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V rukou lékárníka se soustředí
mnoho způsobů, jak pomoci obéz-
nímu pacientovi od vhodně a indivi-
duálně zvoleného přípravku z oblas-
ti OTC, přes dietní a nutriční dopo-
ručení až k informaci o lécích vy-
užívaných v obezitologických am-
bulancích lékařů. 

Civilizační 
onemocnění

Obezita je v dnešní době i rizi-
kovým faktorem dalších civilizačních
onemocnění. Příkladem je metabo-
lický syndrom, kdy se vedle abdomi-
nální obezity objevuje i zvýšená hladina krevního cukru, lipidů a vy-
soký krevní tlak. 

Z výše uvedeného vyplývá možnost komplexního přístupu
lékárníka k pacientovi, a to formou konzultace a podpory celého
procesu redukce váhy. 

Nízkokalorická dieta

Vysokoproteinová nízkokalorická (VPNK) dieta je jedním
z nástrojů, jak redukovat váhu a udržet ji dlouhodobě sníženou.
Představuje jeden z řady komplexních přístupů k pacientovi. Svou
přidanou hodnotou v podobě izolovaného sójového proteinu
napomáhá normalizaci lipidového profilu pacienta. Vhodně
podaná VPNK dieta, doprovázená samozřejmými režimovými
opatřeními a psychologickou podporou po dobu redukce váhy,
dává lékárníkovi příležitost přistoupit k pacientovi a poskytnout
mu odpovědi na jeho otázky i žádanou pomoc a radu. 

Nízkoenergetické bílkovinné diety mají své opodstatnění u je-
dinců s těžkou obezitou, pro něž by pomalý úbytek kilogramů
nebyl dostatečně motivující, a dále u těch, kteří potřebují ze zá-
važných důvodů rychleji zhubnout (např. před operací).  V těchto
případech jsou velmi přísné nízkoenergetické diety podávány
většinou jako jediný zdroj výživy a podmínkou by mělo být
odborné vedení. Je však nutné si uvědomit, že dodržování nízko-
energetické bílkovinné diety  nenaučí obézního změně životního
stylu. Aby po ukončení diety nedošlo k návratu k původním
nevhodným stravovacím a pohybovým návykům, je nutné pro udr-
žení hmotnostních úbytků spojit užívání těchto diet s kognitivně–

– behaviorální psychoterapií. Při re-
dukci obzvláště více kilogramů se
někdy stane,  že si tělo zvykne na
nižší energetický příjem a ani při
denním příjmu okolo 4 000 kJ a při
pohybové aktivitě nedochází k dal-
ším hmotnostním úbytkům. Při
stravě pod 4 000 kJ je obtížné se-
stavit jídelníček, při kterém by orga-
nismus dostával všechny potřebné
živiny. Zde jsou tedy na místě nízko-
energetické bílkovinné diety, které
to dokáží. Jsou též  vhodné pro ty,
kteří mají malý energetický výdej
v důsledku určité úspornosti me-
tabolismu. Nízkoenergetickými bíl-
kovinnými dietami lze nahradit
jedno až dvě hlavní jídla denně

v případě, že není možnost např. vařit si v práci, protože jse velmi
jednoduše připravují k přípravě, nebo pokud se tráví celý den na
cestách (zde lze doporučit diety v podobě tyčinek). Konzumovat
nízko-energetickou bílkovinovou dietu místo jednoho až dvou jídel
denně je možno též při udržování hmotnosti po zhubnutí. 

Použití

Vysokoproteinové nízkokalorické diety mají v praxi tato použití:

� Redukce váhy u těžké obezity – pod odborným dohledem
� Rychlá redukce váhy – pod odborným dohledem
� Redukce mírné obezity při navození metabolické úspornosti 
� Následné udržení redukované váhy

Závěr

Konzultační činnost v lékárně provozují lékárníci již řadu let,
nicméně v poslední době lze vypozorovat trend ke specializaci na
určitou oblast (diabetologie, odvykání kouření, hypertenze). Pevně
věřím, že péče o obézního pacienta v komplexním pohledu a v sou-
vislostech se s pomocí nabízených informací stane další z léká-
renských specializací lékárníků s možností fundovaného poraden-
ství a možností navázání dlouhodobého vztahu mezi pacientem
a lékárníkem. 

z klinicke´ praxe

Lékárenská péče v oblasti
obezitologie

Mgr. Lucie Kotlářová
Edukafarm, Praha

Je zřejmé, že se současné lékárenství
velmi často setkává s problematikou 

nadváhy a obezity. Lékárník je odborník
se stále vzrůstajícími kompetencemi 

jak v oblasti samoléčení  obezity,
tak i v poskytování konzultací pacientovi v lékárně. 

Zároveň je  svým vzděláním předurčen 
k možnosti individuálního poradenství  

se zaměřením na stávající farmakoterapii  pacienta. 
Mnozí pacienti vyhledávají lékárnu

jako první místo pro získání informací 
a případného nasměrování, jak přistupovat 

k řešení svého problému.
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