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CO BY VÁS MĚLO ZAJÍMAT PO OPERACI JÍCNU 
 

 

 
 
 
 

 

Vážení pacienti, 

do rukou dostáváte brožurku, která bude Vaším pomocníkem v pooperačním 
období v domácím prostředí. 
 
 
Délka Vaší hospitalizace je individuální a je ovlivněna především rozsahem 
operačního výkonu, pooperačním průběhem, celkovou kondicí Vašeho 
organismu a tolerancí stravy.  

Lékař je povinen Vám sdělit vše, co se týká Vašeho zdravotního stavu, ptejte se, 
máte na to právo, dotazy směřujte na dobu ranní vizity, kdy se Vám ošetřující  
lékař věnuje osobně. 

Při ukončení hospitalizace dostanete propouštěcí zprávu, s níž se budete hlásit 
do 3 pracovních dnů u svého praktického lékaře. 
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Pokud Vám v nemocnici přidali nové léky, sestra Vám je před propuštěním 
připraví, aby Vám vystačily do návštěvy praktického lékaře, tedy na tři dny, 
popřípadě ošetřující lékař na tyto léky vystaví recept. 

Stehy se odstraňují 7. – 10. pooperační den, obvykle ještě za hospitalizace. 

Na kontrolu do poradny pro choroby horního GIT (gastrointestinálního – 
trávicího traktu) přijdete dle pokynů ošetřujícího lékaře (každé pracovní 
PONDĚLÍ 8:30 – 12:00). Termín kontroly bude uveden v propouštěcí zprávě. 

PPééččee  oo  ooppeerraaččnníí  rráánnuu  ––  ppookkuudd  jjiižž  nneemmááttee  žžááddnnéé  ddrréénnyy,,  jjee  mmoožžnnéé  oodd  33..  ddnnee  
kkrrááttkkéé  sspprrcchhoovváánníí  ss  ppoouužžiittíímm  nneeddrráážžddiivvééhhoo  mmýýddllaa  nnaa  kkůůžžii  ookkoollíí,,  ppoo  ooddssttrraanněěnníí  
sstteehhůů  mmoožžnnoo  ooššeettřřoovvaatt  jjiizzvvuu  mmaassttíí  uurryycchhlluujjííccíí  hhoojjeenníí  ((ccaallcciiuumm  ppaannttootthheenniiccuumm,,  
bbeeppaanntthheenn,,  mměěssííččkkoovváá  mmaasstt,,  eerreevviitt))  aa  jjaakkmmiillee  ssee  jjiizzvvyy  zzcceellaa  zzhhoojjíí,,  jjee  mmoožžnnáá  
bběěžžnnáá  kkoouuppeell..  RRáánnuu  jjee  vvhhooddnnéé  vv  ppooooppeerraaččnníímm  oobbddoobbíí  ssttaahhoovvaatt  bbřřiiššnníímm  ppáásseemm,,  
zzvvllááššttěě  ppookkuudd  VVááss  ttrrááppíí  ssuucchhýý  kkaaššeell..  

V případě nutnosti převazů operační rány máte možnost využití poradny pro 
léčbu ran na naší ambulanci v ÚT a ČT 14:00 – 15:00 nebo Vám zajistíme 
Agenturu domácí péče. 
  
RRAADDYY  AA  DDOOPPOORRUUČČEENNÍÍ    

PPoo  ooddssttrraanněěnníí  jjííccnnuu  ss  nnáásslleeddnnoouu  nnááhhrraaddoouu,,  aaťť  žžaalluuddkkeemm  ččii  ttlluussttýýmm  ssttřřeevveemm,,  
ddoocchháázzíí  kk  vvýýrraazznnýýmm  zzmměěnnáámm  vvee  ffuunnkkccii  ttrráávviiccííhhoo  úússttrroojjíí..  

Nejdůležitější je životospráva 

 v prvních měsících po operaci (asi půl roku) dodržujte dietní omezení 
 jezte vícekrát denně (alespoň 6x) po menších porcích - nejlépe 

v dvouhodinových intervalech 
 nepřejídejte se, ale ani nehladovte 
 jezte pomalu, pozvolna a v klidu, jídlo pečlivě rozkousejte  
 jídlo konzumujte v přiměřené teplotě, zažívacímu traktu škodí jak příliš 

studená, tak i horká jídla 
 jezte vsedě či ve stoje 
 po jídle nelehejte, odpočiňte si vsedě či aktivně procházkou 
 poslední večerní jídlo si naplánujte 3 hod. před spaním 
 pokrmy musí být lehce stravitelné, nenadýmavé, nesmí být příliš 

kořeněné, přesolené, smažené a tučné 
 nekonzumujte potraviny, které zvětšují svůj objem nabobtnáním, jako je 

bílé pečivo, rýže, knedlík 
 strava by měla být bohatší na bílkoviny, s dostatkem vitamínů a minerálů 
 k přípravě pokrmů volte vaření, dušení, pečení pod pokličkou 
 nepijte nápoje během jídla, raději mezi jídly 
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 nepijte alkoholické nápoje, zrnkovou kávu a tekutiny obohacené 
kysličníkem uhličitým 

 nekuřte 
 pokud nedokážete příjmem stravy pokrýt nutriční potřeby Vašeho 

organismu a udržet si tělesnou hmotnost, je vhodný sipping (popíjení 
kompletní a vyvážené tekuté výživy např. od firmy Nutricia, Fresenius 
Kabi,…), máte možnost navštívit nutriční poradnu, zde na I. chirurgické 
klinice (každé pracovní PONDĚLÍ 8:30 – 12:00) nebo se informujte ve 
Vašem regionu 

 pohybová aktivita je žádoucí, střídejte s odpočinkem 
 vyhýbejte se stresu a namáhavé práci po dobu 12 týdnů po operaci 

 

Vhodné potraviny: 

Maso: libové vepřové, telecí, hovězí, kuřecí, krůtí, králík, ryby, šťávy z masa 
možno zaprášit moukou, kterou ve šťávě rozvaříte, k vařenému masu jsou 
vhodné omáčky 
Polévky: zeleninové a hovězí vývary, kořenit zelenými natěmi, petrželí, 
pažitkou, celerovou natí, koprem, kmínem a majoránkou, pokud chcete polévku 
zahustit, tak pouze moukou rozehřátou na másle 
Přílohy a příkrmy: brambory, těstoviny, noky, dušená nenadýmavá zelenina 
(špenát, mrkev, malé množství hrášku) 
Mléčné výrobky: dle individuální snášenlivosti, dbejte na to, aby byly 
konzumovány vždy čerstvé 
Tuky: v omezeném množství, upřednostňujte rostlinné oleje a máslo 
Pečivo: chléb 
Ovoce: dobře vyzrálé, zbavené tuhých slupek 
Zelenina: nenadýmavá – mrkev, celer, petržel, červená řepa, hlávkový salát, 
čínské zelí, loupaná rajčata  
Koření: nedráždivé koření – zelené natě, kopr, pažitka, petrželka, majoránka, 
kmín, sůl 
NNááppoojjee::  ččaajjee  ((ppřříírrooddnníí,,  oovvooccnnéé,,  bbyylliinnnnéé)),,  ppřříírrooddnníí  oovvooccnnéé  ššťťáávvyy  řřeedděěnnéé  vvooddoouu,,  
nneessyycceennéé  mmiinneerráállnníí  vvooddyy  

SSnnááššeennlliivvoosstt  ppoottrraavviinn  ppoo  ooppeerraaccii  jjííccnnuu  jjee  iinnddiivviidduuáállnníí,,  aa  pprroottoo  vvyyzzkkoouuššeejjttee,,  
ccoo  VVáámm  vvyyhhoovvuujjee,,  aa  ppoottoomm  zzaařřaaďďttee  ddoo  ssvvééhhoo  jjííddeellnnííččkkuu..  

Pokud budete chtít podrobnější informace o domácím stravování, obraťte se 
na Oddělení léčebné výživy, zde ve FN, kde pracují odborně vzdělané nutriční 
terapeutky, které jsou připravené vždy Vám poradit. K osobní konzultaci je 
možno se objednat telefonicky. 
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SSaammoozzřřeejjmměě,,  žžee  rroozzssaahh  ooppeerraaččnnííhhoo  vvýýkkoonnuu  ddoo  uurrččiittéé  mmíírryy  mmuusseell ovlivnit 
Váš komfort, většina potíží, které Vás ještě v den propuštění mohou 
obtěžovat, během rekonvalescence vymizí. 
 
CO JE POTŘEBA JEŠTĚ VĚDĚT 

Přiměřená tělesná aktivita – vyberte si pohybovou aktivitu, která Vám přináší 
radost a uspokojení, vhodné jsou pravidelné procházky. 

Rekonvalescence je individuální. Délka pracovní neschopnosti závisí  na 
rozsahu operačního výkonu, následující léčbě, na Vaší profesi a na tom, jak se 
budete zotavovat.  

Máte-li vystaven doklad o pracovní neschopnosti (PN), ppřřii  pprrooppuuššttěěnníí  VVáámm  
vvyyppííššeemmee  PPoottvvrrzzeenníí  oo  ttrrvváánníí  ddooččaassnnéé  pprraaccoovvnníí  nneesscchhooppnnoossttii  nneebboo  kkaarraannttéénnyy  
((llíísstteekk  nnaa  ppeenníízzee)),,  ddáállee  ppookkrraaččuujjee    PPNN  uu  pprraakkttiicckkééhhoo  lléékkaařřee..  
Pokud by se u Vás po propuštění vyskytly problémy (zarudnutí rány, teploty, 
bolesti, opakované zvracení), kontaktujte naši ambulanci, v případě poordinační 
doby oddělení urgentního příjmu. 
 
 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY 

II..  CChhiirruurrggiicckkáá  kklliinniikkaa  ––  aammbbuullaannccee  
PPOO  ––  PPÁÁ    77::0000  ––  1155::3300,,    NNEE  99::0000  ––  1155::0000  

PPoorraaddnnaa  pprroo  cchhoorroobbyy  hhoorrnnííhhoo  GGIITT  aa  NNuuttrriiččnníí  ppoorraaddnnaa  
PO  8:30 – 12:00  

tteell..  558888444433330088  

OOdddděělleenníí  uurrggeennttnnííhhoo  ppřřííjjmmuu  
((vv  ppřřííppaadděě  ppoooorrddiinnaaččnníí  ddoobbyy  aammbb..  II..  cchhiirr..  kkll..))  

tteell..558888444422665533  

Poradna pro výživu 
tel: 588444347 

(v areálu FN, žlutá budova u hlavní brány, ul. Hněvotínská) 
 

 
 
 

 
Informační zdroje: I. chirurgická klinika 
Ilustrace: http://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/69150/mala-hrdinka-transplantovali-ji-sest-organu-naraz.html 
Vypracovala: Bc. Alena Ševčíková, I. chirurgická klinika 
Edukační opora pro pacienty 
Odborní konzultanti: MUDr. Radek Vrba, Ph.D., I. chirurgická klinika 
                          Bc. Věra Smolíková, I. chirurgická klinika 


