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Klíčové myšlenky
LÉČBĚ RAKOVINY

Žijeme zdravě při

STRAVA MŮŽE OVLIVNIT VAŠI CHUŤ, ČICH,

APETYT A/NEBO SCHOPNOST VAŠEHO TĚLA 

VSTŘEBÁVAT ŽIVIN
Individualizovat stravovací poradenství a úpravu 
nutričních plánů je zcela zásadní.

PODVÝŽIVA MÁ NEGATIVNÍ DOPAD NA

ONKOLOGICKÉ VÝSLEDKY
Při hodnocení podvýživy související s rakovinou 
je rozhodující vzít v potaz úbytek hmotnosti, který 
pacient uvádí.

NĚKTERÉ VITAMÍNY A/NEBO BYLINNÉ DOPLŇKY

MOHOU NARUŠIT VAŠI LÉČBU
Než začnete užívat jakékoli vitamíny a/nebo
bylinné doplňky, poraďte se nejprve s týmem
zdravotníků, u nichž se léčíte na rakovinu!

POKUD STRAVOVACÍ OPATŘENÍ NEDODÁVAJÍ 

DOSTATEK BÍLKOVIN A KALORIÍ, LZE ZVÁŽIT 

PODÁVÁNÍ ORÁLNÍCH NUTRIČNÍCH DOPLŇKŮ
Orální výživa je léčebnou metodou, která se 

konzistentně provádí jako první.

RŮZNÉ LÉKY MOHOU U RŮZNÝCH PACIENTŮ

VYVOLAT RŮZNÉ VEDLEJŠÍ ÚČINKY
Pokud se obáváte vedlejších účinků, poraďte se s 
týmem zdravotníků, u nichž se léčíte na rakovinu.

VYŽÁDEJTE SI PRAVIDELNÉ NUTRIČNÍ SCREENINGY, 

NUTRIČNÍ PORADENSTVÍ A PSYCHOONKOLOGICKOU 

PODPORU JAKO SOUČÁST SVÉ LÉKAŘSKÉ PÉČE 
Je souvislost mezi nutričním poradenstvím, 

psychoonkologickou podporou a větší spoluprací 
pacientů.

NÁDOROVÁ ANOREXIE-KACHEXIE
je multifaktoriální syndrom, v jehož rámci pozměněný metabolismus a snížený příjem potravin

přispívají k úbytku svalové hmoty a snížení tělesné hmotnosti, což má za následek narušení
tělesných funkcí, sníženou schopnost snášet léčbu a menší pravděpodobnost přežití.

https://ecpc.org/tool-box/nutrition-booklet/
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otázek pro vašeho

onkologa:8
Jaká je moje aktuální hmotnost?1.

2.
3.
4.
5.
6.

8.
7.

Je důležité zachovávat si při léčbě stejnou hmotnost?
Jak můžu při léčbě zvýšit svou chuť k jídlu a zlepšit svou 
výživu?
Co bych měl/a během léčby jíst?

Měl/a bych se nějakému jídlu vyhýbat?

Měl/a bych při léčbě brát vitamíny nebo antioxidanty?

Jak bych měl být při léčbě fyzicky aktivní?

Co mám dělat, pokud je můj běžný denní
nutriční příjem nedostatečný?

„Nutriční potřeby se můžou u 
každého člověka lišit. Tým pro 
léčbu rakoviny vám pomůže 
stanovit nutriční cíle.“

This has been made with support by Baxter International and Boehringer Ingelheim. 
All content remains the sole responsiblity of ECPC. 


