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Ktorý pacient je podvyživený? 



“Vyššia telesná hmotnosť 

môže maskovať nutričné deficity, 

a aj chorobne obézni pacienti 

môžu byť podvyživení.” 

 

 

Doporučené nutričné postupy pre prevenciu a liečbu preležanín, EPUAP 2003 

 

 



Čo si musíme všímať? 

Hmotnostný úbytok 

  5%/mesiac 

  seniori  -3%/mesiac, 10%/pol roka      

Znížený príjem potravy                        

BMI –  pod 19                                       

Riziková diagnóza/liečba   

Únava, celková telesná slabosť               

Náhla zmena vzhľadu pacienta            

Časté infekcie                                       

Zmena správania – strata záujmov 



Zlý nutričný stav pacienta  
negatívne ovplyvňuje výsledky liečby 

1.Narušenie liečebného procesu 

2.Vyššie riziko komplikácií, najmä infekčných 

3.Predĺženie času hospitalizácie a častejšie 

rehospitalizácie 

4.Zhoršenie kvality života 

5.Vyššia úmrtnosť 

 

 



Boj o zdravie = boj o proteín 

Bolo dokázané, že so stúpajúcim vekom sa znižuje obsah 

bielkovín v organizme, klesá ich syntéza i využitie. 

Sobotka L, Nutrition in elderly. Basics in clinical Nutrition, Galén 2004, 363-383 

Jurašková B. a ost., Poruchy výživy ve stáří, Medicína pro praxi 2007, 4(11), 443-6 

 

Organizmus sa pri nedostatku bielkovín pomerne ľahko  

dostáva do  katabolizmu s nepriaznivými dôsledkami 

 

Úspech udržania organizmu v 

anabolizme je podmienený 

dostatkom  kvalitných proteínov 

 

AKO ICH ZÍSKAŤ ? ? ? 

 

    

 



Potreba proteínov 

Potrebné množstvo 

proteínov prakticky 

nemožno dodať bežnou 

stravou 
! ! 



 



100g bielkovín / denne  v praxi 

Raňajky     3 vajíčka 

Desiata      4 jogurty 

Obed      mäso (ryba) 

Olovrant       250 g tvarohu 

Večera        10 tavených 

syrov 

 

 



 



Kedy hlavne použiť Nutridrink? 

Onkologickí pacienti: 

pomáha stabilizovať alebo zlepšiť nutričný 

stav a s ním súvisiacu imunitu a hlavne  

vitalitu somatickú aj psychickú 

 

Krehkí seniori: 

pomáha udržať alebo zvýšiť silu 

  

 

Pacienti po operácii: 

pomáha pri hojení a rekonvalescencii 

 

 

 



 



Podvýživa v onkológii 
 



Kazuistika z mojej praxe 

38 -  ročný  pacient viac než 10 rokov liečený pre ulceróznu kolitídu: 

5-ASA, intermitentne kortikoidy, imunostupresíva 

Napriek komplexnej starostlivosti, nastal ťažký relaps, frekvencia 

stolíc bola až 30/deň, stolice krvavé. pacient strácal bielkoviny, živiny, 

minerály 

Pôvodná hmotnosť 72 kg pri výške 176 cm    BMI 23 

 za mesiac poklesla na 53 kg      

 BMI 17                  

 



Objektívny nález 

KO  - Er 3,4 mil, Hb 102, HCT 29, Le 17 tis, 

Ne 62%, Ly 31, Eo 7%, Mo 1%,  CRP 54 

Plazm. Fe 4,41 umol/l, Biel. 57, Alb. 36, Chol. 2,7 

Kolonoskopia ukázala, že došlo k vytvoreniu “mikrokolon” 

 - hrubé črevo sa v dôsledku zápalu  zmenilo na útvar s hrubou 

stenou a nepavideľným, miestami veľmi úzkym lúmenom: 

– sliznica stratila funkčosť spätnej rezorbcie tekutín    ako aj 

ďalších funkcií hrubého čreva   

-  hrozba mechanického ilea 

 



Riešenie – operácia 
 

Prevedený operačný zákrok – totálna kolektómia s ponechaním ampuly 

rekta a dočasnou kolostómiou 

Pacient sa začal celkom neuveriteľne zotavovať, aj vďaka výživovým 

preparátom, konzumoval 2-3 Nutridrinky denne,  pribral na hmotnosti, 

ustúpila anémia aj  hypoproteinémia 

Po 2 mesiacoch operačné odstránenie kolostómie, tenké črevo 

prišité end-to-end k pahýlu ampuly recta a očakávalo sa ďalšie 

zlepšenie kvality života 

Pooperačná komplikácia – peristaltika čriev po operácii  

“nenaštartovala”- predpokladaný mechanický ileus 

  

 

 

 

 

 



Reoperácia vo vitálnej indikácii 

Po reoperácii peristaltika “naštartovala”, pacient začal popri 

parenterálnej výžive dostávať aj perorálnu tekutú stravu  - 1 

-2 Nutridrinky   

 

Sepsa – najpravdepodobnejšie v dôsledku zanesenia infekcie 

pri výmene “kaválu” pacienta opäť ohrozila na živote 



Výsledok ambulantnej liečby 

Pacient bol bojovník a po prepustení z nemocnice za 6 týždňov  

rekonvalescentnej liečby nadobudol vďaka preparátom nutričnej výživy 

– Nutridrink denne 2-3 x 200 ml - hmotnosť 61kg, BMI 19,7 – dolná 

hranica normy. 

Po ďalšom polroku pacient získal pôvodnú hmotnosť 74kg – BMI 23,8, 

ktorú sa mu darí udržiavať. 

 

Je v plnom pracovnom pomere, športuje a popri bežnej strave 

pravidelne užíva 

2 x 200ml Nutridrinku / deň 



Záver 

Všetka snaha odborných lekárov -    chirurgov,  

gastroenterológov, imunológov  aj infektológov by vyšla 

navnivoč, keby sa u pacienta nevenovala pozornosť výžive. 

 

Ambulantne sa ho darí udržiavať v dobrej kondícii práve 

vďaka pravidelnému prísunu kvalitných proteínov, ktorý by 

nebol možný bez využitia nutričných preparátov, ako súčasti   

perorálnej výživy. 

 

 

 

 



Ďakujem za  pozornosť  


