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Malnutrice 

je častý, podceňovaný  

a nákladný problém 

i v rozvinutých ekonomikách



stav výživy, 

který je způsoben nedostatečným, nadměrným nebo 
nevyváženým příjmem energie, bílkovin a dalších živin a/nebo 
poruchou vstřebávání živin z již přijaté potravy. 

— nepříznivý vliv na složení a funkci těla i celkový zdravotní stav

— úbytek svalové hmoty

— náchylnost k onemocněním

— zhoršování průběhu již existujících onemocnění

— komplikace 

— v extrémním případě i smrt

CO JE TO MALNUTRICE?



— při přijetí  cca 30%

— dalších cca 10 – 15% během hospitalizace (iatrogenní
malnutrice)
• tuto skupinu lze ovlivnit správným nemocničním stravováním

— přímé ohrožení malnutricí / katabolickým stavem: 3-5% 
hospitalizovaných

— nárůst délky pobytu v nemocnici o 2,4 až 7,2 dne 

— Náklady na výživu jako % výdajů na zdravotnictví (EU): 

2,1 % - 10 %

MALNUTRICE U HOSPITALIZOVANÝCH



33 milionů lidí v Evropě trpí podvýživou



Stratton et al 2006

Podvýživa zvyšuje mortalitu



Hiesmayr & nutritionDay 2019

ND 2016-2018: GLIM & death in hospital

malnourished: 22% of all patients

at risk: 14% of all patients  

wellnourished: 63% of all 

patients

2 % of wellnourished died until D30

3 % of at risk of malnutrition died until D30

5 % of malnourished died until D30

Preliminary analysis with unit clustering & 

adjusted for LOS before nutritionDay



Evropa: 700 mil. obyvatel 4275 mld. Kč

UK: 60 mil. obyvatel          387 mld. Kč

ČR: 10 mil. obyvatel 64 mld. Kč

Podvýživa je nákladná
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Worldwide participation



ONCA (Optimal Nutritional Care for All)

— celoevropská iniciativa založená v roce 2014 s podporou 

Evropského parlamentu podle programu WHO EURO 

— implementace správné praxe výživy prostřednictvím 

národních multidisciplinárních platforem v jednotlivých 

zemích EU

— 15 zemí + EFAD, ESPEN, ILC UK, MNI, pacientské organizace a 

vyzvaní experti v oboru výživy

— ČR od roku 2016





MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA, FNB 

Malnutrice u onkologických pacientů



CHOROBA

celkový výsledek 

léčby

MALNUTRICE KOMPLIKACE/ TOXICITA

Onemocnění a nutriční stav

Komplikované vztahy



— Průběh nádorového onemocnění

— Průběh léčby nádorového onemocnění

— Přežití a kvalitu života

Výživou ovlivňujeme:



Žádný pacient neprofituje z malnutrice



Medián OS v měsících
podle ztráty hmotnosti a BMI, n=8160
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Stupně (grading/G) ztráty hmotnosti
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Medián OS, podle stupně ztráty hmotnosti
training sample, n=8160

Martin L … Baracos V.   J Clin Oncol 2015; 33:90-99. 



Rozlišuje nemocné s různou prognózou

G4 znamená příliš krátké přežívání s ohledem na určité typy 

onkologické léčby

G4 koresponduje s kritérii toxicity léčby stupně 4 podle mezinárodní 

klasifikace CTC-AE

Stav výživy je nezávislý prognostický faktor v onkologii

Stupeň ztráty hmotnosti



1. včasné zahájení

2. podřídit vše compliance pacienta

3. vysoký obsah proteinu (1,2- 1,5 -2 g/ kg/ d)

4. adekvátní přísun energie

5. použití parenterální výživy i v době, kdy střevo funguje

6. Pohyb

7. Motivovaný pacient a jeho blízcí

Předpoklady

úspěšné nutriční intervence v onkologii



Mgr. et Mgr. Martina Kollerová, NT, FTN

Týden rizik malnutrice, web RizikaMalnutrice.cz, self-screeningový nástroj 



Cílem kampaně v ČR je:

1. Zvýšit povědomí o malnutrici u laické i odborné veřejnosti

2. Naučit lidi rozpoznat problém malnutrice - nabídnout jednoduchý selfscreeningový nástroj

3. Poskytnout první pomoc - jak postupovat, na koho se obrátit

Klíčový komunikační nástroj kampaně je web: RizikaMalnutrice.cz

Malnutrice se netýká jen nemocnic, vyskytuje také v komunitě. Proto v rámci komplexního přístupu 

k řešení tohoto významného problému přichází APNP s projektem Týden rizik malnutrice.

Týden rizik malnutrice 

Kampaň „Malnutrition Awareness Week“ - r. 2012 v USA s cílem upozornit na význam včasného zjištění 

malnutrice a její léčby. Ke kampani se záhy připojila Kanada, VB a v 2020 měla premiéru v několika 

evropských zemích. Kampaň je zaměřena nejen na zdravotníky, ale i na veřejnost a vládní instituce.



www.rizikamalnutrice.cz

MALNUTRICE

Co je malnutrice

Jaké jsou příznaky

Komu hrozí malnutrice?

Důsledky malnutrice

Malnutrice při nemoci

Malnutrice a senioři

Řešení malnutrice

TÝDEN RIZIK 

MALNUTRICE

Představení MAW

ČR se připojuje poprvé

Nutriční den

KALKULAČKA RIZIKA
NA KOHO SE 

OBRÁTIT

Kdo je kdo ve výživě

Nutriční ambulance

Nutriční terapeuti

Self-screeningový test

Spočítat riziko malnutrice

Jak si můžete pomoci

O APNP

Představení Aliance

Poslání a cíle

Partneři

Kontakt
1. srozumitelně informují o tom, co je malnutrice

2. nabízí jednoduchý self-screeningový nástroj pro hodnocení rizika malnutrice

3. poskytují informační první pomoc v případě pozitivního výsledku hodnocení

4. nabízí odkazy na nutriční ambulance (lékaři) a nutriční poradny (NT)

Dlouhodobě bude 
web nabízet komplexní 

aktualizované 
informace a materiály 
ke stažení o malnutrici

Míra rizika: NÍZKÁ STŘEDNÍ VYSOKÁ



www.rizikamalnutrice.cz - kalkulačka

STŘEDNÍ VYSOKÁ



doc. MUDr. František Novák, PhD., VFN

Malnutrice v komunitě, jak postupovat na základě výsledku kalkulačky 



⁃ NÍZKÉ RIZIKO (0 bodů) - Jak správně jíst?

Nadváha a obezita není protipólem malnutrice. Naopak obezita se špatnou fyzickou kondicí je velmi 

nebezpečná zejména u mladších ročníků. Přispívá k rozvoji tzv. nepřenosných onemocnění jako cukrovka, 

hypertenze, ateroskleróza, nádory, nemoci pohybového ústrojí. 

⁃ STŘEDNÍ RIZIKO (1 bod) - Jak získat z jídla co nejvíce?

Malnutrice při nemoci se od počátku nesmí podceňovat. Komplikuje onemocnění a prodlužuje zotavení. 

Jednoduchá opatření k navýšení příjmu zejména energie a bílkovin jsou účinná zejména, pokud příjem 

stravy nekomplikuje ztráta chuti nebo obtíže po jídle. 

⁃ VYSOKÉ RIZIKO (2-4 body) - Když samotná strava nestačí?

V tomto případě je třeba vyhledat odbornou zdravotnickou pomoc. Nutriční péče je nedílnou součástí léčby 

pacientů v nutričním riziku napříč obory medicíny

Riziko malnutrice – tři scénáře pro každého z nás

Tři cesty – která je správná pro Vás

– kalkulačka jako rozcestník 



ALGORITMUS VYHODNOCENÍ:

Ze zadaných údajů se počítají 2 proměnné:

BMI (kg/m2) = současná hmotnost (kg) / výška (v m)2

Neplánovaný úbytek hmotnosti (v %) = (1 - současná hmotnost / hmotnost před 3-6 měsíci) * 100 

Přidělení bodů BMI 

(kg/m2)
Body

Neplánovaný úbytek 

hmotnosti (%)
Body

> 20 0 ˂ 5 0
18,5 – 20 1 5 – 10 1

˂ 18,5 2 > 10 2

Výpočet výsledného skóre a vyhodnocení MÍRY RIZIKA malnutrice

Výsledné skóre se získá součtem bodů za BMI a neplánovaný úbytek hmotnosti

Výsledné skóre Míra rizika

0 NÍZKÁ

1 STŘEDNÍ

2-4 VYSOKÁ

www.rizikamalnutrice.cz - kalkulačka



NÍZKÁ STŘEDNÍ VYSOKÁMíra rizika:





RizikaMalnutrice.cz


