nutriční
poradenství
Správná výživa je nedílná součást života pacientů s EB:
onemocnění kůže jsou těsně spojené s onemocněním
trávicího traktu.
Opakující se vznik puchýřů
v ústech a v jícnu
Nepodávat stravu a nápoje velmi horké, velmi studené, perlivé, kyselé, slané
nebo kořeněné. Pozor u jídla s tvrdou kůrkou a křupavých potravin. Chceme
se vyhnout poranění sliznice v ústech, hltanu a jícnu.

1. Ztížené
polykání

2. Nemožnost přijímat optimální množství
stravy a zvýšená bolest

3. Snížená chuť
k jídlu

Podvýživa

Zacpa

Dodávat vyváženou stravu s vyšší dávkou celkové energie, bílkovin, vitaminů a minerálních látek, než je běžné
pro danou věkovou kategorii. Předcházet návštěvou nutriční a gastroporadny pro nemocné EB.

Přijímat potraviny
s nadměrným množstvím vlákniny
a dodat tzv. zbytkovou stravu.

Potřeba trvale podávat stravu
velmi měkkou nebo ve formě pyré,
které snižuje pravděpodobnost
poranění sliznice jícnu a zabraňuje
polykacím potížím.

Zúžení jícnu
Potřeba operativního
roztažení jícnu.

Nedostatek vitaminu C

Nedostatek
vstřebaného železa

Snížený příjem/vznik
vitaminu D

Zvýšit příjem především
červeného masa.

Nejlepší přirozený zdroj je olej
z rybích jater. Dodávat
v doplňcích stravy.

Nutný příjem každý den, protože
se v těle neskladuje. Mnoho plodů
a zeleniny obsahují kyselinu
askorbovou (vitamin C), zvláště pak
citrusové plody, černý rybíz a kiwi.
Plná ústa puchýřů však neumožňují
jíst některé kyselejší druhy ovoce
a to ani ve formě šťávy. Je možné
přijímat kyselinu askorbovou i jako
doplněk stravy v tabletách.

Nedostatek bílkovin

Nedostatek vápníku

Zvýšení bílkovin ve stravě
konzumováním pestré stravy, která
obsahuje bílkoviny živočišného
i rostlinného původu.

Dostatečný příjem ovoce
a zeleniny, pít dostatek vody,
přijímat svačinky.
Nepodávat jídlo nepřetržitě.
Řešit zadržování stolice
u dítěte.

Nedostatek
pohybu

Zvýšit příjem mléka
a mléčných výrobků.

Úbytek kostní
hmoty

Nedostatek zinku
Zvýšit příjem především
červeného masa.

Zhoršení hojení ran a snížení
odolnosti k infekcím

Snížení optimálního
růstu u děti

Osteoporóza
v mladším věku než
u běžné populace

Snížený příjem UV záření

1. Zvýšená spotřeba látek na obnovu
kůže a ztráta živin otevřenými ranami

2. Kůže těla je kryta obvazy
a oblečením

Opakující se vznik puchýřů
na kůži

debraczech

3. Vznikající puchýře na nohou
a chodidlech

