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ABSTRAKTA 

 

Poruchy příjmu potravy - mýty a pověry 
Krch F. 

Psychiatrická klinika VFN a 1 LF UK 

 

Nemocní s PPP tvoří velmi rozsáhlou a vnitřně diferencovanou skupinu nemocných s 

rozdílnou dynamikou vývoje problému.  V tomto kontextu lze snadno učinit určitý, omezeně 

platný závěr a zobecnit ho na celou skupinu nemocných. Mystifikována není jenom laická 

veřejnost, ale především nemocní, kteří v tomto nepodloženém kontextu potom vnímají svůj 

problém, sebe a případnou léčbu 

 

Klíčová slova: 
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Patients with eating disorders are a very large and internally differentiated group of patients 

and their problems develop with highly diverse dynamics. In this context a certain conclusion 

with limited validity can easily be drawn and generalized for the whole group of these 

patients. In this way not only a general public is mystified, but also the patients themselves, 

who then view themselves and their problems and even the eventual treatment in this context. 

          

Key words: 

ethiology, therapy 

 

Zabývat se poruchami příjmu potravy znamená být často konfrontován s řadou polopravd o 

tom, co je zdravé ve výživě, co je významné v životě a účinné v léčbě. Sdělení bude věnováno 

nejčastěji se objevujícím nebo z hlediska léčby významným předsudkům týkajícím se PP. 
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Poruchy příjmu potravy a urgentní medicína 
Stárková L. 

Psychomed s.r.o. a PKFN Olomouc 

 

Potřeba informovat o somatických rizicích a doporučení, jak se v takové situaci orientovat, 

vedla k vytvoření doporučených postupů vydaných AED a jejich aplikaci u nás. Doporučení 

jsou v některých zemích rozpracována do podrobných návodů., které mohou usnadnit 

rozhodování o nutnosti hospitalizace.  Anketa zjišťovala názory lékařů na význam některých 

fyzikálních a biochemických indikátorů u akutní léčby mentální anorexie. Chceme 

připomenout závažná rizika z pohledu specifik PPP. 

 

Klíčová slova: 
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Necessity to inform about somatic risks led to creation of recommendation guidelines issued 

by AED, which were also incorporated in our guidelines. We are aware of more detailed 

guidelines in some countries. With concrete criteria we could have some evidences to support 

the importance of hospitalization. We present results of survey trying to summarize opinions 

of specialists on the need of treatment of patient with anorexia nervosa.  The aim is also to 

remind severe risks of eating disorder. 
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Poruchy příjmu potravy, zejména mentální anorexie, jsou provázeny řadou somatických 

důsledků. Nejzávažnější klinické obrazy jsou považovány za život ohrožující stavy a o jejich 

léčbě se rozhoduje na pracovištích urgentní medicíny. Z praktických zkušeností však víme, že 

jsou signály zhoršujícího se somatického stavu někdy přehlíženy a bagatelizující přístup může 

reflektovat vlastní názor lékaře na poruchy příjmu potravy jako takové. Některé zahraniční 

publikace potvrzují podobné zkušenosti (1,2). Potřeba informovat odbornou veřejnost o 

somatických rizicích a doporučení, jak se v takové situaci orientovat, vedla k vytvoření 

doporučených postupů vydaných AED (3) a jejich aplikaci v našich Doporučených postupech.  

Jde o velmi obecná doporučení, která jsou v některých zemích rozpracována do podrobných 

návodů, která mohou usnadnit rozhodování o nutnosti hospitalizace.  Víme, jak je náročné 

získat kompetentní souhlas pacientky s hospitalizací. Pokud bychom měli při rozhodování 

větší možnost se opírat o reálná konkrétní kritéria pro hodnocení závažnosti somatického 

stavu, vyžadujícího urgentní hospitalizaci, mohli bychom zasáhnout účinněji. Oslovili jsme 

formou ankety lékaře různých oborů medicíny a zjišťovali jejich porozumění některým 

fyzikálním a biochemickým nálezům u mentální anorexie z pohledu rozhodování o akutní 

léčbě v dospělosti.  Výsledky mohou být základem další interdisciplinární diskuze o tom, zda 

by byl užitečné vypracování podobných konkrétnějších manuálů také u nás. Cílem prezentace 

je také připomenout závažná somatická rizika z pohledu specifik PPP. 
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Multidisciplinární přístup v léčbě poruch příjmu potravy v ambulantní péči 
Kulhánek J. 

PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL PRAHA 
 

Výběr členů multidisciplinárního týmu vzhledem k povaze a příčinám onemocnění. Výhody a 

úskalí spolupráce v multidisciplinárním týmu při léčbě poruch příjmu potravy v ambulanci 

klinického psychologa a psychoterapeuta, kazuistiky z vlastní praxe. 

 

Klíčová slova: 
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Selection of members in a multidisciplinary team - relation to the nature and causes of the 

disorder. Benefits and pitfalls of cooperation in a multidisciplinary team in the treatment of 

eating disorders in an outpatient clinic psychologist and psychotherapist, case reports from my 

own practice. 
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Problémy s jídlem jsou symptomy na velmi různém osobnostním i situačním terénu. Přestože 

mají naši pacienti s poruchou příjmu potravy podobné emoce, myšlenky i chování, příčiny 

onemocnění a osobnostní struktura je u nich velmi různá. Proto neexistuje jediná obecně 

platná metoda léčby. Projdeme přehledně několik modelů vzniku anorexie, bulimie a 

přejídání. 

Lidé s PPP vyvolávají svým chováním rozporuplné emoce a to i u odborníků, s nimiž 

spolupracují. Podíváme se společně na časté emoce, které komplikují dobrou alianci a leckdy 

vnášejí konflikty do týmu odborníků. Ambivalence u ostatních úzce souvisí s rozporuplnými 

emocemi a myšlenkami u samotných nemocných. Jak se s tím tým vyrovnává? 

Také si odpovíme na otázku, proč multidisciplinární tým, následovat bude zamyšlení nad 

rozdělením kompetencí, komunikaci v týmu, rovněž otevřeme téma respektu k práci kolegů. 

 

 

 



 

 

 

Nové formy léčby pro nové komorbidity na lůžkovém oddělení Centra pro 

poruchy příjmu potravy? 
Holanová P. 

Psychiatrická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy 

 

Poruchy příjmu potravy často provázejí psychiatrické a somatické komorbidity. V rámci 

tohoto sdělení se zaměřujeme na novou komorbidní problematiku, která v posledních letech 

narůstá. Jedná o onemocnění z okruhu autistického spektra, mentální retardace, objevuje se 

vyšší výskyt zneužívání tramadolu k ovlivnění jídelního chování. Nápadný je nárůst 

problematiky potravinových alergií a intolerancí, častá a pro léčbu náročná je komorbidita s 

diabetus mellitus 1. typu na inzulinu. 

 

Klíčová slova: 
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Eating disorders often accompanied by psychiatric and somatic comorbidity. In this 

communication we focus on new comorbid problems increasing in recent years in patients 

with eating. It is a disease from the autistic spectrum, mental retardation, and there is a higher 

incidence of tramadol abuse to affect eating habits. There is a marked increase in food allergy 

and intolerance problems, common and for the treatment of complicated is the co-morbidity 

with type 1 diabetes mellitus. 

 

Key words: 
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Poruchy příjmu potravy často provázejí psychiatrické a somatické komorbidity, které mohou 

zásadním způsobem ovlivňovat průběh onemocnění, jeho léčbu a prognózu, vést k 

chronifikaci stavu a invalidizaci pacientů.   

V rámci tohoto sdělení se zaměřujeme na novou komorbidní problematiku, se kterou se u 

pacientů s poruchami příjmu potravy setkáváme, která v posledních letech narůstá a může 

zásadně ovlivňovat léčbu. 

Poměrně novou zkušeností je komorbidita poruchy příjmu potravy a mentální retardace nebo 

poruchy z okruhu autistického spektra, což boří zažité představy o „typických“ pacientkách s 

mentální anorexií jakožto dívkách výkonově zaměřených, perfekcionistických, s 

obsedantními rysy.   

V rámci somatických komorbidit narůstá počet pacientů s problematikou údajných či již 

verifikovaných potravinových intolerancí či alergií, které nemocné vedou k omezování příjmu 

určitých potravin s následným rozvojem malnutrice. Tento trend je nejspíše reakcí na 

současnou adoraci „zdravé výživy“ s vynecháváním potravin s lepkem či mléčných výrobků, 

veganství či raw stravy, a to bez zdravotního opodstatnění, s čímž se často setkáváme ve 

společnosti, v médiích, ale bohužel i v doporučeních v rámci nutričního poradenství.  Při 

současném rozšíření diagnostiky potravinových intolerancí narůstá počet pacientů s 

potvrzenou potravinovou alergií, která může být rizikovým faktorem rozvoje poruchy příjmu 

potravy a následně komplikovat realimentaci a vlastní léčbu nebo naopak být důsledkem 

dlouhodobě probíhající poruchy příjmu potravy. 



 

 

 

Taktéž narůstá počet pacientů se zneužívám tramadolu k ovlivnění jídelní ho chování, k 

omezení prožívání negativní emotivity.  

Léčba pacientů s poruchou příjmu potravy s komorbiditami vyžaduje individualizovaný 

přístup, modifikované postupy v léčbě, úzkou multidisciplinární spolupráci, případně 

přítomnost asistenta při omezeném fungování pacienta v komunitně- skupinovém programu. 
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Zkušenosti s léčbou duální diagnózy mentální anorexie a Crohnovy choroby 
Najmanová J. 

Psychiatrická klinika FN Brno 

 

Kazuistika popisuje obtíže v léčbě dlouhotrvající mentální anorexie a Crohnovy choroby u 

18- leté dívky. Průběh onemocnění si vyžádal úzkou spolupráci s gastroenterology a 

intenzivní rodinnou terapii. 

 

Klíčová slova: 
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This case report describes difficulty of treatment long- lasting anorexia nervosa and Crohnś 

disease a 18-year-old woman. The cource of the diseace required close cooperation with 

gastroenterologists and intenzive family therapy. 

 

Key words: 
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Kazuistika popisuje 4-letý průběh léčby 18-leté pacientky s duální diagnózou mentální 

anorexie a Crohnovy choroby. 

Průběh mentální anorexie výrazně ovlivňovaly opakované hospitalizace dívky pro bolesti 

břicha, subileózní stavy, stenosu ileoceka s následnou resekcí. Po operacích a kolonoskopiích 

docházelo k poklesům hmotnosti, které dívka obtížně navyšovala. Trvající bolesti břicha 

vedly pacientku k vyhledávání stále specifičtějších diet, později i alternativní léčby. 

Imunosupresiva neměla na rozdíl od zkušeností popsaných v literatuře efekt na zmírnění 

psychopatologie mentální anorexie. Nežádoucí účinky léčby, zejména leukopenie a zvýšená 

nemocnost spojená se zdravotními omezeními, demotivovaly dívku. Při komplexní léčbě 

pacientky byla primární úzká spolupráce s gastroenterology, opakované stanovování priorit 

léčby a intenzivní rodinná terapie. 
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Mentální anorexie s raným začátkem onemocnění 
Kocourková J., Koutek J. 

Dětská psychiatrická klinika UK 2.LF a FN Motol 

 

Poruchy příjmu potravy s raným začátkem onemocnění vyžadují specifický diagnostický a 

terapeutický přístup. Je nutné respektovat vývojové hledisko, a to jak v oblasti psychosociální, 

tak biologické. Autoři uvádějí kasuistické příklady. 
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Eating disorders with early onset require a specific diagnostic and therapeutic approach. It is 

necessary to respect the developmental point of view, both psychosocial and biological. 

Authors describe two cases of anorexia nervosa in early onset. 
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Poruchy příjmu potravy se často vyskytují již v době dětství a dospívání, s nejčastějším 

nástupem mezi 13. - 15. rokem. Stále častěji se však setkáváme s výskytem u mladších 

pacientů, s tzv. časným začátkem onemocnění. V diagnostice je třeba zohlednit vývojová 

hlediska v kognitivní, emoční i sociální oblasti, včetně rodinných vztahů. Důležitá je rovněž 

oblast biologického zrání. Pro dětský věk se doporučují zjednodušená kritéria: úmyslný 

úbytek tělesné hmotnosti, nepřiměřené vnímání a přesvědčení týkající se hmotnosti nebo 

postavy, chorobné zabývání se hmotností a postavou. Terapie musí být přizpůsobena 

vývojovému období, je třeba myslet na rozdílnost vývojových úkolů dětí prepubertálních, 

pubertálních a adolescentních, charakter jejich osobnosti a vztahy v rodině. Sdělení je 

doplněno klinickými příklady. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

19 let léčení poruch příjmu potravy u dětí na DO PN Havlíčkův Brod 
Čihák F., Dohnalová J. 

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod 

 

Ve sdělení autoři popisují 19-letou historii léčení poruch příjmu potravy na DO PNHB, 

postupné propracování terapeutického systému, výsledky léčby, statistické zhodnocení 

činnosti oddělení. 

 

Klíčová slova: 
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In this report the authors from Children department of Psychiatric hospital describe treatment 

history of eating disorders for 19 years. The report summarize sequence of therapy system, 

results and statistic that evaluates the department measures. 
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V roce 90., letech 20. století byla většina dětí s PPP hospitalizována na psychiatrických 

klinikách, na DO PL jen výjimečně, ale počet hospitalizovaných zde narůstal. Léčba pac. s 

PPP probíhá na odd. komunitního typu s převahou pac. s jinými dg. Pro pac. s PPP byl 

postupně vytvořen speciální léčebný režim, který je ve sdělení popsán od přijetí, přes 

stanovení cílové hmotnosti po propuštění a následnou ambulantní péči. V závěru je 

prezentováno shrnutí výsledků léčby a statistický přehled činnosti oddělení. 

 

 

 

Nejzávažnější somatické komplikace mentální anorexie a bulimie a způsoby 

jejich realimentace – chyby a omyly -přehled 28 letých zkušeností na JIP a 

v metabolické poradně Psychiatrické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy 

univerzity a FN Brno 
Navrátilová M.

1
, Jarkovský J.

2
, Tůmová J.

3
 

1
Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice 

Brno, 
2
Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita nemocnice Brno, 

3
Oddělení 

klinické biochemie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní 

nemocnice Brno 

 

MA a MB je psychiatrické onemocnění s velmi vážnými tělesnými následky. Naše 28leté 

zkušenosti ukázaly nutnost mezioborové spolupráce, včetně spolupráce s metabolickými a 

nutričními specialisty, nutnost sledovaní metabolických parametrů a posuzovat léčbu nejen 

mírou navýšení tělesné hmotnosti, což může být často velmi zavádějící (zejména u pacientů s 

mentální bulimií), ale-a především - důsledným monitorováním metabolického stavu a 

vnitřního prostředí, který je jedním z předpokladů pro úspěšnou terapii. 

 

Klíčová slova: 

malnutrice, metabolismus, elektrolytová dysbalance, refeedingsy 



 

 

 

 

AN and BN is a psychiatric disease with very serious somatic consequences. Our 28years of 

experience have shown the need for interdisciplinary collaboration with metabolic and 

nutritional specialists, the need to monitor metabolic parameters and to assess treatment not 

only by increasing body weight, which can often be very misleading (esp. in patients with 

BN),but also -and above all- consistent monitoring of metabolic and internal status, which is 

one of the prerequisites for successful therapy. 
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Naše zkušenosti ukazují, že řada laboratorních parametrů může být ve fyziologických mezích 

i přes pokročilou malnutrici, která nastává především ztrátou svalové a viscerální bílkoviny, 

současně úbytkem až deplecí tukové tkáně. Antropometrické parametry korelují s hodnotami 

krevního tlaku a tepové frekvence - nižší hmotnost, zejména ve skupině s anorexií, koreluje s 

nízkými hodnotami krevního tlaku, především se jedná o svalovou atrofii, snížení až 

vyčerpání tukové tkáně se statisticky významným poklesem hodnot krevního tlaku a tepové 

frekvence. Naše zkušenosti prokázaly, že parametry krevního tlaku a pulsu jsou statisticky 

významné ve vztahu ke všem parametrům nutričního stavu (BMI, obvod paže a lýtka, BIA, 

SMM, KŘT, dynamometr.) a také k některým biochemických parametrům v séru.  

Postupně dochází k sekundárním endokrinním a metabolickým změnám a narušení tělesných 

funkcí, včetně sekundární amenorhey a hypothyreozy. Jednou z nejzávažnějších komplikací je 

intracelulární deplece elektrolytů, především P, K a Mg, která může být smrtelná. Je nutná 

pečlivá realimentace se současnou substitucí mikronutrientů jako prevence letálního 

refeedingsy. 

Dochází také k depleci stopových prvků, vitamínů a antioxidačních látek. Velkým problémem 

je infekce či jakékoliv akutní onemocnění, kdy se basální metabolismus u těžce malnutričního 

pacienta s mentální anorexií mění v metabolicky stresový a dochází tak v organizmu ke ztrátě 

250 g bílkovin denně, což odpovídá 1 kg svalové tkáně a situace se stává bezprostředně život 

ohrožující. 

Je tedy třeba posuzovat stav nemocného nejen pomocí laboratorních výsledků a narůstání 

tělesné hmotnosti (což je stále přetrvávající mýtus), ale především sledováním metabolického 

stavu, vnitřního prostředí a klinického stavu. Je nutná správná interpretace výsledků a vedení 

správné realimentace, aby nedošlo k mylnému nastavení léčebného postupu se všemi 

důsledky pro pacienta z toho vyplývajícími. 
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Nezbytnost auxologického a individuálního přístupu v léčbě 

pedopsychiatrických pacientů s PPP 
Krásničanová H. 

Pediatrická klinika UK 2.LF a FN Motol Praha 

 

Algoritmus stanovování doporučené hmotnosti u pacientů s PPP v pedopsychiatrii (= páteř 

terapie + pohyblivý cíl) představuje náročný, exaktní a individuální proces („tailor therapy“), 

jehož součástí by mělo být i přesné stanovení růstové diagnózy. V rámci auxologické 

diagnostiky provádíme u našich pacientek i pacientů s PPP analýzu hmotnostní anamnézy a 

tělesného složení, přesné stanovení biologického věku i predikci zbytkového růstu s využitím 

metod pediatrické auxologie (auxó = rostu). 

 

Klíčová slova: 
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Author brings the review of the selected auxological aspects important in the treatment of 

prepubertal and adolescent patients with ED.         

Restoring body weight = the backbone of treatment + moving target = tailor therapy 

connected with the exact growth diagnostics using methods of paediatric auxology. 

 

Key words: 

restoring of weight, auxology, ED 

 

Obnova hmotnosti u pediatrických pacientek i pacientů s poruchami příjmu potravy (PPP) 

bývá příznačně označována za „páteř terapie“ a vzhledem k neukončenému růstu mnoha z 

nich jako „pohyblivý cíl“. Algoritmus stanovování doporučené hmotnosti (dimisní, 

přiměřené, minimální, cílové etc) v pedopsychiatrii představuje náročný, exaktní a 

individuální proces („tailor therapy“), jehož součástí by mělo být i přesné stanovení růstové 

diagnózy. V rámci auxologické diagnostiky provádíme u našich pacientů s PPP analýzu 



 

 

 

hmotnostní anamnézy a tělesného složení, přesné stanovení biologického věku i predikci 

zbytkového růstu s využitím metod pediatrické auxologie (auxó = rostu). Autorka uvádí 

vybrané auxologické aspekty nezbytné v léčbě prepubertálních a adolescentních pacientů s 

PPP. 
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Uplatnění neuromodulace v léčbě PPP: Kazuistiky a diskuze k tématu 
Kviatkovská K, Papežová H, Albrecht J 
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V rámci problematiky poruch příjmu potravy probíhají studie, které zkoumají možnost využití 

neinvazivní neuromodulační metody, repetitivní transkraniální magnetické stimulace, k jejich 

léčbě.  Prozatím byl prokázán efekt na snížení cravingu u psychogenního přejídání a bulimie a 

redukci některých ze symptomů anorexie. Ve třech kazuistikách prezentujeme naše zkušenosti 

s použitím rTMS u pacientky s rezistentní anorexií a u pacientek s psychogenním přejídáním. 

 

Klíčová slova: 
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In the context of eating disorders, studies are underway to explore the use of non-invasive 

neuromodulation methods, repetitive transcranial magnetic stimulation, in their treatment. At 

the present, an effect has been shown in reduction of carving in Binge Eating Disorder and 

Bulimia and in reduction of some symptoms of Anorexia Nervosa.  We present our 



 

 

 

experience with the use of rTMS in three case reports: the patient with resistant Anorexia 

Nervosa and two patients with Binge Eating Disorder. 
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Mezi neuromodulační metody řadíme metody invazivní (stimulace motorické mozkové kůry, 

či stimulaci okcipitáního laloku..), metody neinvazivní (transkraniální elektrická stimulace, 

repetitivně transkranilání magnetická stimulace..) a nitrokomorovou aplikaci léků. 

V terapii poruch příjmu potravy je z neuromodulačních metod experimentálně využívána 

zejména metoda repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS). RTMS má potenciál 

aktivovat mozkovou kůru, která přímo leží pod cívkou a inhibovat neuronální aktivitu ve 

vzdálenějších místech.  Ve třech kazuistikách prezentujeme naše zkušenosti s rTMS při terapii 

rezistentní mentální anorexie a psychogenního přejídání. 

Při léčbě psychogenního přejídání metoda využívá snížení cravingu. U mentální anorexie byl 

prokázán účinek na snížení potřeby restrikce jídla a zmírnění pocitů plnosti a tloušťky. Cílem 

stimulace je dorsolaterální prefrontální kortex, který prostřednictvím neuronální sítě ovlivňuje 

přední cingulární a orbitofrontální kortex. Jedná se o centra zodpovědná za patologické jídelní 

chování u nemocných s poruchou příjmu potravy. 
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Zkušenosti s léčbou pacientek s anorexia nervosa na jednotce intenzivní 

metabolické péče 
Meisnerová E, Novák F. 

IV. Interní klinika 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní 

 

Poruchy příjmu potravy se mohou manifestovat akutním metabolickým stavem nebo 

poruchou srdeční rytmu. Pro vysoké riziko realimentačního syndromu u mentální anorexie je 

intenzivní nutriční podpora zahájena na metabolické jednotce s trvalou monitorací a dohledem 

pacientky. 

 

Klíčová slova: 
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Eating disorders may be manifested by an acute metabolic condition or a heart rhythm 

disorder. For the high risk of refeeding syndrome in mental anorexia, intensit nutritional 

support is initiated by a metabolic unit with permanent monitoring patiens. 
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Poruchy příjmu potravy se mohou manifestovat akutním metabolickým stavem hypokalemií 

nebo hypochloremickou metabolickou alkalózou. U restriktivního typu mentální anorexie je  

přítomna klinicky asymptomatická  hypoglykemie,ale setkáme se  i s hypoglykemickým  

komatem. Léčba akutních metabolických stavu probíhá na metabolické jednotce. Po 

stabilizaci klinického stavu je zahájena časná nutriční podpora, formou postpylorické 

enterální výživy s doplňkovou parenterální výživou. Je nutná pravidelná sledování vnitřního 

prostředí- acidobasické rovnováhy, sérové koncentrace kalia, fosforu a magnesia. Při 

dlouhodobém hladovění je výrazné riziko rozvoje realimentačního syndromu - refeeding 

syndrom. Jedná se o klinicky závažný stav s poruchou vodní a elekrolytové rovnováhy. 

Vysoké riziko rozvoje realimentačního syndromu mají pacienti, kteří splňují jedno či více z 

následujících kriterií pokud je  BMI < 16 nebo nechtěný pokles hmotnosti > než 15% za 3 

měsíce, chybějící příjem živin posledních 10 dní, nízké koncentrace kalia, fosforu nebo 

magnesia před zahájením realimentace. Realimentační syndrom doprovází deficit thiaminu. 

Klinicky se projevuje při poklesu plasmatického fosforu pod 0,5 mmol/l. Symptomy 

realimentačního syndromu rozmanité, zahrnují příznaky neurologické, hematologické a 

kardiální. Prevencí je postupná realimentace se substitucí minerálu zejména fosforu a 

magnesia.  

Při mentální anorexii jsou přítomny zejména bradyarytmie, které jsou akcentovány 

předcházející fysickou aktivitou. Při hypokalemii dochází k prodloužení QT intervalu a jsou 

patrné deprese ST úseku. Příčinou náhlé smrti jsou komorové arytmie, při minerálové 

dysbalanci a poškozením srdečního svalu při dlouhodobém hladovění na podkladě deficitem 

makronutrientů a mikronutrientů.   

Poruchy příjmu potravy jsou velmi závažné onemocnění, léčba na metabolické jednotce 

intenzivní péče spočívá ve stabilizaci vnitřního prostředí a zahájení realimentace. Kauzální 

psychiatrická léčba je nutná. 
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Psychologická podpora při velké redukci váhy po bariatrické operaci 
Herlesová J., Slabá Š. 
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Obezita a jídelní zvyky mohou v životě jedince představovat stabilizující faktor a to i přes 

nespokojenost s tímto stavem. Výrazná redukce váhy po bariatrické operaci, s ní spojené 

psychosociální změny mohou aktivovat destabilizaci psychické rovnováhy. Odkrytí emočních 

obtíží může vyústit v iniciaci nebo zhoršení psychických poruch. Psychologická péče před i 

po bariatrické operaci a vyšší frekvence pacientových návštěv u bariatrického týmu 

představuje dobrou prevenci komplikací. 

 

Klíčová slova: 
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Obesity and food might stand as stabilizing factors despite low levels of individual 

satisfaction. Weight loss and psychosocial changes after bariatric intervention may trigger 

mental destabilization after surgery. Uncovering of emotional problems which underlie 

obesity may result in increase or new onset of mental disorders. Psychological care before and 

after bariatric surgery, together with higher frequency of follow-up visits may help to prevent 

risks of psychological distress. 
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Bariatrická chirurgie je nejúčinnější metodou v léčbě obezity a přidružených onemocnění. 

Multidisciplínární přístup a s ním i psychologická péče je její nedílnou součástí. 

U kandidátů na bariatrickou operaci se v době vyšetření před zákrokem objevuje ve srovnání s 

běžnou populací vyšší zastoupení poruch nálady, zejména depresí, dále úzkostných poruch, 

narušeného jídelního chování a poruch osobnosti. Obezita a jídelní zvyky mohou v životě 

jedince představovat stabilizující faktor a to i přes vysokou míru nespokojenosti s tímto 

stavem. Výrazná redukce váhy, s ní spojené psychosociální změny nebo naopak přetrvávání 

některých problémů mohou aktivovat destabilizaci psychické rovnováhy. Jedním ze 

zprostředkujících faktorů může být i častější zkušenost s týráním, sexuálním zneužíváním a 

zanedbáváním v dětství, které bývá v dospělosti z 10-30% spojeno s obezitou 2. a 3. stupně. 

 

Odkrytí emočních obtíží po redukci váhy může vyústit v iniciaci nebo zhoršení psychických 

poruch, psychiatrickou hospitalizaci či zvýšené užívání psychofarmak. Dle našich zkušeností, 

které jsou ve shodě se současnými výsledky výzkumů je nejzranitelnějším obdobím druhý rok 

po zákroku, v průběhu zastavení redukce nebo opětovného růstu váhy. Psychologické 

vyšetření před bariatrickou operací, psychologická péče po ní a vyšší frekvence pacientových 

návštěv u bariatrického týmu představuje dobrou prevenci, včasné zachycení a možnost léčby 

uvedených psychosociálních komplikací. 
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Mikrobiom a jeho význam u poruch příjmu potravy 
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Střevní mikrobiota je zásadně důležitou součástí gastrointestinálního traktu. V nedávné době 

bylo popsáno, že u pacientek s mentální anorexií dochází ke střevní dysbióze, což může vést k 

narušení regulace chuti k jídlu. 

Naše studie se zabývá změnami střevní mikroflóry pacientek s mentální anorexií na počátku a 

na konci léčby. Dále také přítomností autoprotilátek proti mikrobiálním složkám zkříženě 

reagujícími s neuropeptidy a neurotransmitery ovlivňujícími chuť k jídlu. 
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The gut microbiota represents important part of gastrointestinal system. Recently, the 

presence of gut dysbiosis in anorexia nervosa patients has been indicated. This could result in 

ill-regulated appetite.  

Our study is concerned in the composition of gut microbiota of stool samples from individual 

AN patients before and after the treatment. Further, the presence of autoantibodies targeted to 



 

 

 

components of gut microbiota cross-reacting with appetite-regulating hormones will be 

determined. 
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Střevní mikrobiota je zásadně důležitou součástí gastrointestinálního traktu, jelikož se podílí 

na trávení, syntéze některých látek a v neposlední řadě má také imunomodulační vliv. V 

posledních letech přibývá množství důkazů, které spojují narušenou střevní mikroflóru s 

nejrůznějšími onemocněními, mimo jiné i psychiatrickými. Střevní mikrobiota hraje 

prokazatelnou roli v získávání energie z potravy a změnách tělesné hmotnosti. V nedávné 

době byla popsána přítomnost střevní dysbiózy u pacientek s mentální anorexií. 

Poslední dobou přibývá také důkazů o schopnosti komunikace střevní mikroflóry a mozku. 

Rovnovážný stav mezi orexigenními a anorexigenními signály ze střeva a mozku jsou patrně 

velice důležité pro regulaci příjmu potravy a tím kontroly tělesné váhy. Některé komponenty 

střevní mikroflóry spouští produkci protilátek zkříženě reagujících s hormony, které ovlivňují 

chuť k jídlu. Role zvýšených a snížených hladin těchto protilátek, namířených proti 

neuropeptidům a neurotransmiterům regulujícím chuť k jídlu, byla popsána v patogenezi u 

pacientů s poruchou příjmu potravy. 

Naše studie se zabývá změnami střevní mikroflóry pacientek s mentální anorexií na počátku a 

na konci léčby. Tyto změny jsou dávány do souvislosti s přítomností autoprotilátek proti 

mikrobiálním složkám zkříženě reagujícími s neuropeptidy a neurotransmitery ovlivňujícími 

chuť k jídlu. Uvedené protilátky do budoucna mohou sloužit jako diagnostický marker, 

predikující manifestaci mentální anorexie. 
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Neurokognitivní teorie vědomí a mentální anorexie 
Malá E. 
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Nejznámější neurokognitivní teorie vědomí je teorie globálního pracovního prostoru (GWT               

Global Workspace Theory 2002).  Globální pracovní prostor je vymezenou oblastí psychiky a 

informace ve vědomí jsou zpracovány nevědomě fungujícími specializovanými procesory 

Bernard J. Baars popisuje vztah mozku a vědomí jako osm divadelních metafor – používá 

metaforu "divadelního jeviště".  Já jsem si dovolila přiřadit jak je tomu asi u mentální 

anorexie. 

 

Klíčová slova: teorie vědomí, mentální anorexie                                                                     

 

The most well-known neurocognitive theory of consciousness is the Global Workspace 

Theory (GWT Global Workspace Theory 2002). Global work space is a defined area of the 

psyche, and information in the consciousness is processed by unconsciously operating 

specialists. Bernard J. Baars describes the relationship of the brain and the consciousness as 

eight theater metaphors - using a "theater stage" metaphor. I have allowed myself to assign 

the metaphor to mental anorexia. 
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Vědomí jako divadelní jeviště je tvořeno mozkovými sítěmi a projekčními oblastmi mozkové 

kůry. Je to „globální pracovní prostor“. Diagnóza MA však předpokládá defekt „já“ na 

určitých úrovních, čili zhoršení některých kognitivních a adaptivních funkcí.  

Proto je globální pracovní prostor u mentální anorexie ovlivněn a zkreslen poruchou.  Temné 

jeviště tvoří  default mode network  /DMN/ funkční neuronální sítě, které jsou aktivovány 

v klidu, když člověk není zaměřen na zevní svět - není plně bdělý. Tyto oblasti jsou 

aktivovány např. při meditaci, modlitbě, při denním snění, při „bloudění mysli“.  U MA je 

popsána diskonekce mozkových sítí projevující se odchylnou aktivací různých oblastí. Úbytek 

kognitivních funkcí po psychickém onemocnění odpovídá témuž úbytku u dětí a mladistvých 

vinou digitálních medií.  M. Spitzer tento úbytek nazývá digitální demencí, Digitální demence 

ve smyslu behaviorální, nikoliv kognitivním, je vedlejším následkem zamoření veřejného 

informačního prostoru nicotnými informacemi. Pro MA platí – teror štíhlosti. Média dělají ze 

štíhlosti nejdůležitější znak ženské krásy, ale nejen krása, ale osobní štěstí a vlastní hodnota 

závisí na tom, jak je jedinec vyhublý.  Takže dnešní masmédia a digitální technologie jsou 

vlastně dokonalými totalitními nástroji, které manipulují naše vnímání i chování, směrem k 

demenci.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Poruchy příjmu potravy a reforma psychiatrie v ČR. 
Papežová H.  

Centrum pro PPP, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN  

V současné době probíhá v ČR reforma psychiatrické péče. Původně byla reforma zaměřená 

na závažná onemocnění především schizofrenii a afektivní poruchy označované jako SMI 

(Severe Mental Illnesses). V posledních dekádách, však u nás i v zahraničí narůstá i procento 

závažných průběhů u poruch příjmu potravy (Severe and Enduring Anorexia-SE-AN), které 

naplňují všechna kritéria SMI, chronickým průběhem, trvalými kombinovanými následky 

v oblastech bio-psychosociálních, vysokou sebevražedností a celospolečenským dopadem 

onemocněn (včetně dopadu socioekonomického). Vyžadují modifikaci zdravotní péče i její 

organizace. Diskutujeme možnosti zlepšení multidisciplinární zdravotní péče o tyto pacienty 

v rámci reformy psychiatrie.  

Klíčová slova: poruchy příjmu potravy, reforma psychiatrické péče, SEAN  

The reform of psychiatric care is currently under way in the Czech Republic. Initially, the 

reform focused on serious illnesses, particularly schizophrenia and affective disorders termed 

as SMI (Severe Mental Illnesses). In recent decades, however, the percentage of serious 

courses in Severe and Enduring Anorexia (SE-AN) is increasing meeting all SMI criteria, 

chronic progress, persistent combined effects in the areas of bio-psychosocial, high suicide 

and societal impact (including the socio-economic impact). They require modification of 

healthcare and its organization. We discuss the possibilities of improving multidisciplinary 

healthcare for these patients in the framework of psychiatric reform. 

Key words: Eating Disorders- Reform of the psychiatric care, SEAN  

Poruchy příjmu potravy představují vážné psychiatrické onemocnění s řadou následků 

somatických, psychologických i sociálních. Chronické průběhy (SE-AN), charakterizované 

stejně jako ostatní závažné psychiatrická onemocnění (1) s četnými komorbiditami jsou 

v klinické praxi stále častější. Pro snížení rizika chronifikace je důležitá včasná, dostupná 

odborná léčba, ale také kvalitní doléčovací programy a možnosti odborné resocializace 

v komunitním systému, kterou se nabídnout reforma psychiatrie (2). Dle statistických 

ukazatelů je u nás v posledním desetiletí zhruba 1/3-1/4 dospělých s mentální anorexií léčeno 

na somatických odděleních, zatímco u dětí převažuje léčba na pediatrických odděleních než 

ve specializovaných psychiatrických zařízeních. Často jsou vyhledávána také nezdravotnická 

zařízení a alternativní přístupy. Příčinou může být stále strach ze stigmatizace (3), nedostatek 

specializovaných zařízení a programů a další faktory související s charakteristikami 

onemocnění. Cílem prezentace je zvážit možnosti nových odborných forem léčby (ambulantní 

multidisciplinární tým) a výuky odborníků specializovaného týmu (4,5) a zvážit zkušenosti 

s přístupy a jejich hodnocením v zahraničí (6) a možný přínos reformy psychiatrie v jejich 

realizaci.  
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Dlouhodobé intervence pro PPP u mladistvých během studia ve Švýcarsku 
Toman E. 

Kompetenz Zentrum Esssstörungen und Adipositas, Schweiz 

 

Tento program je velmi náročný, a to jak pro obyvatele i pro zaměstnance. Je to balancování 

mezi svobodou a dohledem, mezi výchovou a psychoterapií. Autorka představí možnosti a 

hranice tohoto přístupu, po 3 letech zkušeností. 

 

Klíčová slova: 

Psychoterapie, výchova, dlouhodobé onemocnění 

 

Summary: 

This program is very demanding, for both residents and employees. It is a balance between 

freedom and supervision, between education and psychotherapy. The author presents the 

possibilities and limits of this approach after 3 years of experience. 

 

Key words: 

psychotherapy, education, chronic eating disorders 

 

Před třemi lety, se soukromá nadace ve Švýcarsku rozhodla uzavřít mezery v léčbě poruch 

příjmu potravy. Výsledkem je instituce, která se stará o postižené od pozdního odpoledne až 

do příštího rána. Přes den chodí dívky do školy nebo do práce. Po počáteční pilotní fázi tří let 

projekt nyní vstoupil do nové etapy. 

 

Three years ago, a private foundation in Switzerland decided to close care gaps in the 

treatment of eating disorders. The result is an institution that looks after the people concerned 

from the late afternoon until the next morning. In the day they go to school or work. After a 

first pilot phase of three years, the project has now entered a new stage. 
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Taneční terapie u poruch příjmu potravy 
Steyerová P., Koblic Zedková I. 

Centrum pro PPP, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN 

 

Tanečně-pohybová terapie nachází uplatnění při léčbě poruch příjmu potravy jako součást 

multidisciplinárního přístupu ke klientům. V přednášce bychom rádi seznámili posluchače s 

obecnými principy tanečně-pohybové terapie, jejími teoretickými základy a souvislostmi a 

fungováním skupiny v rámci stacionáře a oddělení pro PPP Psychiatrické kliniky VFN. 

Uvedeme též praktické příklady aplikace základních postojů tohoto terapeutického směru i 

cílených intervencí ve skupině. 

 

Klíčová slova: 
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Dance Movement Therapy plays a part in multidisciplinary approach towards clients with 

eating disorders. In the lecture we would like to present basic principles of dance movement 

therapy, its theoretical background and connections and practice of the client group in the 

Eating Disorders center of General University Hospital Prague. We will also give practical 

examples of general approaches and targeted interventions in the group. 

 

Key words: 

Dance movement therapy, eating disorders 

 

Tanečně-pohybová terapie (TPT) patří do skupiny expresivních terapií. Byla vyvinuta 

tanečnicemi na přelomu první a druhé poloviny 20. století a je využívána pro široké spektrum 

klientských skupin. TPT ve svém přístupu integruje dohromady jak myšlení, emoce tak i tělo. 

Vzhledem k tomu, že tělo je v popředí postupů TPT a terapeutické intervence jsou prováděny 

zejména (i když ne zcela) na pohybové úrovni, oslovuje TPT i tzv. preverbální oblast člověka 

a uplatňuje se tedy dobře v oblastech, které jsou verbálně obtížně postižitelné (autismus) či 

kde je vnímání těla upozaděno či subjektivně hodnoceno jako “nepřítel” - jako např. 

psychosomatická onemocnění či poruchy příjmu potravy. 

Při jednotlivých hodinách se využívá pohybových aktivit, aktivních imaginací, hudby, 

pomůcek a tzv. “moudrosti těla” k tomu, aby v prostředí bezpečí a přijetí si mohlo tělo najít 

vlastní způsob, který je jemu přirozený, a vyjádřit potřeby a emoce, které mohou být 

kognitivnímu zpracování skryté. Bezpodmínečné přijetí, bezpečí a skupinová koherence jsou 

budovány prostřednictvím společné přítomnosti v prostoru, společného pohybu, skupinové 

synchronicity, bezpečného kontaktu a přijetí všeho, co je přineseno. Vynořená témata jsou 

pohybově zpracovávána a následně verbálně reflektována tak, aby pohyb, k němu vztahující 

se emoce a eventuelní změna byly též kognitivně zachyceny. 



 

 

 

U poruch příjmu potravy pomáhají metody TPT uvolňovat tělesné napětí, facilitují “bytí v 

přítomném okamžiku”, opuštění kontroly, objevování kreativity a experimentování s 

pohybem, který není orientován na výkon a preciznost, ale obsahuje jiné kvality bytí jako 

volné plynutí, svobodný projev a pocit sounáležitosti a podpory ve skupině. 
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Denní stacionář pro dospělé v rámci Centra pro PPP 
Wohlinová K., Spurná I. 

Denní stacionář pro poruchy příjmu potravy při 1. LF UK a VFN v Praze 
 

 

Denní stacionář je určen pacientům starším 18 let s poruchou příjmu potravy, jejichž BMI je 

vyšší než 16. Každý den se o pacienty stará psycholog a zdravotní sestra. 

Tito zaměstnanci jsou součástí odborného týmu centra a intenzivně spolupracují. Program je 

uzpůsoben do všedních dnů od 8 do 15 hodin a sestává kromě samotného nácviku jídelního 

chování i z denních skupinových terapií. Stacionář je dále využíván i pro následnou péči a 

podpůrné skupiny pro zájemce o léčbu a pro rodiny pacientů. 

 



 

 

 

Klíčová slova: 
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Summary: 

Day care center is for patients older than 18 years with eating disorder whose BMI is higher 

than 16. Every day a psychologist and nurse takes care of patients. These employees are part 

of the team of experts and they co-operate intensively. The program is on weekdays from 8 

until 15 hours and consists of practice of eating behavior and daily group therapy. The day 

care center is also used for following care and support groups for those who are interested in 

therapy and for patients’ families. 

 

Key words: 
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Na denním stacionáři pro poruchy příjmu potravy pracuje každý den tým sestavený z 

vedoucího lékaře, psychologa a zdravotní sestry. Tito odborníci pravidelně docházejí na 

porady celého týmu centra pro PPP a vzájemně spolupracují na vhodných léčebných 

postupech jednotlivých pacientů. Samotný program začíná v ranních hodinách, pacienti zde 

společně dodržují předepsaný jídelní režim a podstupují komunitně skupinovou léčbu. Ta 

obnáší komunity, skupinové psychoterapie zaměřené jak dynamicky, tak i KBT, často spojené 

s pacienty z oddělení, relaxace a odpolední terapie zaměřené především na kognitivní funkce, 

například cvičné nákupy, plánování jídelníčku, arteterapie, pohybová terapie, ergoterapie a 

kulturní odpoledne. Podmínkou pro přijetí pacienta do léčby je věková hranice minimálně 18 

let, BMI vyšší než 16 a schopnost zvládnout zbytek dne mimo nemocniční dohled. Maximální 

doba pobytu činí 84 kalendářních dní. Na stacionáři je poskytována také následná péče pro 

všechny pacienty v rámci centra. Jsou jimi doléčovací skupiny jednou za 14 dnů, Kluby pro 

zájemce o léčbu a Skupinová setkání pro rodiče a přátele léčených. U pacientů se kromě 

primárního onemocnění objevují další komorbidity, proto je nutné být v kontaktu i s ostatními 

psychiatry a somatickými lékaři. 
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Co je nutné, co je možné v ambulantní péči  o pacienty s poruchou příjmu 

potravy 
Vlček Pelková L., Papežová H. 

E-cinic, Institut pro studium, prevenci a léčbu poruch příjmu potravy a komorbidních 

poruch, z.ú., Centrum zdravotní péče Jirny 

 

V ambulantní psychologické péči o pacienty s poruchou příjmu potravy jsou určité “nutné” 

diagnostické otázky, edukativní informace a intervenční postupy. Ty jsou pro různá stadia 

terapie specifické (první kontakt s odborníkem, poradenská ambulantní péče, následná péče 

po intenzivní léčbě. S efektem můžeme užívat i neverbálních přístupů, pro snížení 

intrapsychické tenze, symptomatickou úlevu a rozšíření repertoáru myšlení a chování. 

 

Klíčová slova: 
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Sdělení autorky vychází z reálných zkušeností s terapeutickou péčí o pacienty s poruchou 

příjmu potravy jak na úrovni intenzivní péče (hospitalizace, stacionární péče), tak na úrovni 

ambulantní.  

 

Autorka prezentuje odlišné přístupy v těchto stadiích léčby: 

 

 První kontakt s odborníkem 

 Poradenská (ambulantní) péče 

 Následná péče po intenzivní léčbě 

 



 

 

 

Každý typ kontaktu obsahuje “nutné” diagnostické otázky, edukativní informace a intervenční 

postupy. Zpočátku se osvědčuje pracovat s pacientem spíše v rámci kognitivně-

behaviorálním, neboť prioritou je dosáhnout změn v jídelním chování a změn patologických 

myšlenkových schémat.  Když je zdravější jídelní styl již relativně zafixován, je možné začít 

pracovat také psychodynamicky, aniž by se však ztratil ze zřetele stav somatické 

symptomatiky.  V určitých situacích a u určitých pacientů můžeme s efektem užívat i 

neverbálních přístupů, jejichž přínosem může být především snížení intrapsychické tenze, 

symptomatická úleva a rozšíření repertoáru jak v myšlení, tak v jednání.  

 

Porucha příjmu potravy je zde prezentována jako psychosomatické onemocnění, zejména pro 

tyto předpoklady, které poruchy příjmu potravy často naplňují (Tress W., Krusse J., Ott. J., 

2008): 

 

 Symptomy se objevují se jako náhradní řešení ve složitých interpersonálních nebo 

osobních životních situacích 

 Tělesné symptomy jsou výrazem přetížení psychických možností regulace, 

patologickou fixací, odporem proti vhledu a následnému psychickému zrání nebo 

změnám. Jsou to však také výkony Já, umožňující rovnováhu na nižší vývojové rovině 

(resomatizace) 

 S vývojem a dosahováním vyšší strukturovanosti psychiky dochází k diferencovanému 

 emočnímu prožívání (desomatizace) 

 Při přetížení adaptačních možností dochází k návratu na nižší strukturní úroveň 

(M.Schur) 

 Možnost vědomě vnímat konflikt, mluvit o něm, asociovat a připravovat si tak řešení, 

je zřetelně omezena  

 Do popředí vystupuje potřeba podpory a péče 
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15 let existence Centra Anabell a jeho služby 
Sladká Ševčíková J. 

Centrum Anabell, z. ú. 

 

Příspěvek „15 let existence Centra Anabell a jeho služby“ představí organizaci, která se v 

České republice od roku 2002 na poli neziskového sektoru věnuje klientům s poruchami 

příjmu potravy a jejich rodinám. Činnost Anabell představuje práci sociálních pracovníků, 

psychologů, terapeutů a nutričních poradců. Všichni pracovníci Anabell pracují pod odbornou 

supervizí. Část nabídky klientům tvoří registrované sociální služby, ostatní nabídka je tvořena 

službami navazujícími. 
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The 15 years of the Anabell ...  article will present an organization that has been working in 

Czech Rep. in non-profit sector since 2002 and dedicates to clients with eating disorders and 

to their families. The Anabell´s activity involves the work of social workers, psychologists, 

therapists and nutrition counselors. All Anabell employees work under the professional 

supervision. The part of the offer to clients consists of registered social services, other offers 

consist of follow-up services 

 

Key words: 

eating disorders, social services 

 

Příspěvek představuje 15letou práci Centra Anabell, jediného poskytovatele sociálních služeb 

(odborné sociální poradenství a telefonická krizová pomoc) specializovaných pro cílovou 

skupinu osob s poruchami příjmu potravy v České republice. Klienti se většinou přichází radit 

ohledně prožívání poruchy příjmu potravy, získat potřebné informace a kontakty na další 

odbornou pomoc, konzultovat jídelníček, případně posílit motivaci v léčbě vydržet. 

Profesionální odhad kontaktu s cílovou skupinou je cca 500 osob/rok a dlouhodobý roční 

průměr činí cca 4 500 až 5 000 intervencí.  

 

Služby Anabell jsou: 

 

1. Poradenství  - Svou situaci s námi mohou klienti řešit osobně v poradnách 

Kontaktních center Anabell (KCA). Odborné sociální poradenství formou 

individuálního rozhovoru se sociálním pracovníkem nebo psychologem nabízíme v 

Brně, Praze a v Ostravě 

 



 

 

 

2. Internetové poradenství - Klienti či jejich blízcí nám mohou položit dotaz 

prostřednictvím elektronické pošty. Odpovíme e-mailem do pěti pracovních dnů, 

odpovídají sociální pracovníci nebo psychologové 

 

3. Telefonická krizová pomoc (Linka Anabell)  - Naši odborníci (sociální pracovníci, 

psychologové) jsou k dispozici na telefonních linkách 848 200 210 a 774 467 293 

 

4. Korespondenční kurz  - Edukačně-terapeutická služba umožňující opakovaný písemný 

kontakt s terapeutem (psycholog s psychoterapeutickým výcvikem)  

 

5. Terapeutické centrum  - Terapeutická pomoc a podpora a psychologické poradenství 

 

6. Nutriční poradna  - Poradenství v oblasti výživy (nutriční poradce, absolvent VŠ) 

 

7. Knihovna  - Nabízíme možnost zapůjčit si literaturu s tématikou poruch příjmu 

potravy  

 

8. Peer-konzultace - V KC Anabell lze hovořit s peer-konzultantkou, tj. osobou, která má 

vlastní zkušenost s poruchou příjmu potravy 

 

9. Osvětové a vzdělávací aktivity 

 

10. Netstreetwork  - Cílená podpora klientům pohybujícím se v prostředí internetových 

stránek a sociálních sítí (intervenuje sociální pracovník) 

 

Grantová podpora:  

Projekty Anabell_online (reg. číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000844) a Multidisciplinární 

spolupráce (reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001144) 

 

 

Porucha vnímání vlastního těla u mentální anorexie v poli napětí mezi 

neurofyziologií a psychodynamikou 
Irrgang V., Příbaň J. 

Irrgang V. :bývalý primář odd.propsychosomatiku a poruchy příjmu potravy, 

nemocnice Freyung/Příbaň J. psychiatrie Cham 

 

Porucha vnímání vlastního těla u mentální anorexie, neurofyziologie a psychodynamika 

 

Klíčová slova: 

Porucha vnímán vlastního těla 

 

Key words: 

Disturbance of own-body perception 

 

Přestože porucha vnímání vlastního těla patří ke klíčovým symptomům anorexie, zároveň je 

těžce srozumitelná a obtížně se léčí. 



 

 

 

Tento příspěvek má poskytnout přehled o neurobiologických základech humánní haptické 

percepce v souvislosti s klinickými otázkami a s vytvořením psychoanalytické hypotézy. Dále 

má představit aktuální a historické výsledky výzkumu na podkladě psychodynamického pojetí 

anorexie. 

Cílem příspěvku je ozřejmit dalekosáhlost a existenční význam taktilní a haptické schopnosti 

pro vytváření emocionálních vazeb a poskytnout praktické podněty pro  psychoterapeutickou 

perspektivu. 
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Spolupráce zdravotních sester a sociální pracovnice na Oddělení pro léčbu 

poruch příjmu potravy. Cooperation of nurses and social workers at Eating 

Disorders Unit. 

Blumenthalová R., Šimůnková H., Dlouhá I. 

Centrum pro PPP, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN  

 

Prezentace popisuje základní zásady a odlišnosti pro práci s nemocným s poruchou příjmu 

potravy. Uvedené poznatky vznikly na základě dlouhodobých klinických zkušeností tohoto 

oddělení. Zaměříme se na jídelní a terapeutický režim, sociální problematiku a poradenství 

nejen pacientům, ale i rodinným příslušníkům. 

Kazuistika pacientky s 24 hospitalizacemi na našem oddělení. 

Cílem prezentace je přinést lepší orientaci a pochopení problematiky a následnou ochotu 

s pacientem spolupracovat opakovaně i přes jeho dlouhodobé odmítání léčby. 

Klíčová slova: Poruchy příjmu potravy, mentální anorexie a bulimie, jídelní režim 

The presentation describes the basic principles and differences to work with patients with 

eating disorder. Referred knowledge results from long-term clinical experience at our Unit. 

We will focus on the eating pattern and the therapeutic regime, social issues and consulting 

not only to patients, but also for family members. 

A case report of the patient with 24 hospitalizations at our Unit. 

The aim of the presentation is to provide better orientation and understanding of the issues 

and willingness to cooperate with the patient repeatedly hospitalized despite of his long-term 

treatment refusal. 

Keywords: Eating disorders, Anorexia and bulimia nervosa, Eating  



 

 

 

 

Prevence a včasná intervence u poruch příjmu potravy 
Uhlíková P., Arlethová P., Hrubá J. 

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha 

 

Workshop seznámí účastníky s preventivními programy v oblasti poruch příjmu potravy. 

 

Klíčová slova: 

škola, dítě, adolescent, PPP 

 

Summary: 

The workshop will apprise participants of eating disorders prevention programs. 

 

Key words: 

school, child, teenager, ED 

 

 

Poruchy příjmu potravy (PPP) patří k nejzávažnějším poruchám v psychiatrii. V posledních 

letech se rozšiřuje spektrum těchto poruch a věk výskytu. Poruchy v dětském věku mají 

složitější diagnostiku a léčba musí respektovat vývojové zákonitosti každého jedince, zároveň 

je nutná spolupráce s rodinou dítěte. První projevy poruch příjmu potravy mohou být 

nenápadné a mohou delší dobu uniknout pozornosti. Časný vznik onemocnění může velmi 

vážně zasáhnout do vývoje organismu a mít celoživotní následky. Zásadní význam má v 

oblasti poruch příjmu potravy prevence. Její součástí je péče o děti v rodině a ve škole ve 

věku, kdy se formuje hodnotový systém a životní postoje k jídlu, vyhledávání rizikových 

skupin dětí a dospívajících a motivace k léčbě u jedinců, u kterých byla porucha příjmu 

potravy diagnostikovaná. Důležitá je spolupráce se školstvím, vyhledávání zájmových skupin, 

které souvisí s kontrolou váhy a vzhledu, jako jsou některé sporty, tanec, modeling. Učitelé a 

další pracovníci škol mohou výrazně zasáhnout jak do formování názorů a sebevědomí dětí, 

tak do jídelních návyků. Nezastupitelnou roli má škola i v režimové léčbě, kdy je nezbytné 

zajisti pacientům možnost dodržovat jídelní režim, aniž by je tostigmatizovalo v kolektivu 

vrstevníků. 

Účastnící workshopu se seznámí s novinkami  v oblasti prevence PPP, projekty Healthy and 

Free, Pro Youth a s nabídkou služeb pro rodiče a blízké pacientů s poruchami příjmu potravy. 

 

Literatura: 

Literatura u autorů. 
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rTMS a Psychogenní přejídání. Dvojitě slepá klinická studie 
Kviatkovská K., Čerešňáková S., Albrecht J. 

Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK v Praze, Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK v 

Praze, Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK v Praze 

 

Vysokofrekvenční rTMS má potenciál aktivovat mozkovou kůru pod cívkou a 

prostřednictvím neuronální sítě inhibovat vzdálenější místa, jako orbitofrontální a přední 

cingulární kůru, zodpovědné za regulaci cravingu. To otevírá příležitost nové biologické léčbě 

Psychogenního přejídání, prostřednictvím regulace bažení po jídle, použitím neinvazivní 

stimulační metody. Předběžné výsledky naší studie prokazují účinnost ve snížení síly 

cravingu proti placebu na vzorku 9 respondentů. 

 

Klíčová slova: 

Psychogenní přejídání, rTMS, redukce bažení 

 

High-frequency rTMS has a potential to activate the cerebral cortex under the coil and to 

inhibit distant sites such as the orbitofrontal and anterior cingulate cortex, which are 

responsible for craving regulation. This opens up the opportunity for a new biological 

treatment of Binge Eating by regulation of craving by a noninvasive stimulation method. The 

preliminary results of our study show the effectiveness in reducing the strength of craving 

against placebo in a sample of 9 respondents. 

 

Key words: 

Binge Eating Disorder, rTMS, craving 

 

Vysokofrekvenční repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) má potenciál 

aktivovat mozkovou kůru, která přímo leží pod cívkou a inhibovat neuronální aktivitu ve 

vzdálenějších místech. Inhibicí neuronální aktivity v orbitofrontálním a předním cingulárním 

cortexu dochází ke snižování bažení. Naše studie je zaměřená k prokázání potenciální 

možnosti použití  rTMS jako biologické léčby Psychogenního přejídání. 

 

Z celkového počtu 34 ambulantních pacientů Jednotky pro poruchy příjmu potravy, kteří 

splňovali DSM-5 kritéria pro diagnózu psychogenního přejídání, 9 souhlasilo se zařazením do 

dvojitě zaslepené, randomizované studie. Po podepsání informovaného souhlasu byli účastníci 

studie náhodně rozděleni do dvou skupin, z kterých jedna byla stimulována shamovou cívkou 

a druhá reálnou cívkou rTMS. Parametry stimulace byly stanoveny na frekvenci 10Hz, 1500 

pulzů, 100% motorického prahu. Délka jedné stimulace byla přibližně 20 minut a celkový 

počet stimulací 10 (stimulováno v režimu od pondělí do pátku, tj. 2 týdny). Jako místo 

stimulace byl zvolený levý dorsolaterální prefrontální kortex.  

 

K posouzení síly bažení jsme použili Food Craving Questionnaire (FCQ). Dotazník účastníci 

studie vyplňovali úhrnem 3x: před první aplikací rTMS, po ukončení poslední aplikace rTMS 

a měsíc po ukončení poslední stimulaci.  

 

 



 

 

 

Naše předběžná data demonstrují, že rTMS bylo efektivní v redukci síly bažení po jídle proti 

použitému placebu. Nízká účast vyšetřených pacientů na studii byla způsobena zejména 

obavou z nové a pro veřejnost neznámé metody a celkovou špatnou compliance pacientů s 

poruchou příjmu potravy. 

 

Vzhledem k nízkému počtu respondentů je nutný další výzkum. 
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Epidemiology of ADHD among Eating Disordered Patients 
Stěpánková T., Lambertová A., Papežová H. 

Eating Disorders Centre, Department of Psychiatry First Faculty of Medicine Charles 

University in Prague, Czech Republic 

 

Although recently published meta-analytic study (Nazar et al., 2016) shows increased interest 

in studies related to the connection between ADHD and ED, only a few are based on 

empirical data. The association between these two diagnostic entities remains unclear. We are 

presenting data from epidemiology case-control study (N=226; 133 ED female patients/93 



 

 

 

control) conducted at Eating Disorders Unit. Methods: In a consequential part of the study, 

ADHD (current and childhood symptoms) was assessed by self-report and other-report 

versions of a BAARS –IV questionnaire. Severity of eating pathology was assessed by EDQ 

(all ED patients were diagnosed according to ICD-10 criteria). In the following part of the 

study, detected patients underwent a structured interview (DIVA 2) and Integrated Visual and 

Auditory Performance Test (IVA Plus) to confirm the ADHD diagnose. Results: 37 % (49) of 

ED patients were detected as likely having ADHD while only 16% (15) from a healthy 

control group were also detected as likely having ADHD (using self- report questionnaire of 

current and childhood symptoms). This result shows a significant elevation (p= 0.000671169) 

of ADHD incidence among ED patients compare to healthy control population. The 

implications of the results will be discussed. 
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Many hormones regulate hunger, appetite and satiety in order to maintain energy homeostasis. 

In patients with anorexia nervosa (AN) we measured the levels of ghrelin, leptin and cortisol 

at the admission and at the discharge and examined their association with the clinical status, 

including level of physical activity. Forty patients with AN participated in the study, 38 

women (age = 25 years, BMI=15 kg/m2, durativ of illness 6 years) and 2 men (age = 37 

years, BMI=13 kg/m2, duration of illness 13.5 years). Blood samples were taken at 8am the 

3rd day of hospitalization and then 3 days before the discharge. In same days, we recorded 

their physical activity using Actiwatch AWSC device (Cambridge Neurotechnology Ltd, UK) 

with one minute sampling frequency, placed on his/her non-dominant hand for 24 hours. 

Statistical analyzes were performed by analysis of variance (ANOVA) and orthogonal 

projection to latent structures (OPLS).At the time of discharge, we observed significant 

increase in BMI (p<0.001) and leptin (p<0.001) as expected. However, contrary to our 

expectation, the levels of plasma ghrelin (an orexigenic hormone that drives food-motivated 

behavior) also increased during the special ED program with standardized re-alimentation. 

This increase seems paradoxical but it may reset from a long-term adaptation to the restrained 

eating. Increase in ghrelin negatively correlated with baseline levels of ghrelin (r = -0.84, 



 

 

 

p<0.01) and positively with baseline levels of leptin (r = 0.78, p<0.01) and BMI (r = 0.71, 

p<0.01). An increase in physical activity (the 24–hour average) negatively correlated with 

baseline systolic (r = -0.86, p<0.01) and diastolic pressure (r = -0.87, p<0.01) while no 

statistically significant changes were observed in relation to cortisol, ghrelin or leptin levels. 

The clinical impact of the dynamic relations between neuroendocrine and nutritional 

parameters and physical activity deserves further characterization. 
 

 

Physical Activity Correlates with Hunger and Anxiety in Patients with 

Eating Disorders.  
Dr. Anna Yamamotová, CSc, and Josef Bulant, MSc, and Hana Papežová, MD, PhD  

Eating Disorders Centre, Department of Psychiatry First Faculty of Medicine Charles 

University in Prague, Czech Republic  
 

Patients with anorexia nervosa (AN), even when extremely underweighted, show elevated 

physical activity and excessively exercise. It seems inconsistent, because long-term starvation 

and weight loss is usually accompanied by energy loss and increased physical fatigue. This 

phenomenon, often described in clinical trials was only recently subjected to systematic 

research, especially in animal models. It is known that rodents increased physical activity with 

limited food availability and therefore it is assumed that hyperactivity in anorexia nervosa 

may reflect the mobilization of old phylogenetic patterns of behavior in predisposed 

individuals (Hebebrand et al., 2003). The aim of present study was to relate physical activity 

of patients with AN (AN = 17, BMI = 14.3 kg/m2, duration of illness 2.4 years) and bulimia 

nervosa (BN = 7, BMI = 19.8 kg/m2, duration of illness 2.5 years) to specific (hunger, 

appetite, satiation) and non-specific (anxiety, depression, fatigue, physical pain, need for 

sleep) symptoms of eating disorders. Patients in the 2-hour intervals (from 8 AM to 8 PM 

hours) recorded the intensity of the monitored items on a scale of 0 to 10. Physical activity 

was measured two days on the non-dominant hand using the Actiwatch Score device 

(Cambridge Neurotechnology, UK). Data were collected at one minute intervals and 

parameters obtained for the final analyses were following: average 24-hour activity, average 

night-time activity, the ratio of daytime and night-time activities, and the acrophase of 

circadian activity rhythm (assessed by cosinor analysis). AN patients did not differ from BN 

patients in any monitored parameters. The similarity between AN and BN groups can be 

partially explained by the standard daily program during hospitalization and the relatively low 

BMI, which may indicate relatively recent transition of patients from anorexic to bulimic 

phase. The intensity of hunger correlated positively with the amount of daily physical activity 

(r = 0.61, p = 0.003), whereas anxiety correlated with the activity negatively (r = -0.34, p = 

0.08). These data suggest that excessive exercise can be an important factor in regulation of 

negative emotional states. 
 

 

The Role of Orexigenic and Anorexigenic Signals and Autoantibodies 

Reacting with AppetiteRegulating Hormones in Anorexia Nervosa and 

Bulimia Nervosa  
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Laboratory of Clinical and Experimental Neuroendocrinology, Institute of Endocrinology, 
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Jara Nedvídková, PhD 

Institute of Endocrinology, Prague, Czech Republic  
 

The balance and interaction between orexigenic and anorexigenic hormones originating from 

gut, brain, and adipose tissue appear to play an important role in the regulation of food intake, 

energy homeostasis and growth hormone release. However, the regulation of appetite is also 

under control by secretion of autoantibodies. An impairment of this balance may POSTER 
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nervosa (AN) and bulimia nervosa (BN). Neural pathways and gut microbiota derived signals 

are required for communication between the brain satiety center, gut, and adipose tissue. Our 

data suggest that better understanding of pathogenic mechanisms may contribute to 

introduction more specific analogues and monoclonal antibodies for potential treatment of 

eating disorders in clinical practice. 


