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ÚVOD

Vážená paní/pane,
nyní jste po operaci krční tepny (CEA) na naší klinice.
Následující články by vám měly poradit, jak postupovat dál nejen v oblasti
péče o operační ránu či při následných ambulantních kontrolách, ale především v prevenci aterosklerózy a všeobecně v péči o vaše zdraví.

KAROTICKÁ ENDARTEREKTOMIE

Kontakty:

Karotická endarterektomie (CEA) je chirurgické zprůchodnění vnitřní krkavice
(a. carotis interna) zúžené aterosklerotickým plátem.
Je jednou z nejčastějších cévních operací.

tel.: 477 111 111
fax: 472 774 286
e-mail: infolistykz@kzcr.eu

KAROTICKÁ ENDARTEREKTOMIE JE OPERACÍ PREVENTIVNÍ,
JEDNÁ SE BUĎ O:

Sociální péče 3316/12 A
401 13 Ústí nad Labem
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Jiřina Suchá
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Mgr. Markéta Svobodová
Mgr. Kateřina Vágnerová

• Primární prevenci
–– prováděnou u asymptomatických pacientů (při stenóze ≥ 60 %)
>> jako prevence cévní mozkové příhody (CMP)
• Sekundární prevenci
–– prováděnou u symptomatických pacientů (při stenóze ≥ 50 %)
>> jako prevence opakování CMP
Účelem výkonu je odstranění stenózy s cílem snížení rizika vzniku cévní mozkové
příhody nebo zamezení jejího opakování.
Tento operační výkon se provádí zpravidla v regionální anestezii (v tzv. bloku),
pacient je během výkonu při vědomí a spolupracuje s operatérem.
Při nekomplikovaném průběhu bývá délka hospitalizace 4–6 dní.

Odborná supervize:
MUDr. Jiří Mrázek

Koordinátorka:
Mgr. Anna-Marie Malá
Jiřina Suchá
Jasnet, spol. s r.o.

Není-li uvedeno jinak, jsou fotografie
použity z archivů jednotlivých nemocnic
KZ, a. s.
Za obsahovou správnost příspěvků
plně odpovídají uvedení autoři.
Děkujeme všem, kteří se podíleli
na přípravě tohoto vydání.

a. carotis externa
a. carotis interna
a. carotis communis

Sklerotický
plát

• Praktického lékaře (do 3 dnů od propuštění)
Domluvíte se s ním na vytažení stehu (cca 10. den
po operaci). Steh vám může odstranit i lékař na chirurgické ambulanci v nemocnici v místě bydliště, eventuálně steh odstraníme na naší neurochirurgické ambulanci.
• Neurologa (do 1 měsíce od operace)
Pokud v péči neurologa nejste, je vhodné se k němu
zaregistrovat v místě vašeho bydliště. Výběr neurologa
je zcela na vás, může vám s ním pomoci váš praktický
lékař.

ZÚŽENÁ TEPNA

Krevní
sraženina

• Neurochirurga (3 měsíce od operace)
První plánovanou kontrolu u neurochirurga budete mít
uvedenou v propouštěcí zprávě (konkrétní den + hodina), event. se na kontrolu objednáte na telefonu uvedeném v propouštěcí zprávě.
Na kontrolu se dostavte s aktuálním ultrazvukem karotid
(pokud bylo provedeno mimo naši nemocnici, nezapomeňte přinést popis vyšetření) na ambulanci v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, budova B, 3. patro.
Další pravidelné kontroly následují obvykle po půl roce
po dobu minimálně 2 let od operace. Poté vás předáme
do péče vašeho neurologa.
Extrémně důležité je pro vás užívání tzv. antiagregační
terapie (léků na ředění krve – např.: Anopyrinu, Godasalu, Stacylu, Trombexu, apod.). Snižují riziko opětovného
zúžení krční tepny (restenózy, např. krevní sraženinou).
Tyto léky pacienti užívají po operaci karotidy celoživotně.

 PRAKTICKÉ INFORMACE
PÉČE O RÁNU

SEXUÁLNÍ AKTIVITA

Při propuštění z nemocnice je vaše rána obvykle kryta
Novikovem (roztokem z brilantové zeleně). Tento roztok
potlačuje výskyt bakterií a plísní. Hojením rány se pomalu odlučuje, až nakonec sám odpadne, nedoporučuje se
ho cíleně smývat a odlupovat.

Opět velmi záleží na vašem celkovém zdravotním stavu.
Běžně se doporučuje vyčkat cca 2–4 týdny od operace.

Po odstranění plastického stehu můžete ránu začít tlakově masírovat a mazat mastným krémem či vazelínou.

NÁVRAT DO PRÁCE

ZDRAVÁ TEPNA

2

PO PROPUŠTĚNÍ Z NEMOCNICE NAVŠTÍVÍTE:

Při vytékání krve či jiné tekutiny z rány, při jejím zarudnutí či jiných známkách zánětu je vždy na místě navštívit
vašeho praktického lékaře.

Design a tisk:
Fotografie:

Po operaci se v některých případech vytvoří otok či hematom (krevní výron) v operační ráně či v jejím okolí.
Obvykle samovolně ustoupí, vstřebá se. Někdy můžete
pocítit bolesti hlavy. Potíže s polykáním či chrapot bývají v naprosté většině případů rovněž dočasné a obvykle
se spontánně upraví. Častou potíží po operaci může být
necitlivost v okolí jizvy, která se zpravidla v horizontu
měsíců až roku po operaci snižuje.

Ránu můžete denně sprchovat, ale není vhodné ji dráždit mýdlem a příliš horkou vodou. Po koupeli ránu lehce
osušte čistým ručníkem.

Sazba a grafická úprava:

Jasnet, spol. s r.o. (www.jasnet.cz)
Moskevská 1365/3, Ústí nad Labem

CO MĚ ČEKÁ PO PROPUŠTĚNÍ DOMŮ?

Velmi záleží na vašem fyzickém stavu a druhu vykonávané práce. Zpravidla se doporučuje klidový režim ještě
3–4 týdny po operaci. O nástupu do zaměstnání se poraďte s praktickým lékařem a vyčkejte, dokud se sami
nebudete cítit dobře.

ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL
Pokud nejste po cévní mozkové příhodě a jednalo se
o operaci asymptomatické stenózy (viz strana 2),
je možné řídit po 2–4 týdnech. Rozhodující je možná
bolestivost jizvy. Za volant
usedněte, až pokud jste si
opravdu jistá/ý, že můžete
pohotově otáčet hlavou a napínat krční svaly. Pokud jste po operaci symptomatické
stenózy (proběhla CMP), je možnost řízení otázkou i několika měsíců, záleží na míře vaší rekonvalescence.
Vždy je lepší veškerou aktivitu zkonzultovat s lékařem.
Při jakékoliv nejistotě nemějte strach zavolat a konzultovat vaše obavy s praktickým lékařem či neurologem.
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ČEHO SE VYVAROVAT?

ATEROSKLERÓZA

2. CUKROVKA
(DIABETES MELLITUS)

Ateroskleróza je onemocnění, které postihuje naše tepny a může vést k jejich postupnému zúžení až uzávěru.
Někdy může způsobit i relativně rychlé uzavření tepen, což může mít za následek životu nebezpečné příhody jako je infarkt
myokardu a mozková mrtvice.
Ateroskleróza se však obvykle vyvíjí několik desetiletí a při nesprávné výživě může začínat již v mládí.
Je třeba si uvědomit, že ateroskleróza nepostihuje jen krkavice, ale všechny cévy v těle. Podobně mohou být postiženy cévy
srdce, ledvin nebo dolních končetin.

Komplikace diabetu jsou výsledkem
déletrvajícího působení (řádově roky)
vysoké koncentrace krevní glukózy
(hyperglykémie) na tkáně a představují zásadní nebezpečí spojené s diabetem.
Vysoká glykémie významně urychluje
proces aterosklerózy, proto má diabetik podstatně vyšší riziko komplikací
aterosklerózy než „nediabetik“.

PŘI VZNIKU ATEROSKLERÓZY HRAJÍ ROLI NÁSLEDUJÍCÍ RIZIKOVÉ FAKTORY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nadváha
Cukrovka
Vysoká hladina cholesterolu
Nedostatek pohybu
Vysoký krevní tlak
Pohlaví a věk
Metabolický syndrom
Dlouhodobá stresová zátěž
Kouření

ZDRAVÁ CÉVA

normální cévní stěna

červené krvinky

CÉVA S ATEROSKLERÓZOU

cévní stěna se zúžením

„POLOVINA TOHO CO SNÍME ŽIVÍ NÁS A DRUHÁ POLOVINA LÉKAŘE“
1. NADVÁHA (OBEZITA)
Obezita je chorobné zvýšení tělesné hmotnosti způsobené nadměrným hromaděním tělesného tuku. Je to následek
nezdravého životního stylu, který vede jednak ke zvýšení hladin tuků v krvi a krevního tlaku, ale má na svědomí
i řadu onemocnění: aterosklerózu, diabetes mellitus, deprese, dnu, degenerativní onemocnění kloubů, páteře atd.
Vypočtěte si váš BMI (body mass index):

tělesná hmotnost (kg)
výška2 (m)
BMI

Kategorie podle
WHO

Zdravotní rizika

< 18,5

Podváha

Poruchy příjmu potravy
(anorexie)

18,5–24,9

Normální váha

Minimální

25,0–29,9

Nadváha

Zvýšená

30,0–34,9

Obezita I. stupeň

Středně vysoká

35,0–39,9

Obezita II. stupeň

Vysoká

> 40

Obezita III. stupeň

Velmi vysoká
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3. VYSOKÁ HLADINA CHOLESTEROLU (HYPERCHOLESTEROLÉMIE)
Hypercholesterolémie neboli zvýšený cholesterol v krvi
je stav, který tzv. „nebolí“, ale může být pro náš organismus velice nebezpečný, jelikož může být příčinou
cévních onemocnění, jako je infarkt myokardu, cévní
mozková příhoda nebo nedokrevnost dolních končetin.
Přesto je cholesterol pro náš organismus velice důležitý.
Je v každé naší buňce, bez něj bychom nevytvořili vitamín D ani žlučové kyseliny a neprodukovali steroidní
hormony (testosteron, estrogen atd.). Na druhou stranu
se však při zvýšených koncentracích ukládá do stěn cév,
které se tím zužují a stávají se méně pružné, což vede
k nedostatečnému zásobování orgánů krví.

Hladinu „dobrého“ cholesterolu snižuje kouření a obezita, naopak zvyšuje intenzivní cvičení a dietní strava
s omezením živočišných tuků a strava obsahující vitamín C. Někdy může být zvýšený cholesterol důsledkem
jiného onemocnění, nejčastěji jater, ledvin, štítné žlázy
nebo cukrovky. Zároveň může být také zapříčiněn nadměrnou konzumací alkoholu nebo užíváním některých
léků.
Hladinu a poměr „dobrého“ a „zlého“ cholesterolu příznivě ovlivní zejména dieta s omezením živočišných tuků
a správná životospráva.

ROZLIŠUJEME VÍCE TYPŮ CHOLESTEROLU
Celkový cholesterol
Ideální je jeho hladina v krvi nižší než 5 mmol/l, přičemž
na této hranici je vznik cévní mozkové příhody i ostatních projevů aterosklerózy méně pravděpodobný. Pokud se hladina cholesterolu dostane nad 6,2 mmol/l, je
již toto riziko vysoké.
LDL – tzv. „zlý cholesterol“
I když je pro organismus nezbytný, při vyšší hladině
(nad 3 mmol/l) se výrazně zvyšuje riziko vzniku infarktu
a dalších projevů aterosklerózy, protože tento cholesterol má vliv na rozvoj aterosklerotických plátů, které způsobují zužování cév.
HDL – tzv. „dobrý cholesterol“
Ideálně by měl být nad 1 mmol/l. Má opačný vliv – působí proti zužování cév.
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ČEHO SE VYVAROVAT?

4. NEDOSTATEK POHYBU
Z dlouhodobého hlediska vede nedostatek pohybu k obezitě a poruchám metabolismu lipidů, zvyšuje tak riziko vzniku aterosklerózy
a jejích komplikací, přispívá ke vzniku diabetu atd. Nedostatek pohybu a zejména imobilizace mají i závažné důsledky psychické.

5. VYSOKÝ KREVNÍ TLAK 		
(ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE)
Arteriální hypertenze je definována
jako vysoký tlak krve v tepnách.
Za hypertenzi jsou považovány hodnoty krevního tlaku nad 140 mm Hg
(systola)/90 mm Hg (diastola). U pacientů s onemocněním ledvin nebo
cukrovkou by měly být cílové hodnoty tlaku obvykle do 130/80 mm Hg.
Rizikové faktory pro vznik hyperten-

7. METABOLICKÝ SYNDROM

8. DLOUHODOBÁ STRESOVÁ ZÁTĚŽ

Metabolický syndrom je kombinace rizikových faktorů.
Tento soubor klinických projevů a biochemických odchylek
zvyšuje riziko aterosklerózy a jejích přidružených komplikací.
• Nadměrný objem pasu
• Hypertenze
• Porucha metabolismu lipidů
• Porucha metabolismu sacharidů (diabetes mellitus)

Dlouhotrvající, zejména psychoemotivní
stres (sociální nestabilita) vede k poškození arteriálního endotelu a představuje
významný faktor pro urychlený rozvoj aterosklerózy. Stres je pro náš organismus
rizikem a mnoho lidí řeší stresové situace
zvýšeným příjmem jídla, alkoholu a kouřením.

Je charakterizován kombinací 3 nebo více rizikových faktorů.
Zvýšený obvod pasu

≥ 102 cm u mužů
≥ 88 cm u žen

Zvýšené triglyceridy

≥ 1,7 mmol/l nebo specifická léčba

Snížený HDL cholesterol

< 1,0 mmol/l u mužů
< 1,3 mmol/l u žen

Zvýšený krevní tlak

Systola ≥ 130 mm Hg
nebo diastola ≥ 85 mm Hg
nebo antihypertenzní léčba

Zvýšená glykemie
na lačno

≥ 5,6 mmol/l nebo diabetes mellitus
II. typu

Pohlaví a věk jsou rizikové faktory, které nemůžeme ovlivnit. S rostoucím věkem je riziko aterosklerózy vyšší (čím déle žijeme, tím
více se stěny cév „opotřebovávají“). Mužské pohlaví je náchylnější
(ženy jsou proti civilizačním chorobám
chráněny až do přechodu svými hormony), velký vliv mají
i genetické předpoklady. Při zmínce
o pohlaví je vhodné
zdůraznit, že po přechodu (menopauze)
jsou ženy ohroženy
kardiovaskulárními
onemocněními více
než muži.
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9. KOUŘENÍ

CO JE OBSAŽENO V CIGARETĚ?

6. POHLAVÍ A VĚK

Hexamin

Nikotin
Kotinin

Kadmium

ze představují obezita, vysoký věk,
nevhodný životní styl, ale i některé
dědičné předpoklady. Příčinou však
mohou být také např. onemocnění
ledvin, žláz s vnitřní sekrecí nebo
oběhové soustavy.
Zrychlený průběh aterosklerózy probíhající u pacientů s neléčeným vysokým krevním tlakem pak způsobuje
komplikace, jakými jsou ischemická
cévní mozková příhoda (porucha prokrvení mozkové tkáně), infarkt myokardu apod.

Oxid siřičitý
Oxidy dusíku
Dehet

Toluen

Amoniak

CO

Kyselina octová

Methanol
Oxid uhelnatý
Kyanovodík

Arsen
Polonium

Kouření cigaret patří k nejvýznamnějším rizikovým
faktorům
aterosklerózy.
Zplodiny kouře výrazně
poškozují endotel (vnitřní
vrstvu cévy). K tomu dochází nejen u kuřáků, ale
i při dýchání kouře nekuřáky v uzavřené místnosti.
Nikotin zvyšuje krevní tlak,
zrychluje srdeční činnost,
způsobuje stažení srdečních cév.
Kouření dále zvyšuje srážlivost krve či hladinu LDL
cholesterolu.

Formaldehyd
Akrolein

Metan
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CO MOHU UDĚLAT PRO SVÉ ZDRAVÍ?

OBVODNÍ LÉKAŘ

ALKOHOL ANO/NE?

FYZICKÁ AKTIVITA

Pravidelně docházejte na kontroly
k vašemu lékaři. A nenechte se odbít! Minimálně by vám měl vždy změřit krevní tlak a kontrolovat hmotnost
a její možné výkyvy. Na místě jsou
i kontroly hladiny cholesterolu, a to
nejen celkového, ale i LDL a HDL –
máte právo tyto hladiny vědět.
Užívejte poctivě lékařem předepsané
léky, především léky proti srážení krve,
léky na tlak a na snížení hladiny cholesterolu.

Otázka pozitivního vlivu alkoholu na vznik aterosklerózy je
stále otevřená...
PIVO – zde platí – všeho
s mírou. Mírnou konzumací
se rozumí pití půl litru piva
u mužů, u žen je to třetinka
piva za den.
Pivo snižuje obsah „špatného“ cholesterolu LDL, naopak
zvyšuje podíl „dobrého“ HDL
v krvi. Dále snižuje hladinu
krevního cukru a omezuje
nadměrnou tvorbu inzulinu.
Litr světlého piva obsahuje
400–500 kalorií a je tak kaloricky chudší než například
jablečná šťáva, kravské mléko nebo Coca-Cola.
VÍNO – zpravidla se uvádí, že
množství do 0,2 dcl především červeného vína denně
má blahodárné účinky na organismus a lehce zvyšuje
HDL. Při doporučení přiměřeného požívání alkoholu
musíme vždy zvážit i jeho negativní vliv – vysoký energetický příjem (především tvrdý
alkohol), vliv na hypertenzi,
jaterní onemocnění atd.

Udrží vám tělesnou hmotnost, zlepší prokrvení tkání, zlepší náladu…
Po karotické endarterektomii nemáte žádné fyzické omezení a je jen
na vás, jaký způsob zdravého pohybu si zvolíte.
CYKLISTIKA – na kole může jezdit každý, bez rozdílu věku i váhy.
PROCHÁZKY – udržíte si fyzickou kondici.
ZAHRADA – vypěstujete si zdravé ovoce či zeleninu.
PLAVÁNÍ – pozitivní vliv na pohybový aparát, zpevníte zádové svalstvo.
TURISTIKA, výlety, návštěva hradu, muzea – rozšíříte si obzory, vyhnete se depresím.
NORDIC WALKING – dynamická chůze s holemi, zapojíte téměř všechny svaly těla.

PSYCHICKÁ POHODA
Chronický stres může vyvolat řadu onemocnění. Proto se snažte
být pozitivně vyladěni i přes každodenní starosti, které nám život
přináší.
Postačí nebýt sami, trávit čas s rodinou, popovídat si se sousedem nebo si opatřit domácího mazlíčka. Naopak je i důležité vyhradit si čas jen pro sebe. Najít si koníček, který vás bude bavit
– zahradničení, křížovky, výlety... Mnohdy postačí pustit si oblíbenou hudbu, film, koupit si nějaký zajímavý časopis či knihu.
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PITNÝ REŽIM
Je spousta názorů na ideální denní
příjem tekutin. Zcela postačí, když
pokryjete každodenní ztráty tekutin z těla + něco přidáte. Tedy, pokud jdete na výlet, je teplo či např.
pracujete na zahrádce – tekutiny
výrazně přidejte. Je třeba si uvědomit, že káva, černý čaj, mléko, přeslazené nápoje a energy drinky by
se do denního příjmu tekutin počítat neměly.
Ideální je kohoutková voda či balená pramenitá voda. K vhodným
tekutinám patří též vodou ředěná
zeleninová či ovocná šťáva, neslazené čaje (ideálně zelený či bylinkový).
Na našem trhu je nepřeberné
množství čajů na cholesterol, detoxikačních či na elasticitu cév.
Ideální je pohankový čaj – pohanka dovede díky přítomnosti rutinu
působit na zlepšení pružnosti cév,
brání tvorbě krevních sraženin
a působí také jako prevence aterosklerózy.

STÁLÁ TĚLESNÁ HMOTNOST
Pro vaše tělo není zdravé kolísání váhy (hubnutí – přibírání
– hubnutí…).
Ideální je normální váha podle výpočtu BMI a tu si dlouhodobě
udržovat.
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MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.

CO MOHU UDĚLAT PRO SVÉ ZDRAVÍ?

ZDRAVÁ STRAVA – NÍZKOCHOLESTEROLOVÁ DIETA

POTRAVINY, KTERÉ VÁM POMOHOU OCHRÁNIT SRDCE A CÉVY

Nízkocholesterolovou dietu je vhodné dodržovat dlouhodobě, nejlépe trvale. Základem je vyvážený příjem základních živin, pravidelné stravování (doporučeno 5x denně), pitný režim a samozřejmě pohyb.

ČERSTVÉ BYLINKY

Tymián, rozmarýn, šalvěj, oregano – tyto bylinky obsahují
antioxidanty – látky, které chrání buňky lidského těla. Když
bylinkami nahradíte sůl a tuk, vaše jídlo tak získá novou, zajímavou
chuť a zůstane zdravým.

ČERNÉ FAZOLE

Černé fazole jsou plné folátů (kys. listové) a hořčíku, které snižují
krevní tlak. Ve fazolích je navíc vysoký obsah vlákniny, která v těle
snižuje množství cholesterolu.

ČERVENÉ VÍNO

Alkohol v malém množství prospívá. Srdci nejvíce prospívá červené
víno – obsahuje totiž resveratrol (antioxidant) a katechiny – látky
posilující cévní stěny.

LOSOS, TUŇÁK

Rybí maso obsahuje Omega-3 nenasycené mastné kyseliny – látky,
které snižují riziko srdečních arytmií, jež mohou vést k náhlému
úmrtí. Mořské ryby navíc obsahují látky, které dokážou snížit
tuky obsažené v krvi a bojují proti zánětu. Každý by měl do svého
jídelníčku mořské ryby zařadit alespoň 2× týdně.

EXTRA PANENSKÝ
OLIVOVÝ OLEJ

Polyfenoly a mononenasycené tuky – to jsou látky obsažené
v olivovém oleji a nejvíce jich je právě v extra panenském, který
se získává při prvním lisování oliv. Pokud tímto olejem nahradíte
další tuky, které obvykle používáte (např. máslo), váš cholesterol
by měl poklesnout.

OŘECHY, MANDLE

Malá hrst ořechů denně snižuje cholesterol. Mandle jsou dobrým
zdrojem vitamínu E, snižují cholesterol a snižují riziko rozvoje
cukrovky. Ořechy či mandle ve vašem jídelníčku mohou vhodně
nahradit chipsy a sušenky.

TOFU

Lidé, kteří mají rádi maso, se na tyto výrobky dívají skrz prsty, ale
zkuste je vyzkoušet – jsou velmi chutné, snadné na úpravu, navíc
obsahují vlákninu a velké množství bílkovin.

POMERANČE

Pomeranče jsou zdrojem pektinu (vlákniny, která dokáže vázat
cholesterol), draslíku (pomáhá kontrolovat krevní tlak) a navíc
velkého množství vitamínu C.

MANGOLD

Opomíjená zelenina podobná špenátu nebo čínskému zelí je
zdrojem draslíku a hořčíku – minerálů, které mají dobrý vliv
na udržování krevního tlaku.

MRKEV

Dle studií z poslední doby mrkev snižuje hladinu cukru v krvi
a předchází tak rozvoji cukrovky. Díky vysokému obsahu vlákniny
navíc snižuje cholesterol.

DOPORUČENÉ POTRAVINY


POTRAVINY V OMEZENÉM
MNOŽSTVÍ


NEVHODNÉ POTRAVINY

(potraviny obsahující velké množství
cholesterolu a nasycených tuků)

OVOCE

Ovoce nejlépe v syrovém stavu,
mražená ovocná dřeň

LUŠTĚNINY
A OBILOVINY

Rýže, hrách, fazole, čočka, sójové
boby, krupky, pohanka, ovesné
vločky, nízkovaječné těstoviny,
kukuřice, mák

PEČIVO

Tmavý chléb, celozrnné výrobky,
moučníky, dalamánky, pečivo
z tmavé mouky

Netučné pečivo
a moučníky připravované
z rostlinných tuků

Cukrovinky, tučné bílé pečivo, dorty,
koblihy, čokoláda, máslové výrobky

DEZERTY

Želé, ovocná vodová zmrzlina,
pudingy z odtučněného mléka

Netučné pečivo
a moučníky připravované
z rostlinných tuků

Dezerty s máslovou nádivkou, pudingy
z tučného mléka, zmrzliny

Kompoty s umělým
sladidlem

Kandované ovoce – fíky, datle,
kompoty a marmelády s cukrem
Knedlíky, vaječné nudle a těstoviny,
zavářky

TUKY

Spotřebu všech tuků je nutno
snížit.

RYBY

Všechny mořské i sladkovodní,
grilované, vařené, uzené bez
kůže, rybičky v tomatě, v oleji

MASO

Kuře, krůta, holoubě, králík,
zvěřina, kachna, telecí, sójové

Zcela libové hovězí
a skopové, zcela libové
vepřové a šunka, drůbeží
šunka, koňské uzeniny

Viditelný tuk na mase, husa, slepice,
tučné vepřové, skopové, uzené, mleté
maso, vnitřnosti, paštiky, konzervy,
uzenářské výrobky (klobásy, salámy,
párky), kůže z drůbeže, hamburgery

MLÉČNÉ
VÝROBKY

Nízkotučný jogurt a sýr, netučné
podmáslí a tvaroh, acidofilní
mléko, kefír

Polotučné mléko do 2 %
tuku, sýry do 30 % tuku
v sušině

Plnotučné mléko, tučný tvaroh,
smetana, šlehačka, tučné sýry
a jogurty, kondenzované a sušené
mléko, smetanové omáčky, mražené
výrobky z mléka a smetany

Rostlinné oleje –
Máslo, sádlo, lůj, olej palmový,
slunečnicový, olivový,
kokosový, některé margaríny, oleje
kukuřičný, řepkový, sójový, neznámého složení
podzemnicový, rostlinné
tuky
Rybí vnitřnosti, krabi, krevety, smažené
a uzené ryby s kůží

VEJCE

Bílky v libovolném množství

1–3 celá vejce – týdně,
Vaječné žloutky, majonéza
pouze na přípravu pokrmů

ZELENINA

Čerstvá, mražená i sušená
zelenina, lupínky v různých
úpravách, brambory vařené nebo
pečené ve slupce

Hranolky připravené
na doporučeném oleji
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Smažená zelenina, bramborové
chipsy, hranolky, bramborák, saláty
s majonézou
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OVES

Oves v jakékoliv formě snižuje LDL cholesterol – škodlivou složku
cholesterolu. Vyzkoušejte například ovesnou kaši, která vás zasytí
na dlouhé hodiny.

LNĚNÉ SEMÍNKO

Vláknina, lignany a Omega-3 nenasycené mastné kyseliny – ty
všechny jsou v semínkách obsažené a snižují krevní cholesterol.

MLÉČNÉ VÝROBKY

Mléko obsahuje draslík a vápník a jogurt obsahuje těchto prvků
dokonce dvojnásobek. Mléčné výrobky ale obsahují také velké
množství tuku, vhodnější jsou proto nízkotučné varianty.

KÁVA A ČAJ

Tyto oblíbené nápoje snižují riziko cukrovky, a to dokonce o 25 %
a tento vliv mají dokonce i bezkofeinové varianty. Ale opatrnost
je nutná u pacientů trpících vysokým krevním tlakem, protože ten
kofein ještě zvyšuje.

TŘEŠNĚ

Tyto sladké plody obsahují látky, které chrání cévní stěnu.

BORŮVKY

Borůvky jsou obecně velmi zdravé ovoce, které je zdrojem mnoha
látek prospěšných pro zdraví a příznivý vliv mají i na vaše srdce.



KONTAKTY – NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA

ADRESA:

TELEFON:

Krajská zdravotní, a. s.
Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.
Neurochirurgická klinika UJEP
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Masarykova nemocnice
– ústředna

477 111 111

Neurochirurgické oddělení
– sesterna

477 112 876

Sekretariát NCH oddělení

477 112 873

NCH ambulance

477 117 880
477 117 881

e-mail: nchamb@kzcr.eu
www.facebook.com/nch.usti

www.kzcr.eu

477 112 877

Bc. Monika Tesařová
a Lucie Lippertová

Redakce Statimu děkuje autorkám Bc. Monice Tesařové a Lucii Lippertové
z Neurochirurgické kliniky v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici
v Ústí nad Labem, o. z., za spolupráci při vzniku této odborné přílohy.
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