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RRAADDYY  AA  DDOOPPOORRUUČČEENNÍÍ  PPRROO  PPAACCIIEENNTTYY  SS  GGAASSTTRROOSSTTOOMMIIÍÍ  
((GGSS))  

  

VVáážžeenníí  ppaacciieennttii,,  

ddoo  rruukkoouu  ddoossttáávvááttee  bbrroožžuurrkkuu,,  vvee  kktteerréé  nnaajjddeettee  ooddppoovvěěddii  nnaa  VVaaššee  nneejjččaassttěějjššíí  
oottáázzkkyy  aa  ttaakkéé    bbuuddee  VVaaššiimm  ppoommooccnnííkkeemm  vv  ppooooppeerraaččnníímm  oobbddoobbíí  vv  ddoommááccíímm  
pprroossttřřeeddíí..  

  

CCoo  ttoo  jjee  GGSS??  

GGaassttrroossttoommiiee  ((GGSS))    jjee  ooppeerraaččnněě  zzaalloožžeennýý  vvssttuupp  ddoo  žžaalluuddkkuu  pprroo  ppooddáánníí  vvýýžžiivvyy  
((kkaatteettrr  ––  hhaaddiiččkkaa,,  jjeejjíížž  jjeeddeenn  oottvvoorr  úússttíí  nnaa  kkůůžžii  bbřřiicchhaa  aa  ddrruuhhýý  vv  žžaalluuddkkuu))..  KKaatteettrr  
uummoožžňňuujjee  ppřříímméé  ppooddáávváánníí  uumměělléé  vvýýžžiivvyy  nneebboo  mmiixxoovvaannéé  ppoottrraavvyy..  
  
Komu je GS určena? 

GGaassttrroossttoommiiee  jjee  vvhhooddnnýýmm  řřeeššeenníímm  pprroo  ttyy,,  kktteeřříí  ppřřiijjíímmaajjíí  ppoottrraavvuu  úússttyy  oommeezzeenněě  
nneebboo  jjii  nneemmoohhoouu  ppřřiijjíímmaatt  vvůůbbeecc,,  zzeejjmméénnaa  ddlloouuhhooddoobběě..  SSlloouužžíí  nnaa  ddoobbuu  ddeellššíí  jjaakk  
66  ttýýddnnůů,,  pprroo  ppaacciieennttyy  hhoossppiittaalliizzoovvaannéé  ii  pprroo  ddoommááccíí  ppééččii..  PPookkuudd  nneenníí  mmoožžnnéé  
ppřřiijjíímmaatt  žžááddnnoouu  ssttrraavvuu  úússttyy  aannii  ppíítt,,  zzaajjiiššťťuujjee  GGSS  ooppttiimmáállnníí  ppřřííssuunn  žžiivviinn  aa  tteekkuuttiinn  
ppoohhooddllnnoouu  cceessttoouu..  PPookkuudd  mmůůžžeettee  aalleessppooňň  ččáásstteeččnněě  jjíísstt,,  nniicc  ssee  pprroo  VVááss  nneemměěnníí,,  
nnaaddáállee  jjee  vvhhooddnnéé  ppřřiijjíímmaatt  ssttrraavvuu  ppřřiirroozzeennoouu  cceessttoouu  aa  ppooddáánníí  uumměělléé  vvýýžžiivvyy  ddoo  GGSS  
bbuuddee  sslloouužžiitt  kk  ttoommuu,,  aabbyy  bbyyll  ddeennnníí  ppřřííjjeemm  úúppllnnýý..    
  
JJaakk  ppeeččoovvaatt  oo  ooppeerraaččnníí  rráánnuu  aa  GGSS??  

 Od 3. dne je možné krátké sprchování s použitím nedráždivého mýdla na 
kůži okolí 

 Po odstranění stehů ošetřujte jizvu mastí urychlující hojení (calcium 
pantothenicum, bepanthen, měsíčková mast), jakmile se jizva zcela zhojí a 
pokud je okolí GS klidné, je možná běžná koupel 

 K dezinfekci okolí GS nepoužívejte jódové preparáty, mohou ovlivňovat 
fyzikálně – mechanické vlastnosti katetru, vhodné jsou nejodové 
preparáty (cutasept F, septonex, septoderm) 

 První dny podkládejte GS sterilním krytím 
 Sledujte okolí GS, zda nekrvácí, není zarudlé, bolestivé a nedochází            

k  vytékání výživy nebo žaludečních šťáv  
 Pokud se vyskytnou tyto komplikace, informujte svého lékaře  
 Zarudlé okolí GS možno ošetřovat ochranným krémem (menalind, pytiol, 

imazol pasta) 
 Volný konec katetru lze ke kůži fixovat náplastí, vhodné je místa fixace 

měnit 
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 Jednou denně proveďte kontrolu stavu katetru, viditelné změny na katetru 
jako jsou trhliny, prosakování, konzultujte s lékařem 

 Po několika týdnech, pokud je otvor kolem katetru i jizva zhojena             
a nedochází k žádným únikům výživy, můžete chodit plavat do bazénu 

 

Jak podávat výživu do GS? 

 GS se může začít používat po 24 hod. od operačního založení 
 Začíná se pomalým zatěžováním tekutinami a následně tekutou umělou 

(enterální) výživou či mixovanou stravou 
 Žaludek je přizpůsoben přijímat potravu v různých dávkách, nejčastěji se 

podává z počátku 50 – 100 ml, při toleranci 200 - 300 ml jednorázové 
dávky, v intervalu 2 – 3 hodin během dne, v noci ponechejte žaludek        
v klidu  

 Pokud nebude výživa dobře tolerována tímto způsobem, je možné podávat 
ji průběžně dávkovací pumpou, k tomu je nutná návštěva nutriční poradny 

 Při pocitu plného žaludku, vzedmutého nadbřišku, nebo pokud z katetru 
vytéká pod tlakem žaludeční obsah, je potřeba podání výživy odložit 

 Pokud potíže neustupují, je nutné se poradit s lékařem 
 Abychom předešli vdechnutí výživy, je vhodné při podávání stravy 

zaujmout polohu vsedě nebo alespoň v polosedě a v této poloze ještě 
setrvat 30 – 60 min. po podání 

 Výživu podávejte pomocí Janettovy stříkačky, stříkačku po podání výživy 
vždy pečlivě umyjte pod proudem horké vody 

 Strava musí být vyvážená, obsahující dostatečné množství tuků, cukrů, 
bílkovin, vitamínů, minerálních látek a stopových prvků 

 Musí být mixována, podávána v takové konzistenci, aby katetrem bez 
problému procházela a neucpávala jej 

 Nejvhodnější je podávat firemní přípravky enterální výživy, (např.  
Nutricia, Fresenius Kabi, Nestle), které jsou nutričně kompletní, vyvážené   
a speciálně upravené pro podávání do katetru 

 Enterální výživa je hrazena z velké části zdravotní pojišťovnou, doplatky 
jsou minimální 

 Výživu nepodávejte velkou silou, aby nedošlo k poškození katetru 
 Katetr propláchněte před každým podáním výživy i po skončení podávání  
 K proplachům používejte 50 – 100 ml čaje nebo převařené vody, nesmí se 

používat kyselé roztoky (ovocné šťávy, limonády, minerálky), mohlo by 
dojít ke sražení výživy a ucpání katetru, taktéž nepodávejte velkou silou 

 Katetr proplachujte pravidelně, pokud se nepoužívá, tak po 6 hod. 
 Po ukončení podávání výživy je nezbytné katetr vždy uzavřít, aby 

nedocházelo k úniku výživy nebo žaludečních šťáv 
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 Enterální výživu Vám předepíše lékař – specialista na výživu, máte 
možnost navštívit nutriční poradnu, zde na I. chirurgické  klinice         
v PO  8:30 – 12:00 nebo se informujte ve Vašem regionu 

 Pokud nepřijímáte ústy ani tekutiny a je do GS podávána mixovaná 
potrava, je nutné podávat mezi jednotlivými bolusovými dávkami 
mixované potravy dostatek tekutin  

 
Jak podávat léky do GS? 

 Pokud nemůžete léky polykat, je potřeba je podávat do GS  
 Upřednostňujte použití léků v kapkách, sirupech, zředěných vodou nebo 

čajem 
 Pokud je lék dostupný pouze ve formě tablet, musíte je dostatečně rozdrtit 

a před podáním rozpustit v malém množství vody, aby nedošlo k ucpání 
katetru 

 Po podání léku katetr vždy propláchněte vodou nebo čajem 
 

Důležité rady, jak řešit možné komplikace 

 Průjmy, zvracení: příčinou je nejčastěji rychlé podávání nebo příliš 
velká jednorázová dávka či krátký interval mezi jednotlivými dávkami  

 Ucpaná GS: snažte se propláchnout jej vlažnou vodou (malým 
množstvím), vodu v krátkých intervalech nasávejte a vstřikujte, nikdy 
nepoužívejte násilí či velký tlak při proplachu, může dojít k poškození 
katetru 

 Únik kolem GS: při ošetřování je nutné sledovat místo zavedení, zda 
kolem neuniká výživa nebo žaludeční šťávy 

  Vdechnutí výživy či žaludečních šťáv: lze předejít doporučovanou 
polohou  

  Pokud se objeví tyto komplikace, je nutné informovat lékaře  
  
DDaallššíí  iinnffoorrmmaaccee  

Délka hospitalizace je individuální, je ovlivněna především pooperačním 
průběhem, celkovou kondicí, tolerancí výživy a schopností péče o GS 
v domácím prostředí. 

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. 

PPřřii  uukkoonnččeenníí  hhoossppiittaalliizzaaccee  ddoossttaanneettee  pprrooppoouuššttěěccíí  zzpprráávvuu,,  ssee  kktteerroouu  ssee  bbuuddeettee  
hhlláássiitt  ddoo  33  ddnnůů  uu  ssvvééhhoo  pprraakkttiicckkééhhoo  lléékkaařřee..  
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PPookkuudd  VVáámm  vv  nneemmooccnniiccii  ppřřiiddaallii  nnoovvéé  lléékkyy,,  sseessttrraa  VVáámm  jjee  ppřřeedd  pprrooppuuššttěěnníímm  
ppřřiipprraavvíí,,  aabbyy  VVáámm  vvyyssttaaččiillyy  ddoo  nnáávvššttěěvvyy  pprraakkttiicckkééhhoo  lléékkaařřee,,  tteeddyy  nnaa  ttřřii  ddnnyy,,  
ppooppřřííppaadděě  ooššeettřřuujjííccíí  lléékkaařř  nnaa  ttyyttoo  lléékkyy  vvyyssttaavvíí  rreecceepptt..  
  
PPookkuudd  VVáámm  nneebbyyllyy  sstteehhyy  ooddssttrraanněěnnyy  ppřřii  hhoossppiittaalliizzaaccii,,  ppřřiijjddeettee  nnaa  nnaaššii  
aammbbuullaannccii  77..  ––  1100..  ddeenn  ppoo  ooppeerraaccii..  SStteehhyy  VVáámm  mmůůžžee  ooddssttrraanniitt  ii  pprraakkttiicckkýý  lléékkaařř  
((PPLL))  nneebboo  VVááss  PPLL  ooddeeššllee  nnaa  cchhiirruurrggiicckkoouu  aammbbuullaannccii  vvee  VVaaššíí  ssppááddoovvéé  oobbllaassttii..  

VV  ppřřííppaadděě  nnuuttnnoossttii  ppřřeevvaazzůů  ooppeerraaččnníí  rráánnyy,,  mmááttee  mmoožžnnoosstt  vvyyuužžiittíí  ppoorraaddnnyy  pprroo  
llééččbbuu  rraann  nnaa  nnaaššíí  aammbbuullaannccii  vv  ÚÚTT  aa  ČČTT  1144::0000  ––  1155::0000  nneebboo  VVáámm  zzaajjiissttíímmee  
AAggeennttuurruu  ddoommááccíí  ppééččee..  

KKoonnttrroollaa  vv  ppoorraaddnněě  pprroo  cchhoorroobbyy  hhoorrnnííhhoo  GGIITT  ((ggaassttrrooiinntteessttiinnáállnnííhhoo  --  zzaažžíívvaaccííhhoo  
ttrraakkttuu))  ddllee  ppookkyynnůů  ooššeettřřuujjííccííhhoo  lléékkaařřee..  

PPřřiimměěřřeennáá  ttěělleessnnáá  aakkttiivviittaa  ––  vvyybbeerrttee  ssii  ppoohhyybboovvoouu  aakkttiivviittuu,,  kktteerráá  VVáámm  ppřřiinnááššíí  
rraaddoosstt  aa  uussppookkoojjeenníí,,  vvhhooddnnéé  jjssoouu  pprraavviiddeellnnéé  pprroocchháázzkkyy..  
  
CCOO  JJEE  PPOOTTŘŘEEBBAA  JJEEŠŠTTĚĚ  VVĚĚDDĚĚTT??  

MMááttee--llii  vvyyssttaavveenn  ddookkllaadd  oo  pprraaccoovvnníí  nneesscchhooppnnoossttii  ((PPNN)),,  ppřřii  pprrooppuuššttěěnníí  VVáámm  
vvyyppííššeemmee  PPoottvvrrzzeenníí  oo  ttrrvváánníí  ddooččaassnnéé  pprraaccoovvnníí  nneesscchhooppnnoossttii  nneebboo  kkaarraannttéénnyy  
((llíísstteekk  nnaa  ppeenníízzee)),,  ddáállee  ppookkrraaččuujjee    PPNN  uu  pprraakkttiicckkééhhoo  lléékkaařřee..  
PPookkuudd  bbyy  ssee  uu  VVááss  ppoo  pprrooppuuššttěěnníí  vvyysskkyyttllyy  pprroobblléémmyy,,  kkoonnttaakkttuujjttee  nnaaššii  
aammbbuullaannccii..  
 
 
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  

  
  
IInnffoorrmmaaččnníí  zzddrroojjee::  hhttttpp::////wwwwww..oonnkkoo..cczz//__ppuubb//ppuubblliikkaaccee//vvyyzziivvaa..ppddff  
VVyypprraaccoovvaallaa::  BBcc..  AAlleennaa  ŠŠeevvččííkkoovváá,,  II..  cchhiirruurrggiicckkáá  kklliinniikkaa  
EEdduukkaaččnníí  ooppoorraa  pprroo  ppaacciieennttyy  
OOddbboorrnníí  kkoonnzzuullttaannttii::  MMUUDDrr..  RRaaddeekk  VVrrbbaa,,  PPhh..DD..,,  II..  cchhiirruurrggiicckkáá  kklliinniikkaa  
                                                                          BBcc..  VVěěrraa  SSmmoollííkkoovváá,,  II..  cchhiirruurrggiicckkáá  kklliinniikkaa  


