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Iniciativa „The Kidney Disease Outcomes Quality Initiative 
(NKF–KDOQI)” 

Iniciativa „The Kidney Disease Outcomes Quality Initiative 
(NKF-KDOQI)” Národní nadace pro onemocnění ledvin vyvíjí 
pokyny klinické praxe s cílem zlepšit výsledky u pacientů. 
Informace v této brožuře vychází z doporučení z těchto 
pokynů. Pokyny nejsou určeny pro definování standardu péče, 
ale pro poskytování informací a pomoci vašemu lékaři nebo 
zdravotnímu týmu v rozhodování o vaší léčbě. Pokyny jsou 
k dispozici pro lékaře nebo na klinice. Pokud budete mít jakékoli 
otázky týkající se těchto pokynů, zeptejte se svého lékaře. 

Stadia chronického onemocnění ledvin

V únoru 2002 publikovala Národní nadace pro onemocnění 
ledvin pokyny pro klinickou péči u pacientů s chronickým 
onemocněním ledvin. Lékař stanoví stadium vašeho onemocnění 
na základě přítomnosti poškození ledvin a rychlosti glomerulární 
filtrace, což je měřítko úrovně funkce ledvin. Léčba vychází ze 
stadia vašeho onemocnění. (Viz tabulka níže.) Pokud budete mít 
jakékoli otázky ohledně stadia onemocnění ledvin nebo léčby, 
prodiskutujte je se svým lékařem. 

*Údaj o GF informuje lékaře o tom, jaká část funkce ledvin zůstala 
zachována. Při vývoji chronického onemocnění ledvin se hodnota 
GF snižuje.

Stadia onemocnění ledvin

Stadium Popis Glomerulární filtrace (GF)

1
Poškození ledvin (např. 
bílkovina v moči) 
s normální GF

90 nebo více

2 Poškození ledvin 
s mírným snížením GF 60 až 89

3 Středně závažné  
snížení GF 30 až 59

4 Závažné snížení GF 15 až 29

5 Selhání ledvin Méně než 15
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Jak udržet srdce zdravé: Co byste měli vědět o tucích, když 
trpíte chronickým onemocněním ledvin (stadia 1 až 4)

Onemocnění srdce je u lidí s chronickým onemocněním ledvin 
časté. To znamená, že můžete mít větší pravděpodobnost 
srdečního záchvatu, mrtvice nebo anginy (bolest na hrudi). 
Je důležité dodržovat rady lékaře o tom, jak snižovat 
riziko onemocnění srdce. Jednou z věcí, která může zvýšit 
pravděpodobnost vývoje srdečních problémů, jsou nezdravé 
hladiny tuků (mastné látky, jako je cholesterol) v krvi. Tato 
brožura vysvětluje, jak mohou krevní tuky ovlivnit vaše zdraví 
a jakou léčbu potřebujete, aby se krevní tuky vrátily zpět na 
normální hladinu. 

Tato brožura je určena pro dospělé s chronickým onemocněním 
ledvin ve stadiích 1 až 4. Pokud si nejste jisti, jaké stadium 
onemocní ledvin máte, poraďte se se svým lékařem a podívejte 
se na tabulku na vnitřní straně obálky této brožury. Můžete 
si také vyžádat výtisk brožury About Chronic Kidney Disease: 
A Guide for Patients and Their Families (O chronickém 
onemocnění ledvin: Průvodce pacientů a jejich rodin) (anglicky: 
11-50-0160; španělsky: 11-50-0166) tak, že zavoláte na číslo 

NatioNal KidNey FouNdatioN
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001 212 889 2210. Pokud nemáte chronické onemocnění ledvin 
ve stadiu 1 - 4, můžete najít další brožury o tucích uvedené 
v části „Další zdroje“ na straně 15. 

O krevních tucích

Co jsou to krevní tuky?

Krevní tuky jsou mastné látky (jako cholesterol), které se 
nachází v krvi a tělesných tkáních. Vaše tělo potřebuje pro 
normální funkci tuky, jako je cholesterol. Cholesterol se nachází 
v nervových tkáních, svalech, kůži, játrech, střevech a srdci. Tělo 
využívá cholesterol pro tvorbu hormonů, vitamínu D a žlučové 
kyseliny pro usnadnění trávení tuků. Ovšem pouze malé 
množství cholesterolu v krvi splňuje tyto potřeby. Příliš mnoho 
cholesterolu v krvi může vyvolat tvorbu plaku (ložisko tuku v 
krevních cévách), který se vytváří v tepnách, včetně tepen v srdci. 

Existují různé typy krevních tuků?

Ano. Existují tři hlavní typy krevních tuků: 

n Cholesterol o nízké hustotě (LDL) – „špatný“ typ 
cholesterolu, který vyvolává škodlivý plak, který se vytváří 
a blokuje tepny. Pokud je LDL cholesterol příliš vysoký, 
může snížení tohoto tuku zabránit onemocnění srdce. 

n Cholesterol o vysoké hustotě (HDL) – „dobrý“ typ 
cholesterolu, který pomáhá zabraňovat hromadění 
cholesterolu v tepnách. Je známo, že více HDL cholesterolu 
má příznivé účinky na srdce.  

n Triglyceridy – nejčastější forma zásobního tuku v těle. 
Normálně se pouze malá část nachází v krvi. Triglyceridy 
nemohou vytvářet ložiska tuku v tepnách, ale často 
doprovází nízký HDL cholesterol a tendenci k diabetu. Oba 
tyto stavy zvyšují riziko onemocnění srdce. 
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Proč bych měl/a mít obavy ohledně hladin krevních tuků?

Příliš mnoho LDL cholesterolu nebo příliš málo HDL cholesterolu 
může vyvolat tvorbu a narůstání plaku v tepnách. To může 
zpomalit nebo zablokovat průtok krve v srdci a dalších orgánech. 
Krev přenáší kyslík k srdci. Pokud srdce nemá dostatek krve 
a kyslíku, můžete cítit bolest na hrudi. Pokud je zásobení 
krví v části srdce sníženo nebo úplně zastaveno v důsledku 
ucpání, vzniká srdeční záchvat. Pokud je zásobení krví v části 
mozku sníženo nebo úplně zastaveno v důsledku ucpání, může 
vzniknout mrtvice. 

Co způsobuje škodlivé hladiny tuků v krvi?

Mezi některé faktory, které vyvolávají škodlivé hladiny krevních 
lipidů, patří: 

n Příliš nasyceného tuku a cholesterolu ve stravě. (viz „Jaký typ 
Diety byste měli dodržovat“ na straně 8) 

n Nadváha nebo obezita 

n Nedostatek pravidelné tělesné aktivity 

n Nadměrná konzumace alkoholu (pivo, víno a lihoviny) 

n Výskyt škodlivých hladin krevních tuků v rodině 

n Určité stavy, jako je diabetes nebo nedostatečná činnost 
štítné žlázy 

n Určité léky. 

Váš věk a pohlaví mohou být také příčinnými faktory. Před 
menopauzou mají ženy obvykle hladinu cholesterolu blíže 
k normálu než muži stejného věku. Po menopauze mají ženy 
hladiny cholesterolu podobnější hladinám u mužů stejného věku. 
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Jak se měří krevní tuky?

Mělo by vám být provedeno vyšetření krve označené jako kompletní 
lipidový (tukový) profil. Protože tento test je ovlivněný jídlem, můžete 
být požádáni, abyste nejedli 9 až 12 
hodin před vyšetřením. Kompletní 
lipidový profil zahrnuje: 

n Celkový cholesterol 

n HDL (dobrý) cholesterol 

n LDL (špatný) cholesterol 

n Triglyceridy. 

Další měřítko, které informuje 
lékaře o riziku onemocnění 
srdce, se označuje jako non-
HDL cholesterol. Patří sem LDL 
cholesterol plus další části celkového cholesterolu, které nejsou zdravé 
pro srdce. Non-HDL cholesterol se zjistí odečtením HDL cholesterolu od 
celkového cholesterolu. Vysoký non-HDL cholesterol může znamenat, že 
máte zvýšené riziko onemocnění srdce. 

Jak často by se měla provádět kontrola hladiny tuků v krvi?
n Minimálně jednou za rok 

n Dva nebo tři měsíce po každé změně léčby. 

Co jsou to zdravé hladiny krevních tuků?

Dospělí s chronickým onemocněním ledvin mohou snížit riziko 
onemocnění srdce, pokud je/jsou jejich: 

n Celkový cholesterol nižší než 200 

n HDL cholesterol 40 nebo vyšší 

n LDL cholesterol nižší než 100 

n Triglyceridy nižší než 150. 
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Léčba škodlivých hladin krevních lipidů

Jaký typ léčby budu potřebovat, pokud nejsou hladiny tuků 
v krvi v normálu?

Pokud nejsou hladiny krevních tuků v normálu, může lékař:  

n Doporučit, abyste upravili životní styl 

n Předepsat léky, které pomohou snížit hladiny krevních tuků. 

Jaké změny životního stylu budu muset provést?

Bude možná nutné, abyste: 

n Dodržovali dietu s nízkým obsahem nasycených tuků 
a cholesterolu (viz Tabulka dietních doporučení na straně 
19. Pokud potřebujete pomoc, zeptejte se registrovaného 
dietologa). 

n Dodržovali program pravidelné tělesné aktivity schválený 
lékařem. 

n Přestali kouřit, pokud jste kuřák/kuřačka. 

n Zhubli 

n Omezili alkohol na jeden nápoj denně.

Dieta a cvičení

Jaký typ diety bych měl/a dodržovat?

Pro zlepšení hladiny tuků v krvi by měla vaše strava obsahovat 
nízký podíl nasycených tuků 
a cholesterolu. Váš denní 
jídelníček by měl: 

n Obsahovat méně než 7 % 
celkových kalorií získaných  
z nasycených tuků 

n Obsahovat méně než 200 
miligramů cholesterolu. 
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Lékař vám může vysvětlit dietu podrobněji. Registrovaný dietolog 
s vámi může sestavit jídelníček, který splňuje vaše potřeby. 
Dietolog vás může také naučit, jak číst údaje o obsahu živin 
na všech potravinách. Tato značení vám poskytnou informace 
o tom, kolik nasycených tuků a cholesterolu se nachází 
v potravinách, které konzumujete. 

Jaké potraviny obsahují vysoký podíl nasycených tuků 
a cholesterolu?

Velká množství saturovaných tuků se nachází v: 

n Potravinách z živočišných zdrojů, jako jsou tučná masa, 
lunchmeat, klobásy, párky v rohlíku, slanina, žebírka a kůže 
nebo tuk z masa nebo drůbeže. 

n Mléčné výrobky, jako je smetana, plnotučné mléko, sýry, 
žervé, kysaná smetana a zmrzlina 

n Některé oleje, jako je olej z palmových jader 

n Některé tuhé tuky, jako je máslo, vepřové sádlo nebo 
pokrmový tuk v konzervách 

n Některé ořechy, jako jsou brazilské ořechy a makadamské ořechy 

n Čokoláda a kokos 

n Cokoli vyrobené z těchto potravin, zvláště dezerty, sladké 
pečivo, dorty, sladkosti, bonbóny, krémové polévky, omáčky, 
šťávy, sýrové omáčky a pizza. 

n Některé z těchto potravin jsou k dispozici i ve formě se sníženým 
či nízkým obsahem tuku. Pokud si nejste jisti, jaký obsah tuku 
mají potraviny, které máte rádi, zeptejte se dietologa.

Cholesterol se nachází ve všech produktech živočišného původu. 
Potraviny bohaté na cholesterol zahrnují: 

n Vaječný žloutek (vaječný bílek neobsahuje žádný cholesterol) 

n Všechny mléčné výrobky obsahující tuk 

n Tuk z masa a drůbeže 

n Vnitřnosti (játra, ledviny, brzlík a mozek). 
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Co vláknina?

Konzumace potravin s vysokým obsahem vlákniny, jako je čerstvé 
ovoce a zelenina a celozrnné pečivo a cereálie, může pomoci 
zlepšit hladiny tuků. Pokud máte chronické onemocnění ledvin 
a dodržujete nízkoproteinovou dietu, může vám lékař doporučit, 
abyste omezili některé potraviny s vysokým obsahem vlákniny. 

Existuje ještě něco, co musím při stravování sledovat?

Ano. Vaše strava se bude měnit v závislosti na stadiu 
chronického onemocnění ledvin. Pokud se vaše onemocnění 
ledvin zhorší, může být nutné omezit některé složky stravy, jako 
jsou bílkoviny, mléčné výrobky a některé druhy ovoce a zeleniny. 
Lékař vám řekne, zda je třeba provést tyto změny. Registrovaný 
dietolog vám může pomoci sestavit jídelníček tak, abyste 
přijímali správný podíl živin. (Pro další informace viz brožura 
Národní nadace pro onemocnění ledvin Nutrition and Early CKD: 
Are You Getting What You Need? Stages 1-4 (Výživa a počáteční 
stadia chronického onemocnění ledvin: Přijímáte dostatek živin?) 
(11-50-0114).)

Jak pomáhá cvičení

Pravidelná tělesná aktivita může pomoci snížit riziko onemocnění 
srdce: 

n Snížením LDL (špatného) cholesterolu 

n Zvýšením HDL (dobrého) cholesterolu 

n Snížením hladiny triglyceridů 

n Snížením nadměrné tělesné hmotnosti 

n Zlepšením kondice srdce a plic 

n Pomoci při kontrole hladiny krevního cukru, pokud máte 
diabetes 

n Pomoci při kontrole vysokého krevního tlaku. 
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Jak moc je třeba cvičit?

Před zahájením cvičebního programu se vždy poraďte se 
svým lékařem. Pokud necvičíte pravidelně, začněte pomalu 
s následujícími aktivitami: 

n Chůze 

n Chůze po schodech namísto výtahu

n Práce na zahradě 

n Domácí práce 

n Tanec 

n Cvičení doma. 

Začněte několika minutami třikrát nebo čtyřikrát týdně. Zvyšujte 
postupně cvičení na nejméně 20 až 30 minut denně. Vždy 
zařaďte pětiminutové rozcvičení a odpočinek. Pokud se cítíte 
dobře při této úrovni aktivity, 
můžete začít zapojovat pravidelné 
aerobní aktivity, jako například: 

n Rychlejší chůze 

n Běh  

n Plavání 

n Jízda na kole 

n Tenis 

Pokud při cvičení pociťujete bolest 
na hrudi nebo pocit na omdlení 
nebo točení hlavy nebo výraznou 
dechovou nedostatečnost, cvičení 
ihned ukončete a informujte co 
nejdříve svého lékaře. 
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Léky snižující hladinu tuků

Bude třeba, abych užíval/a léky na zlepšení hladin krevních 
tuků?

Možná ano. Samotné změny životního stylu nemusí být vždy 
dostačující pro kontrolu hladin tuků. Některé léky používané pro 
snížení hladin tuků mohou vzájemně reagovat s dalšími léky. Je 
důležité, abyste informovali lékaře o všech lécích, které užíváte, 
včetně volně prodejných léků, vitamínů a rostlinných přípravků. 
Lékař zváží následující:

n Váš kompletní lipidový profil

n Všechny léky a doplňky, které užíváte 

n Vaše další zdravotní problémy. 

Pokud vám lékař naordinuje léky pro snížení hladin tuků, měli 
byste pokračovat v dietě a cvičení. Kombinace všech těchto kroků 
může snížit množství léků, které budete potřebovat nebo zlepší 
účinky léčby. 

Mají tyto léky vedlejší účinky?

Podobně jako většina léků mohou mít léky snižující hladinu tuků 
některé vedlejší účinky. Tyto účinky závisí na tom, které léky vám 
lékař předepíše. Mezi nejčastější vedlejší účinky patří: 

n zvracení 

n zácpa 

n porucha trávení

n křeče

n bolest svalů 

n průjem 

n vzácně onemocnění jater. 

Lékař zkontroluje, jak se cítíte při užívání těchto léků. Vedlejší 
účinky byste mu měli co nejdříve nahlásit. 
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Cíle léčby

Jaké jsou cíle léčby nežádoucích hladin krevních tuků?

Cílem léčby je dosáhnout hladin krevních tuků, které jsou zdravé 
pro srdce: 

n Pokud je LDL (špatný) cholesterol 100 nebo vyšší, je cíl snížit 
LDL cholesterol pod 100. 

n Obecně by měly být hladiny triglyceridů pod 150. Pokud 
je hladina triglyceridů velmi vysoká (500 nebo vyšší), 
mohlo by to vyvolat zánět slinivky břišní, což je žláza, 
která pomáhá regulovat hladinu krevního cukru. Protože se 
jedná o závažný zdravotní problém, je důležité zabránit mu 
snížením hladiny triglyceridů pod 500. 

n Pokud je non-HDL cholesterol 130 nebo vyšší, je cíl snížit jej 
pod tuto hladinu. 
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Další rizikové faktory onemocnění srdce 

Jaké další faktory mohou zvýšit pravděpodobnost 
onemocnění srdce?

Kromě nežádoucích hladin tuků mohou zvyšovat riziko 
onemocnění srdce další faktory, mezi které patří: 

n věk nad 45 let u mužů a 55 let u žen 

n vysoký krevní tlak 

n diabetes 

n kouření 

n výskyt onemocnění srdce  
v rodině 

n výskyt chronického 
onemocnění ledvin 
v rodině 

n nadváha nebo obezita 

n nedostatek pravidelné tělesné aktivity 

Čím více faktorů máte, tím vyšší je šance, že se u vás vyskytne 
onemocnění srdce. Existují naštěstí kroky pro snížení rizika 
vzniku srdečního onemocnění: 

n ukončení kouření 

n zlepšení škodlivých hladin krevních lipidů 

n kontrola vysokého krevního tlaku a diabetu 

n léčba chronického onemocnění ledvin 

n snížení tělesné hmotnosti 

n zvýšení tělesné aktivity. 
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Klíčové body k zapamatování
o U lidí s chronickým onemocněním ledvin je zvýšené riziko 

vzniku onemocnění srdce.

o Protože nežádoucí hladiny krevních lipidů, jako je 
cholesterol, mohou přispívat k onemocnění srdce, měly by 
být jejich hladiny měřeny. 

o Měl by být proveden kompletní lipidový profil. Tento profil 
zahrnuje stanovení celkového cholesterolu, LDL cholesterolu, 
HDL cholesterolu a triglyceridů. 

o Pokud nejsou tuky v krvi na hladině, která je zdravá pro 
srdce, měla by léčba zahrnovat změny životního stylu, které 
mohou být kombinovány s léky. 

o Změny životního stylu, které pomáhají zlepšovat hladiny 
tuků, zahrnují: 
n	 dodržování diety s nízkým obsahem nasycených tuků 

a cholesterolu
n	 zvýšení tělesné aktivity
n	 snížení tělesné hmotnosti
n	 ukončení kouření 
n	 omezení alkoholu na jednu skleničku denně. 

o Mezi další faktory, které mohou zvyšovat riziko onemocnění 
srdce, 
n	 patří věk nad 45 let u mužů a nad 55 let u žen
n	 vysoký krevní tlak
n	 diabetes
n	 kouření
n	 výskyt onemocnění srdce 
n	 chronického onemocnění ledvin v rodině. 

Další zdroje

Pokud máte další otázky, měli byste je sdělit svému lékaři a dalším 
členům zdravotního týmu. Můžete také považovat za přínosné 
následující zdroje Národní nadace pro onemocnění ledvin: 



16 National Kidney FoundationNatioNal KidNey FouNdatioN1�

Publikace NKF (Národní nadace pro onemocnění ledvin) 
n About Chronic Kidney Disease: A Guide for Patients and 

Their Families (O chronickém onemocnění ledvin: Průvodce 
pro pacienty a jejich rodiny) (anglicky: 11-50-0160; 
španělsky: 11-50-0166)

n Choosing a Treatment for Kidney Failure (Volba léčby u 
selhání ledvin) (11-10-0352)

n Diabetes and Chronic Kidney Disease (Diabetes a chronické 
onemocnění ledvin) (anglicky: 11-10-0209; španělsky: 
11-10-0242)

n Diabetes and Chronic Kidney Disease: A Guide for 
American Indians and Alaska Natives (Diabetes a chronické 
onemocnění ledvin: Průvodce pro americké Indiány a 
obyvatele Aljašky) (11-10-0280)

n High Blood Pressure and Your Kidneys (Vysoký krevní tlak a 
vaše ledviny) (anglicky: 11-10-0204; španělsky:  
11-10-0241)

n A Guide to Heart Health for Dialysis Patients (Příručka pro 
dialyzované pacienty, jak si udržet zdravé srdce) (anglicky: 
11-50-0218; španělsky: 11-50-0222)

n Keeping Your Heart Healthy When You Have a Kidney 
Transplant: What You Should Know About Lipids (Udržování 
zdravého srdce při transplantaci ledvin: Co byste měli vědět 
o tucích) (anglicky: 11-50-2108; španělsky: 11-50-2192)

n Lab Log (Laboratorní záznam) (pro zaznamenávání 
důležitých laboratorních výsledků) (11-50-0224)

n Nutrition and Early CKD: Are You Getting What You 
Need? Stages 1-4 (Výživa a počáteční stadia chronického 
onemocnění ledvin: Přijímáte dostatek živin?) (11-50-0114) 

n NKF Family Focus (čtvrtletní publikace pro lidi s chronickým 
onemocněním ledvin a jejich rodiny)

n Staying Fit With Chronic Kidney Disease (Udržení dobré 
kondice při chronickém onemocnění ledvin) (11-10-0502)

n Winning the Fight Against Silent Killers:  A Guide for African 
Americans (Vítězství nad tichými vrahy: Průvodce pro 
Afroameričany) (11-10-1811)
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Internetové stránky Národní nadace pro onemocnění ledvin 
n Pokud máte přístup na internet, můžete více informací najít 

na www.kidney.org 

Poradní sbor pro pacienta a rodinu Národní nadace pro 
onemocnění ledvin 

Možná, že budete mít zájem stát se členem Poradního sboru 
pro pacienta a rodinu Národní nadace pro onemocnění ledvin, 
což je největší organizace zabývající se problémy, které 
postihují pacienty s chronickým onemocněním ledvin a jejich 
rodiny. Členství v poradním sboru je volné. Pro více informací 
a žádost o členství volejte Národní nadaci pro ledviny na čísle 
001 212 889 2210. 
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Test vašich znalostí
Určete pravdivé a nepravdivé odpovědi

1. Onemocnění srdce je vzácné u osob s onemocněním ledvin.   
 Pravda _____ Není pravda _____

2.  Tuky jsou mastné látky nacházející se v krvi. 
 Pravda _____ Není pravda _____ 

3.  Cholesterol je běžný tuk. 
 Pravda _____ Není pravda _____ 

4.  Cholesterol je potřebný pro důležité funkce organismu.  
 Pravda _____ Není pravda _____

5.  Nejlepší je kontrolovat krevní tuky po jídle. 
 Pravda _____ Není pravda _____ 

6.  Váš lékař se zajímá pouze o hladinu celkového cholesterolu.  
 Pravda _____ Není pravda _____

7.  Cvičení může pomoci zlepšit hladiny nežádoucích krevních 
tuků.  
 Pravda _____ Není pravda _____

8.  HDL je typ cholesterolu, který je špatný pro vaše srdce.  
 Pravda _____ Není pravda _____

9.  Pokud je hladina cholesterolu vysoká, měli byste držet dietu 
s vysokým obsahem tuků.  
 Pravda _____ Není pravda _____

10.  Váš lékař může předepsat léky pro zlepšení hladin krevních 
tuků.  
 Pravda _____ Není pravda _____

 
Viz odpovědi na straně 21.
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Omezte na 2 žloutky 
týdně nebo používejte 
vaječné bílky místo 
žloutků nebo používejte 
pravidelně náhradu 
vajíček bez cholesterolu

Zvolit Snížit

Tabulka dietních doporučení

Vaječné žloutky a celá 
vejce (často skryté 
přísady ve sladkém 
pečivu, dortech, 
dezertech)

Libové maso s 
odříznutým tukem; kuře 
a krůta bez kůže 

Nízkotučné tofu, tempeh, 
výrobky ze sóji

Plnotučné mléko, 
smetana, půl na půl, 
náhražky mléčných 
výrobků, šlehačka, 
jogurty z plnotučného 
mléka nebo pudinky, 
rikota z plnotučného 
mléka, tvrdé sýry (jako 
švýcarský, americký, 
čedar, muenster), 
smetanový sýr, kysaná 
smetana.

Smetana, 1% tučné 
mléko, nízkotučné 
máslo, kondenzované 
mléko, tučný jogurt, 
nízkotučný tvarohový 
sýr, sýry do 3 g tuku na 
28 g.

Potrava

Vajíčka 

Maso,  
drůbež

Masa s vysokým 
obsahem tuku (klobásy, 
slanina, vnitřnosti, 
ledviny, brzlík, mozek) 

Sendvičová masa, jako 
je šunka, studený nářez, 
zpracovaná masa

Masa, která obsahují 
viditelný tuk. Odřízněte 
před konzumací nebo 
odstraňte při vaření. Čili, 
domácí omáčky nebo 
šťávy (uvařte, nechte 
vychladnout, odstraňte 
tuk a znovu ohřejte).

Ryby a jedlí 
korýši

Ryba nebo jedlý korýš, 
pečený nebo grilovaný 
bez dalšího tuku

Nesmažte

Denní  
výrobky
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Mono a polynasycené 
oleje – světlicový, 
slunečnicový olej, 
kukuřičný, sójový, z 
bavlníkových semen, 
kanolový, olivový, arašídový 

Margarín z jakýchkoli 
olejů uvedených výše, 
zvláště měkké a tekuté 
formy; margaríny snižující 
cholesterol vyrobené
z rostlinných sterolů  
a stanolů

Salátová zálivka z
jakýchkoli olejů  
uvedených výše

Dietní doporučení (pokrač.)

Hydrogenované a 
částečně hydrogenované 
tuky

 
 
 
Palmový olej, kokosový 
olej, výrobky z kokosu a 
kokosového mléka

 
 
 
 
Máslo, vepřové sádlo, 
ztužený pokrmový tuk, 
tučná slanina, margarin 

Zálivka z vaječného 
žloutku, sýr, kysaná 
smetana nebo mléko

Některé ořechy jako 
brazilské  či makadamské

Chléb bez dalších 
pomazánek nebo sýra 
 

Cereálie – ovesné, 
pšeničné, kukuřičné, 
rýžové, vícezrnné  

Sušenky – nízkotučné, 
neslané sušenky a 
tyčinky, topinky

 
Domácí chléb s obsahem 
doporučených tuků 
a olejů

Konzervované ovoce 
v hustém sirupu; 
kokosové ořechy, 
zelenina připravená na 
másle nebo na smetaně, 
avokádo

Čerstvé a zmrazené 
ovoce a zelenina; sušené 
ovoce, konzervované 
ovoce a zelenina s 
nízkým obsahem sodíku 

Tuky a oleje

Chléb a zrna Pečivo s vysokým 
obsahem tuku ako 
croissanty, loupáky

Granule s kokosem nebo 
hydrogenovanými tuky 
 

Sušenky s vysokým 
obsahem tuku (více než 
3 gramy tuku na porci na 
štítku)

Průmyslové sladké pečivo 
a sušenky

Ovoce a 
zelenina

Zvolit SnížitPotrava
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Zmražené 
dezerty – nízkotučné 
nebo odtučněné nápoje, 
sorbet, ovocný led

Sladkosti a koláče z 
vaječných bílků nebo 
náhrad vajec nebo 
doporučených tuků; 
piškotový koláč; 
nízkotučné pudinky; 
domácí pudinky 
vyrobené z odstředěného 
nebo nízkotučného 
mléka 

Želé bonbóny a dražé, 
kukuřice

 
Ovocné džusy, čaj, káva, 
dietní soda

Dietní doporučení (pokrač.)

Zmrzlina a mražené 
dezerty

 
 
Průmyslově vyráběné 
sladkosti, dorty, páje 
s krémem i bez, 
mražené dorty a koláče, 
průmyslově vyráběné 
smažené pečivo jako 
koblihy, průmyslově 
vyráběné pudinky, 
šlehačka

 
Čokoláda, bramborové 
lupínky, nachos, máslový 
popcorn

Mléčné koktejly, vaječný 
koňak 

Zákusky a 
sladkosti 
(mohou být 
zakázány u 
diabetu)

1. NP 6. NP

2. P 7. P

3. P 8. NP

4. P 9. NP

5. NP 10. P

Správné odpovědi

Zvolit SnížitPotrava
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Otázky pro mého lékaře



National Kidney Foundation National Kidney Foundation 23NatioNal KidNey FouNdatioN ��

Otázky pro mého lékaře



Veřejné vzdělávání

Rizikové

STADIUM 1
Poškození ledvin
s normální nebo  

funkcí ledvin

STADIUM 2
Poškození ledvin

s mírným    funkce ledvin

STADIUM 3
Středně závažné
   funkce ledvin

STADIUM 4
Závažné   

funkce ledvin

STADIUM 5
Selhání
ledvin

Oranžové rámečky označují rozsah obsahu tohoto zdroje KLS (Vzdělávací systém týkající se onemocnění ledvin).
GF = glomerulární filtrace; T = transplantace ledvin; D = dialýza

Vzdělávání pro prevenci rizika vzniku
a léčbu chronického onemocnění ledvin 

Více než 20 milionů Američanů—jedna devítina dospělých—trpí chronickým 
ledvinovým onemocněním a většina z nich o tom neví. Dalším 20 milionům 
hrozí zvýšené riziko onemocnění ledvin. National Kidney Foundation (Národní 
nadace pro onemocnění ledvin), významná dobrovolná zdravotnická organizace, 
usiluje o prevenci nemocí ledvin a močové traktu, snaží se zlepšovat zdraví, 
prosperitu a duševní pohodu osob a rodin postižených těmito onemocněními 
a zvyšovat dostupnost všech orgánů k transplantaci. Díky široké síti, zahrnu-
jící pobočky v celém státě, může nadace rozvíjet programy v oblasti výzkumu, 
odborného vzdělávání, služeb pro pacienty a komunitu nemocných, veřejného 
vzdělávání a darování orgánů. 

www.kidney.org

National Kidney Foundation
30 east 33rd Street
New york, Ny 10016
001.212.889.2210
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