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Nadmerná/ nedostatočná 

výživa 
 Zvyšuje riziko vzniku ochorení 

 Zvyšuje riziko zdravotných komplikácií 

 Znižuje efektívnosť terapie 

 malnutrícia v perioperačnom období spojená s 
poklesem hmotnosti o viac ako 20 % zvyšuje mortalitu o 
33 %,  

 malnutrícia sa vyskytuje u pacientov vyšších vekových 
skupin až v 50 % 

 najčastejšia je u pacientov  
 s chronickými pľúcnymi chorobami (45 %),  

 nešpecifickými črevnými zápalmi (80 %)  

 nádorových chorôb (85 %) 



Hodnotenie stavu výživy 

Súčasť vyšetrenia pacienta 

 Anamnéza  
 anorexia, dysfágia, hnačka, vracanie, nauzea, změna charakteru stravy 

(tekutá, kašovitá, odpor k masu a tučným jídlům)  

 stupeň stresu (hematologické a onkologické choroby, chemoterapia, 
trauma, infekcia, bolesť, steroidy)  

 výrazné zmeny telesnej  hmotnosti   -10%  za 2-3 mesiace 

 Nutričná anamnéza 

 príjem základných potravín, preferencie 

 Výpočet príjmu živín a energie 

 Antropometrické hodnotenia  

 výška, hmotnosť, BMI, obvod pása, % tuku 

 Biochemické vyšetrenie – krv, moč 

 Cholesterol, lipidy, proteinémia, plazmatické železo,  mineralogram,... 

 Výpočet výdaja energie 

 Svalová sila  

 

 



Hodnotenie 

stavu výživy 

Časť tela alebo 

systém 
Normálny nález Abnormálne príznaky 

Vlasy lesklé ani suché ani mastné mastné,suché nerovnako dlhé 

Koža hladká, mierne vlhká, dobrý turgor  
suchá, mastná s 
vyrážkami, šupinatá, hrubá, modriny 

Oči jasné, lesklé suché, začervenalé 

Sliznice ružové, vlhké začervenalé, škvrnité, napuchnuté 

Jazyk ružový, vlhký začervenalé, škvrnité, napuchnuté 

Srdcovocievny 

systém 
frekvencia srdca a tlak krvi v 
norme, pravidelný rytmus srdca 

rýchla frekvencia srdca, zvýšený tlak 
krvi, nepravidelný srdcový rytmus  

Svalstvo pevne dobre vyvinuté chabé v tonuse, mäkké, málo vyvinuté   

Tráviaci systém 
dobrá chuť do jedenia, pravidelné a 
správne vylučovanie 

prejavy nechuti do jedenia, anorexia, zlé 
trávenie, hnačka, zápcha 

Nervový systém 
normálne reflexy, bdelosť, dobrá 

koncentračná schopnosť, emočná 
stabilita 

znížené reflexy, zvýšená dráždivosť, 
nepozornosť, zmätenosť, emočná labilita 

Vitalita činorodosť, sila, schopnosť dobre spať 
zníženie energie, únava, apatia, zlý 
spánok 

Hmotnosť primeraná veku, stavbe tela a výške zvýšená alebo znížená 

 

  
 

 Fyzikálne vyšetrenie  

– príznaky nutričných deficitov 



Odporúčaná literatúra 

 http://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2009/01/13.

pdf 


