstaly kousky.
Kašovitá strava
Kašovitou stravu lze získat nČkolika zpĤsoby, napĜíklad ruþním mícháním
nebo elektrickým mixérem. PĜi mixování pevných druhĤ jídel, jako masa, ryby,
kuĜete, brambor þi zeleniny, je vhodné použít omáþky, mléka a/nebo kousku
másla þi jiného tuku. Avšak je tĜeba si uvČdomit, že pĜidávání velkého
množství tekutiny zvČtšuje objem potravy. A vČtší (pĜíliš velký) objem jídla
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mĤže zpĤsobit problém s tím, aby pacient snČdl dostateþné množství jídla,
obsahující dostateþné množství energie. Menší pĜíjem potravy mĤže být
kompenzován nČkterými doplĖky, pĜidanými do jídla. Poraćte se o této
záležitosti s lékaĜem. Pokud hubnete v dĤsledku nedostateþného pĜísunu
stravy, využijte nČkteré typy, uvedené v dĜívČjší kapitole.
Typy jak jíst pĜi potížích s polykáním
x
x
x
x
x
x
x

u chleba odkrojte kĤrku
na chleba dávejte snadno roztíratelné vČci jako napĜ. tavený sýr, paštiku
mažte chléb máslem po obou stranách
chléb nahraćte ovesnou kaší, vloþkami nebo pudinkem
chléb krájejte na malé kousky a pokud je to nutné, namáþejte do mléka
místo mléka pijte mléþné koktejly nebo Ĝidší puding
je snazší jíst mČkký dort se šlehaþkou než sušenky

Pomoc, dusím se....
Pokud cítíte, že se zaþínáte dusit a že se zkrátka jídlo nedostává do
zažívacího ústrojí tím správným zpĤsobem, nejlépe je okamžitČ zaþít kašlat.
Nepotlaþujte kašlání a pĜestaĖte žvýkat. PĜedkloĖte se a jednou nebo dvakrát
silnČ zakašlejte. Síla kašle uvolní dýchací cesty. PolknČte jednou þi dvakrát
hned jak máte pocit, že to mĤžete udČlat. Po takovémto záchvatu je velmi
dĤležité si chvilku odpoþinout. Snažte se na jídlo soustĜedit. ýasem zjistíte, že
se þasto zaþínáte dávit, pokud se rozptylujete jinými vČcmi. PĜi této chorobČ se
postupnČ snižuje schopnost ovládat horní polovinu tČla. Když se vám zdá, že
se zaþínáte dusit, máte automaticky tendenci zaklonit hlavu. NedČlejte to!
Znovu pĜipomínáme: pĜedkloĖte se, aby se jídlo mohlo dostat zpČt do úst.
Pamatujte si, že opakované pravidelné silné kašlání je mnohem více úþinné
než slabé a nepravidelné.
Pokud se skuteþnČ zaþnete dusit a nemĤžete dýchat ani mluvit, je nutná
rychlá pomoc. Pomoc by mČla být poskytnuta následujícím zpĤsobem:
Zkuste odstranit jídlo z úst:
1) OhnČte horní þást tČla pacienta dopĜedu tak, aby hlava smČĜovala ke
kolenĤm
2) UdeĜte silnČ pacienta þtyĜikrát do zad mezi lopatky plochou dlaní;
ubezpeþte se, že se pacient nenadechuje!

11

Pokud pacient už nemĤže dýchat, je tĜeba použít tzv. Heimlichovu pozici.
1) Postavte se za pacienta a položte ruce okolo jeho pasu pod žebra
2) ZatnČte ruku do pČsti tak, aby strana s palcem smČĜovala mezi pupík
a žebra.
3) Zatlaþte pČst za pomoci druhé ruky
rychle a pevnČ smČrem vzhĤru na
žaludek pacienta. Tento tlak vytlaþí
sousto zpČt. Pokud je to nutné, pohyb
opakujte.
Když se zaþnete dusit a není na blízku nikdo,
kdo by vám mohl pomoci, opĜete se o stČnu
nebo si sednČte na židli a zkuste si na
žaludek ostĜe zatlaþit sami. Snažte se za
každou cenu zachovat klid a postupujte
podle popsaných instrukcí.

KONKRÉTNÍ PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ S JÍDLEM
Z toho, co bylo uvedeno dĜíve, je patrné, že problémy s hubnutím, se
žvýkáním a polykáním se u Huntingtonovy choroby vyskytují velmi þasto a
jsou bČžné. Existují však i další problémy související s jídlem, které se zdaleka
tak þasto neobjevují. PatĜí k nim zvracení a zácpa.
Zácpa
Kašovitá nebo tekutá strava, obsahující málo vlákniny, v kombinaci s problémy
se žvýkáním a spolykáním mohou pĜispČt k zácpČ. Ke zdravé látkové výmČnČ
a funkci stĜev je nutná vláknina napĜíklad ve formČ výrobkĤ z obilí, syrové
zeleniny a ovoce. Pokud máte problémy s konzumací jídla, obsahujícího velké
množství vlákniny, mĤže to vést k zácpČ. Stolice je velmi tuhá, což mĤže
vyvolat bolesti þi kĜeþe v bĜiše, pocity plnosti a nadýmání. Co byste mČli dČlat?
x Nesnažte se tlaþit, mĤže to zpĤsobit hemeroidy; poþkejte až se vám bude
opravdu chtít a vyprázdnČní vČnujte dostatek þasu.
x Dbejte na dostateþný pĜísun tekutin, mČli byste vypít nejménČ 1,5 litru
tekutin dennČ, což je asi 12 - 16 menších hrneþkĤ.
x Jezte mČkké ovoce nebo ovocné pyré jako napĜ. banány, broskve,
švestky, kompoty, jableþné þi jiné pyré a nebo si mĤžete ovocné pyré
pĜipravit doma sami.
x Obþas nahraćte celé jídlo ovesnou kaší.
x Pokud používáte jako doplnČk stravy tekutou výživu (Nutridrink), zvolte
radČji výživu s vysokým obsahem vlákniny (Nutridrink MultiFibre).

12

x O pĜípadném používání projímadel se vždy poraćte s lékaĜem, nikdy sami
neexperimentujte s léky.
Zvracení
Malé procento lidí postižených Huntingtonovou chorobou trpí zvracením nebo
vyvrhnutím sousta zpČt do úst ze žaludku, poté co bylo snČdeno. NehovoĜíme
zde pĜímo o onemocnČní, ale tato záležitost mĤže být pro pacienta velmi
obtČžující a nepĜíjemná. Jídlo, které se vrací ze žaludku, je kyselé. PĜíþiny
zvracení a vyvrhování jídla zpČt nejsou zcela známy, avšak mimovolní pohyby
hned po jídle hrají v této záležitosti urþitČ velmi podstatnou roli. Obsah žaludku
mĤže být v dĤsledkĤ tČchto pohybĤ vytlaþen zpČt. Dále uvedeme nČkolik
užiteþných rad, které pomohou zabránit tomu, aby se jídlo vracelo ze žaludku
zpČt do úst.
x Jezte þasto a ménČ. Neomezujte jídlo na obvyklé dvČ až tĜi hlavní porce
dennČ, ale jezte radČji 6 - 8 menších porcí. Jste zvyklí na to, zaþínat hlavní
jídlo polévkou? Pokud ano, jezte polévku hodinu pĜed hlavním jídlem. Jste
zvyklí dát si po obČdČ mouþník, napĜíklad puding? SnČzte ho až hodinu po
jídle.
x Jezte v klidu a pokud možno se uvolnČte a vyhraćte si na jídlo dostatek
þasu. Po jídle si vždy aspoĖ chvilku odpoþiĖte.
x Velmi tuþná jídla se tČžko tráví a zĤstávají tedy v žaludku déle. Rozložte si
proto konzumaci tuþných jídel rovnomČrnČ na celý den.
x Pokud uvedené rady nepomáhají, poraćte se s lékaĜem o pĜípadném
užívání lékĤ.

VLIV MEDICÍNY
V souþasné dobČ zatím neexistuje úþinná léþba Huntingtonovy choroby.
Mimovolní pohyby lze nČkdy udržet þásteþnČ pod kontrolou pomocí lékĤ
(neuroleptik). Avšak tyto léky mohou nČkdy mít zhoršující vliv na polykání a
mluvení. Mnoho pacientĤ postižených touto chorobou také trpí, což je celkem
pochopitelné, depresí. Deprese mĤže rovnČž zpĤsobit ztrátu chuti k jídlu.
Antidepresiva pomohou þasto chuĢ k jídlu zlepšit.
U pacientĤ, trpících Huntingtonovou chorobou, se také vyskytují potíže se
žaludeþní nevolností a zvracením. V souþasné dobČ již existují léky, které tyto
potíže mohou zmírnit. V nČkterých pĜípadech se žaludek vyprazdĖuje pomalu,
což mĤže zpĤsobit zvracení. Vhodný lék mĤže proces trávení potravy
v žaludku upravit, þímž se zvracení odstraní.
Pokud vás pĜi jídle provázejí obavy, že se zaþnete dávit þi dusit a nemĤžete se
tak v klidu najíst, lze použít léky na uvolnČní a uklidnČní. Pokud máte jakékoliv
problémy þi dotazy o užívání lékĤ, poraćte se s lékaĜem.
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KDYŽ UŽ NENÍ MOŽNÉ JÍST
U každého pacienta, který trpí Huntingtonovou chorobou, pĜijde doba, kdy se
problémy s polykáním natolik zhorší, že se pacient dusí prakticky pĜi každém
soustu þi doušku. V této dobČ už je také potĜeba jíst pomČrnČ velké množství
jídla na udržení váhy. Na jedné stranČ tedy potĜebujete hodnČ jíst, abyste
nehubli a na druhé stranČ se tento proces stává pro vás prakticky nemožným.
Jídlo se tedy stává velmi nepĜíjemnou þinností a mĤže se zdát, že strávíte
prakticky celý den jídlem, abyste si zachovali dobrou kondici.
Promluvte si o svých problémech s ostatními
Mnoho pacientĤ s Huntingtonovou chorobou se už þasto setkalo s problémem,
kdy se pĜi jídle zaþali dusit þi dávit. Obavy z toho, že se to bude opakovat, vám
zabraĖují jíst v klidu. UrþitČ není snadné mluvit o tČchto problémech. NicménČ
promluvit si o tom s nČkým je velká úleva. Ostatní, kteĜí jsou rovnČž postiženi
touto chorobou, aĢ už jsou to vaši pĜíbuzní nebo ti, co znáte ze spoleþnosti pro
Huntingotnovu chorobu, mají urþitČ stejné pocity. MĤžete s nimi promluvit
o tom, jak to zvládají oni.
ZĤstaĖte v kontaktu s ostatními lidmi
V prĤbČhu nemoci se stane þím dál tím obtížnČjší mluvit zĜetelnČ. Všimnete si,
že lidé ve vašem okolí si nejsou jisti, jak na vás mají mluvit. Je však velmi
dĤležité nestranit se okolí a neisolovat se. Dejte jim nČkteré následující typy
a nebo jim dejte pĜeþíst tuto brožuru:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

UjistČte se, že udržujete kontakt oþima
Zachovejte stejnou úroveĖ oþí
Dbejte na to, aby v pozadí nebyl hluk a v místnosti bylo hodnČ svČtla
Ptejte se tak, aby bylo možné odpovČdČt „ano“ þi „ne“
Využívejte mimiku obliþeje
Používejte krátké a jednoduché vČty
Zopakujte vždy to, co Ĝekl pacient, takže pozná, co jste mu rozumČl/a
NepĜedstírejte, že jste rozumČl/a, když tomu tak není
Pokud dáváte nČjaké pokyny, dávejte je ve správném poĜadí
UvČdomte si, že pacient vstĜebává informace pomalu
PĜemýšlení o odpovČdi mĤže pacientovi trvat dlouho

Zaznamenejte svá pĜání
MĤžete požádat þleny vaší rodiny, pĜátele, sociální pracovníky, þi kontaktní
osobu ze spoleþnosti pro Huntingtonovu chorobu, aby si s vámi pohovoĜili
o vašich pĜáních a pĜedstavách o budoucnosti a sepsali to. To mĤže být i pro
nČ dobrý základ pĜi pĜípadném rozhodování v budoucnosti, kdy už to s nimi
tĜeba nebudete moci prodiskutovat. Pokud budete mít nČjaké otázky po
pĜeþtení této brožury, zkontaktujte svého lékaĜe þi pracovníka ze Spoleþnosti
pro pomoc pĜi HuntingtonovČ chorobČ.
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HUNTINGTONOVA CHOROBA A DIETA
Recepty na vhodné nápoje
Obohacené mléko
1/2 litru plnotuþného mléka
Fantomalt
Nasypte prášek Fantomaltu do džbánku þi jiné nádoby. PostupnČ pĜilévejte
mléko a míchejte dokud se Fantomalt úplnČ nerozpustí. Uchovávejte v lednici.
Medový nápoj
1/4 litru plnotuþného mléka
2 lžiþky medu
OhĜejte mléko. Dejte med do hrneþku a pomalu za stálého míchání zalévejte
teplým mlékem.
Mléþný koktejl
1/4 litru plnotuþného mléka
1 kopeþek zmrzliny
pĜípadné esence na dochucení koktejlĤ
Vše dĤkladnČ rozmixujte.
Jogurtový nápoj
1/4 litru plnotuþného mléka
1 kelímek obyþejného ovocného jogurtu
cukr podle chuti
Vše dĤkladnČ rozmixujte, podávejte chlazené.
Chlazená peprmintová þokoláda
1/4 litru plnotuþného mléka
2-4 vrchovaté lžiþky instantní þokolády
esence s peprmintovou pĜíchutí
strouhaná þokoláda
Rozmíchejte þokoládový prášek s peprmintovou esencí v malém množství
mléka. Za stálého míchání dolévejte zbytek mléka. Nakonec mĤžete nápoj
ozdobit nastrouhanou þokoládou.
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Citrusové pĜekvapení
1/4 l plnotuþného mléka
citrónový likér
plátky pomeranþe a citrónu na ozdobu
Do citrónového likéru pĜilijeme mléko podle chuti. Podáváme chlazené ve
vysoké sklenici ozdobené plátky citrónu a pomeranþe.
Medový nápoj ochucený whisky
1 hrnek teplého mléka
2 rovné lžiþky medu
1 lžiþka whisky nebo brandy
OhĜejte mléko, zamíchejte s medem a pĜidejte whisky þi brandy.
Moka teplé mléko
1/2 litru mléka
2 lžíce instantního þokoládového prášku
1 lžiþka rozpustné kávy
1 lžíce šlehaþky
PĜevaĜte mléko a nalijte do džbánku þi jiné nádoby, pĜidejte þokoládu a kávu.
Vše dĤkladnČ zamíchejte, poté rozmixujte se šlehaþkou a ihned podávejte.

PĜíklad jídelníþku pro ty, kteĜí mají potíže s polykáním
SnídanČ: ovesná þi jiná instantní obilná kaše, ovocný džus rozmixované
ovoce, bílý þi ochucený jogurt
Hlavní jídlo: polévka, hovČzí þi skopové ragú, ryba v omáþce, tČstoviny,
kvČták, zapeþené brambory se sýrem, þoþková jídla apod.
Dezert: rozmixované ovoce, mléþný puding, rýžový nákyp, krupicová kaše,
vajeþný krém, rĤzné druhy želé se šodó, karamelový krém, jemné jogurty,
zmrzlina apod.
Doporuþení: Pokuste se vypít každý den sklenici džusu z þerstvých
pomeranþĤ a citrónu, abyste mČli pravidelný pĜísun vitaminu C.
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Vybrané recepty jídel s vysokou kalorickou hodnotou
Salát z peþeného kuĜete
4 hrnky na kostiþky nakrájeného kuĜete
1 1/2 hrnku vaĜené rýže
1 vČtší hrnek kuĜecí þi houbové krémové polévky
1 hrnek majonézy
sĤl, pepĜ podle chuti
1 hrnek nastrouhaného sýru
Rozmíchejte kuĜe, rýži, polévku, majonézu, sĤl a pepĜ a vše dejte do mČlkého
pekáþe þi kastrĤlku. Peþte pĜi teplotČ 150 – 200 stupĖĤ asi 30 minut. Z daného
množství pĜipravíte asi 4 porce, z nichž každá má energetickou hodnotu cca
800 kcal.
Hamburger Stroganov
1/2kg mletého hovČzího
1/2kávové lžiþky worchestru
3 lžíce mouky
1 hrnek kysané smetany
1/4 hrnku másla
1 kávová lžiþka soli
1/4 hrnku nakrájené cibule
1/4 kávové lžiþky pepĜe
1/4 kg þerstvých nakrájených hub
RozpusĢte máslo na vČtší pánvi a maso opeþte dohnČda. Pomalu zahustČte
rozmíchanou moukou a pĜidejte nakrájenou cibuli, houby, sĤl a pepĜ. PĜikryjte
pokliþkou a poduste asi 5 minut, dokud cibule a houby nezmČknou PĜidejte
kysanou smetanu a dobĜe promíchejte. Podávejte s nudlemi þi jinými
tČstovinami. Z daného množství lze pĜipravit 4 porce, z nichž každá má
energetickou hodnotu asi 580 kcal.
Nudle Alfredo
4 hrnky vaĜených vajeþných nudlí
1/2 hrnku másla
1/2 hrnku tuþné smetany
1/2 hrnku nastrouhaného parmazánu
1/4 hrnku strouhaného tvrdého sýru
sĤl, pepĜ podle chuti
UvaĜte nudle ve vaĜící vodČ domČka a scećte. Na malé pánviþce rozpusĢte
máslo, pĜidejte smetanu a mírnČ ohĜejte a zalijte nudle. PĜidejte sýr, sĤl a pepĜ.
ProtĜepte dokud nejsou nudle úplnČ pokryty smČsí. Z daného množství
pĜipravíte 4 porce, z nichž každá má kalorickou hodnotou asi 670 kcal.
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VaĜená jablka
2 hrnky pšeniþné mouky
1/2 kávové lžiþky soli
2/3 hrnku hnČdého cukru
4 oloupaná jablka zbavená jader a nakrájená na þtvrtky
1/2 kávové lžiþky muškátového oĜechu
1/2 kávové lžiþky skoĜice
1/2 hrnku nakrájených vlašských oĜechĤ
1/3 hrnku másla
2 rozklepnutá vajíþka
1 hrnek kysané smetany
Nasypte mouku a sĤl do vČtší mísy. OddČlte si 2 polévkové lžíce hnČdého
cukru a zbytek cukru nasypte do mísy a vše dobĜe zamíchejte. PĜidejte máslo
a vlašské oĜechy a opČt zamíchejte. Nakrájená jablka dejte do smČsi
a ocukrujte dvČmi lžícemi cukru. Peþte pĜi teplotČ 200 stupĖĤ asi 15 minut
dokud jablka nezmČknou. Zatímco se jablka se smČsí peþou smíchejte vajíþka
s kysanou smetanou, skoĜicí a muškátovým oĜíškem. Když jsou jablka
upeþena vyndejte vše z trouby a povrch polijte rozmíchanými vajíþky se
smetanou, skoĜicí a muškátem rovnomČrnČ po celé ploše a ještČ trochu
pocukrujte. Poté vše znovu zapeþte 30 – 40 minut. Podávejte teplé þi studené.
Z daného množství pĜipravíte 4 porce, každou s energetickou hodnotou asi
900 kcal.
Sýrový koláþ
1 1/2 kg mČkkého tvarohu
2 hrnky cukru
1/2 litru tuþné smetany
1 celé vajíþko
3 vajeþné žloutky
1/2 litru kysané smetany
2 lžíce vanilky
1/2 kávové lžiþky rumové esence
1 1/2 hrnku rozdrcených þi rozstrouhaných sušenek
1/2 hrnku másla
Rozmixujte sušenky s máslem a smČs rozdČlte na dvČ poloviny. Každou
polovinu smČsi dejte do pánve na peþení a ĜádnČ upČchujte. Z tvarohu, cukru
a vajec umíchejte krém, pĜidejte kysanou smetanu, tuþnou smetanu a ostatní
dochucovací ingredience. Vše dĤkladnČ zamíchejte. Pak nalijte na korpusy.
Peþte pĜi teplotČ 200 stupĖĤ. Ze dvou koláþĤ získáme celkem 16 porcí, z nichž
každá má 620 kcal.
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Jak zvolit þi upravit jídlo a jeho konzistenci pro pacienty,
kteĜí nemohou dobĜe polykat
Návod na dodržení zdravé diety
Dobrá dieta vyžaduje, aby všechny hlavní složky potravy byly vyvážené
a vyhovovaly požadavkĤm jednotlivce. Nejjednodušší metoda, jak zabezpeþit,
že žádná z hlavních živin není vynechána, je postavit dietu na pČti základních
skupinách potravin. Každá skupina obsahuje potraviny, které poskytují
podobné živiny v rĤzných pomČrech.
Skupina 1 – Chléb a potraviny z obilnin
Skupina vitamínĤ B, minerály a vláknina
Skupina 2 – Ovoce a zelenina
Vitamín A, C, kyselina listová, železo, vláknina
Skupina 3 – Mléko a mléþné výrobky
Vitamin A a D, vápník, bílkoviny a riboflavin
Skupina 4 – Maso, ryby, drĤbež a vajíþka
Bílkoviny, železo a skupina vitamínu B
Skupina 5 – Tuky a oleje
Esenciální mastné kyseliny, vitaminy E, A a D
K zabezpeþení zdravé diety se doporuþuje poddávat dennČ:
4 porce ze skupiny 1 a 2
1-2 porce ze skupiny 3 a 4
1 polévkovou lžíci ze skupiny 5
Úprava konzistence jídla v tČchto skupinách neovlivní složení jednotlivých
živin.
V dalším uvedeme nČkolik pĜíkladĤ, jak mĤžeme konzistenci potravin
v jednotlivých skupinách pĜizpĤsobit tak, aby lépe vyhovovala jednotlivým
pacientĤm s polykacími potížemi. Terapeut specializující se na problémy s Ĝeþí
(logoped) bude schopen vám poradit, jaká hustota potravy je nejvhodnČjší
a dietní sestra vám pomĤže sestavit vhodný vyvážený jídelníþek založený i na
oblíbenosti þi neoblíbenosti jednotlivých potravin.
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1. Tekutá/kašovitá strava
Tekutá þi Ĝídká rozmixovaná strava je nutná pro pacienty, kteĜí mají potíže se
žvýkáním a polykáním a hrozí nebezpeþí, že se jím mohou pĜi jídle kousky
potravy dostat do dýchacích cest. Jídlo by mČlo být “hladké”, bez žmolkĤ
a tuhých kouskĤ. (Správná hustota se dá ovČĜit tak, že na povrch jídla
napíšete dĜevČnou rukojetí „8". ýíslice 8 by mČla být zĜetelnČ vidČt, než se
zaþne pomalu vytrácet.)
Chleba a obilniny
Vhodné
- hotové instantní ovesné kaše rozpuštČné v džusu, mléku
þi vodČ
- mouka, kukuĜiþná mouþka na zahuštČní omáþek
- jednoduchá buchta rozmíchaná þi rozmixovaná se
šlehaþkou þi zmrzlinou
- chléb namoþený v mléku
Nevhodné

-

rýže
tousty
tČstoviny napĜ. nudle, špagety, flíþky
cukráĜské výrobky (koláþe), pizzy
sušenky, oplatky
opeþené þi syrové müsli

Ovoce a zelenina
Vhodné
- konzervy/kompoty: broskve, hrušky, meruĖky, švestky
- dČtské ovocné výživy, dĜenČ, dČtské konzervy
- špenátové pyré
- kvČtákové prsty
Nevhodné

- jakékoliv syrové ovoce þi zelenina
- ananas, pomeranþ, rajská jablka, sušené ovoce
- zelí, cibule
- þerstvé/mražené: hrášek, fazole, kukuĜice
- jakákoliv listová zelenina

Mléko, sýr a ostatní mléþné výrobky
Tyto výrobky nevyžadují vČtšinou žádnou þi jen mírnou úpravu konzistence.
Vhodné
- sýr, krémy, šlehaþka
- sýr tavený þi strouhaný
- zmrzlina, puding, jogurt (bez kouskĤ)
- mléko zahuštČné jogurtem, šlehaþkou, zmrzlinou, ovocným
pyré, vajeþné krémy, sýrové krémy
Nevhodné

- tvrdý sýr (drobivý)
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Maso, ryba, drĤbež, vajíþka
Vyvarujte se tuhého šlachovitého masa a zajistČte, aby všechna jídla byla
podávána s hustou krémovou omáþkou.
Vhodné
- dobĜe udušené þi uvaĜené maso
- sekaná
- Ĝídká míchaná vajíþka
- lososová pČna
Nevhodné

- grilované maso
- slanina
- oĜechy

Tuky/oleje
Vhodné

- krémové omáþky, oleje a tuky na zahušĢování

Nevhodné

- smažená jídla

Tekutiny
Vhodné

- husté ovocné džusy

Nevhodné

- voda, þaj, káva atd.
- kupovaná želé

2. Mixovaná strava
Dieta složená z mixované stravy je urþena pro pacienty, kteĜí jsou schopni jíst
hustší stravu než pouze tekutou, pĜípadnČ i s menšími kousky. Je velmi
dĤležité, aby jídlo nebylo suché a drobivé, ale dobĜe promaštČné, aby
jednotlivá sousta bylo možné dobĜe nabírat a tvarovat.
Chleba a obilniny
Vhodné
- rychlá instantní obilná kaše (rozmíchaná v džusu, ve vodČ
nebo v mléce)
- pšeniþná þi kukuĜiþná mouka na zahuštČní omáþek
- jednoduchá buchta, rozmixovaná se šlehaþkou nebo se
zmrzlinou
- nakrájené tČstoviny nebo lasagne, špagety, makarony
(menší tvary)
- chléb rozmoþený v mléce
Nevhodné

-

rýže
tousty
dorty nebo jiné cukráĜské výrobky
sušenky
opékané þi syrové müsli
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Ovoce a zelenina
Vhodné
- kompoty: broskvový, hruškový, švestkový, meruĖkový
- dČtské ovocné výživy
- brambory, mrkev, dýnČ
- kvČták (mražený)
- brokolice, špenát (mražený)
- rozmaþkané banány
Nevhodné

- syrové ovoce a zelenina

Mléko, sýry a ostatní mléþné výrobky
Vhodné
- sýr, šlehaþka
- strouhaný þi tavený sýr, sýrové omáþky
- zmrzlina, puding, jogurty ( bez kouskĤ)
- jogurtové mléko, ovocné koktejly þi mléko zahuštČné
šlehaþkou nebo zmrzlinou
- mČkký nebo drobivý sýr
Nevhodné

- krájené þi plátkové sýry

Maso, ryby, drĤbež a vajíþka
Vhodné
- dušená, vaĜená þi uzená vykostČná ryba
- sekaná
Tuky/oleje
Vhodné

- tuky a oleje na omaštČní jídel

Nevhodné

- smažené pokrmy, které se mohou pĜi jídle drobit

Tekutiny
Vhodné
Nevhodné

- husté ovocné džusy
- zahuštČné tekutiny všude tam, kde je to možné
- voda, þaj, káva apod.

3. MČkká strava
Dieta skládající se z mČkké stravy je doporuþena pacientĤm, kteĜí jsou sice
schopni žvýkat, ale rychle se unaví nebo kteĜí už mají omezenou schopnost
rozkousat tuhou stravu. MČkké jídlo by se mČlo snadno ukrojit i vidliþkou.
Podávaná jídla by se mČla nakrájet na jednotlivá sousta, napĜ. vaĜené
brambory, sýr apod.
Chleba a obilniny
Vhodné
- ovesná þi jiná obilná kaše, kukuĜiþné lupínky a podobné
pĜípravky urþené k snídani se studeným þi teplým mlékem
- chléb þi peþivo s máslem a mČkkým sýrem, s tenkými plátky
šunky þi jiné mČkké uzeniny, tuĖákem, lososem atd.
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- sušenky máþené v þaji þi v kávČ
- rýže, tČstoviny
Nevhodné

- celozrnný chléb s kĤrkou
- tvrdé sušenky (s oĜechy)

Ovoce a zelenina
Vhodné
- bramborový salát
- jakákoliv dobĜe uvaĜená zelenina
- ovocný salát z mČkkého (rozmoþeného) þi kompotovaného
ovoce
Nevhodné

- chĜupavé ovoce a zelenina

Mléko, sýr a ostatní mléþné produkty
Vhodné
- všechny mléþné produkty
Nevhodné

- nic

Maso, ryba, drĤbež, vejce
Vhodné
- vaĜené maso, které lze ukrojit i vidliþkou
- vaĜená þi sázená vejce
Nevhodné

- grilované maso

Tuky a oleje
Vhodné

- krémové omáþky zahuštČné olejem þi jiným tukem

Nevhodné

- nic

Ostatní
Nevhodné

- napĜ. kĜupky, oĜechy

Tekutiny
Husté tekutiny lze doporuþit pacientĤm, kteĜí nejsou schopni polknout
bezpeþnČ Ĝidší nápoje. VČtšinu nápojĤ jako þaj, káva, mléko, ovocné džusy lze
zahustit nČkterými pĜípravky jako napĜ. Nutilisem.
PĜíklad vysokokalorické diety pro pacienty s Huntingtonovou chorobou
(asi 5000 kcal)
7.00 hod.
SnídanČ

Vysokoenergetický nápoj þi jiný doplnČk výživy
velká miska ovesné kaše s cukrem a 2 lžíce Fantomaltu
2 vaĜená vejce rozmíchaná v hrneþku s máslem
3 krajíce chleba s máslem - máþené v mléce
1 sklenice mléka, šálek þaje s cukrem
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Svaþina

Vysokoenergetický nápoj s mlékem
chléb s máslem máþený v mléce s cukrem

ObČd

(volte pokrmy uvedené v dietČ -mixovaná strava)
hustá polévka, 2 lžíce glukózy
dvojitá porce masa, kuĜete nebo ryby- dobĜe uvaĜené
bramborová kaše s máslem
mléþný puding s dvČmi lžícemi glukózy
nebo þerstvé ovoce napĜ. banán rozmíchat s
a zmrzlinou

pudinkem

1. odpolední svaþina
vysokoenergetický nápoj
chléb s máslem, máþený v mléce
buchta, sklenice mléka, šálek þaje
2. odpolední svaþina
vysokoenergetický nápoj þí jiný doplnČk výživy
1. veþeĜe

stejná jako obČd
1 sklenice þerstvé pomeranþové šĢávy
2 lžíce Fantomaltu

2. veþeĜe

vysokoenergetický nápoj þi jiný doplnČk výživy
velká miska ovesné kaše þi jiných cereálních lupínkĤ s cukrem
a šlehaþkou

3. veþeĜe

hustý jogurt s Fantomaltem

pozdní veþeĜe
2 krajíce chleba s máslem máþené v mléce
2 lžíce glukózy, mléko
Poznámka: Pokud je to možné, nabídnČte pacientĤm postiženým
Huntingtonovou chorobou jídlo každou hodinu. Podle možností
pĜidávejte do jídel šlehaþku, sušené mléko þi vajíþka.
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ROZHODOVACÍ STROM NUTRIýNÍ TERAPIE
Existuje celá škála enterální výživy urþené k popíjení, k podání sondou þi rĤzných doplĖkĤ stravy. PĜíklady þásteþné þi úplné enterální výživy naleznete v následujícím
rozhodovacím stromČ.
Je dostateþné množství stravy pĜijímáno ústy?
Ano

Ne

Enterální výživa sondová
Není požadavek na zvýšený energetický pĜísun

Nutrison a Flocare
Nutrison MultiFibre
Nutrison Standard

Je požadavek na zvýšený energetický pĜísun

Nutrison Energy

NutriþnČ kompletní tekutá strava k popíjení jako náhrada stravy

Nutridrink

MĤže být pĜijímána pevná strava?
Ano

Ne

Nutridrink MultiFibre
Nutridrink Yoghurt
Je množství normálního jídla (i mixovaného) dostateþné?
Ano

Ne

NutriþnČ kompletní tekutá strava k popíjení jako doplnČk stravy

Nutridrink
Nutridrink MultiFibre
Nutridrink Yoghurt

Vyžaduje normální strava zvláštní pozornost?
Ne

Ano

Potíže s polykáním

Nutilis

Nedostateþný energetický pĜísun

Fantomalt (doplnČk se sacharidy)
Duocal (sacharidy a tuky) SHS
Solagen (tuky) SHS

Nedostateþný pĜísun bílkovin

Protifar (doplnČk s bílkovinou)

