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Charakteristika a význam 

riziko podvýživy je u daného pacienta ohodnoceno jedním íslem ve škále 0-6 bod  
ím vyšší je toto bodové skóre, tím vyšší je riziko rozvoje podvýživy 

o 0-2 b.  bez rizika nebo nízké riziko podvýživy 
o 3-6 b. významné riziko podvýživy, pot eba stanovení nutri ního plánu  

interpretace vysokého rizika podvýživy (4-6 b.) 
o onkologická lé ba je možná jen spolu s nutri ní podporou  
o jako minimum je doporu ena výživná strava a pe livé sledování váhy   
o v mnoha p ípadech je pot ebná déletrvající systematická nutri ní podpora  
o podle stavu a možností odeslání do nutri ní ambulance 
o p edpis výživy formou sippingu na recept s áste nou úhradou pojiš ovny  

nebo doporu ení konkrétního p ípravku s úhradou pacientem        
o v n kterých p ípadech pacient nemusí být schopen onkologické lé by 

do dokumentace se dostává doklad, že se léka  zabýval výživou 
vstupní údaje umož ují kontrolu nutri ního stavu v budoucnosti 
možnost v deckého zpracování dat (jak dopadne onkologická lé ba u pacient  s velkým 
p edcházejícím zhubnutím a t žkou podvýživou) 
NRS 2002 (vytvo ený v roce 2002) byl doporu en Evropskou spole ností um lé klinické výživy 
a metabolické pé e, ESPEN, pro rutinní používání v nemocnicích; zde je p edložen upravený 
model pro pacienty onkologických ambulancí (u obou t chto skupin nemocných, tedy u 
hospitalizovaných pacient  a u ambulantních onkologických pacient , je spole nou 
charakteristikou vysoké riziko vzniku a prohlubování podvýživy). 

 
Pro  zavád t NRS 2002 pro onkologické pacienty? 

proteino-energetická malnutrice (podvýživa) se týká poloviny nemocných, kte í mají nádorové 
onemocn ní a podstupují protinádorovou lé bu 
podvýživa však není nevyhnutelnou sou ástí nádorového onemocn ní 
rozvinutá pokro ilá podvýživa u pacienta s nádorem je již t žko ovlivnitelná i když je podávána 
kvalitní výživa 
pokud však je nutri ní podpora onkologického pacienta, který má vysoké riziko podvýživy, 
zapo ata v as a je provád na systematicky po delší dobu, je její ú innost podstatn  vyšší 
udržení nutri ního stavu se u mnoha nemocných projeví menší toxicitou protinádorové lé by, 
lepší odpov dí nádoru na onkologickou lé bu, lepším celkovým výsledkem lé by a vyšší 
kvalitou života 
u skupiny nemocných s tak astým vznikem významné podvýživy, jako jsou nemocní s nádory, 
je nejlepším ešením provád t nutri ní screening automaticky u každého pacienta, který zahajuje 
onkologickou lé bu 
v tšina údaj  používaných v NRS je zjiš ována již dnes, ale chybí jim praktická interpretace 
as pot ebný pro nutri ní screening se významn  zkrátí, pokud se jeho provád ní stane rutinou, 

pokud je do jeho provád ní vtažena onkologická sestra a pokud je ke spolupráci motivován i sám 
pacient; k tomu slouží související nástroj „Pacientský leták“. 
mnoho onkologických nemocných klade léka i otázky, týkající se stravy, hubnutí i alternativních 
diet; rutinní nutri ní screening m že odstranit adu pochybností a zvýšit d v ru pacienta 
nutri ní screening by m l být otev en možnostem konzultovat léka e a nutri ní terapeutky 
v nutri ní ambulanci, jejichž sí  je v sou asné dob  rozši ována 
nejen nádor, ale i onkologická lé ba asto narušují nutri ní stav; je proto profesionální v novat 
se tomuto problému a ešit ho standardním zp sobem; pacient to od nás o ekává. 



Provedení a zp sob vypl ování NRS 2002 
každý pacient zahajující onkologickou lé bu by m l mít založenou nutri ní dokumentaci, 
vedenou na jednom samostatném listu papíru, vloženém do karty pacienta 
nutri ní dokumentace, schválená OS, je vytvo ena v programu Excel 

o p ední strana A obsahuje údaje pacienta, zadní strana B je pouze návodem  
nutri ní dokumentace je uzp sobena tak, že ji po zacvi ení m že vést onkologická sestra  

o s pomocí léka e, který sd lí plán onkologické lé by 
doporu eným zp sobem je nainstalovat malý program v Excelu na plochu po íta e 

o tabulka obsahuje vzorce pro automatický výpo et BMI a % zhubnutí 
p i vstupním vyšet ení je doporu eno vložit údaje do tabulky na stran  A a vytisknout ji 
strana B tvo í zadní stranu listu a obsahuje pomocné tabulky k vyhodnocení rizika 

o není nutné ji pro každého pacienta zvláš  tisknout 
kontroly nutri ního stavu je navrženo provád t po dobu onkologické lé by nejmén  1x za 2 
m síce, u hubnoucích pacient  jsou však vhodné ast jší kontroly 
p i kontrolách je možno pokra ovat ru ním vpisováním do tabulky 

o je však také možno vést nutri ní databázi pacient  v po íta i.  
 
Co je t eba vložit? 
1) Hlavi ku p i vstupním vyšet ení (n které údaje jsou fakultativní a nemusí se vyplnit) 
2) Datum vyšet ení (ve formátu dd.mm.rr) 
3) T lesnou výšku v cm 
4) P vodní=obvyklou t lesnou hmotnost v kg 
5) Kdy naposledy ješt  pacient m l p vodní hmotnost (ve formátu mm/rr) 
6) Aktuální t lesnou hmotnost (zjišt nou vážením) 
7) P ítomnost otok , které zkreslují t lesnou hmotnost (ve škále 0-3 body) 
8) Odhad skute ného p íjmu stravy v procentech p vodního 100% množství 
9) Ohodnocení nutri ního stavu (NS): ve škále 0-3 body 
10) Ohodnocení rizika podvýživy vlivem základní choroby a plánované lé by (R): 0-3 body 
11) Sou et bod  NS + R = NRS ve škále 0-6 bod . 
 
Po zácviku je hodnocení zvlášt  jednoduché 

zkušený léka  (nebo i sestra) používající NRS brzy dokáží rychle odhadnout skóre na levé a 
pravé stran  tabulky a jejich sou et = bodové skóre NRS 
aktuální nutri ní stav NS = 2-3 b. vyjad uje, že pacient už hodn  zhubnul, nebo už je hodn  
hubený nebo velmi málo jí a nelze p edpokládat, že se toto rychle zlepší   
riziko vyplývající z lé by R = 2-3 b. vyjad uje, že pacienta eká nebo už probíhá náro ná 
onkologická lé ba, která asto vede k problém m s p íjmem stravy a k hubnutí a nebo už došlo 
ke komplikacím, které významn  narušují nutri ní stav a tím i onkologickou lé bu.  

 
Nutri ní plán 

u nemocných s vysokým rizikem podvýživy navazuje nutri ní plán 
v nejjednodušší podob  to znamená, že je nemocnému doporu ena výživná strava spolu 
s motivací k udržení t lesné hmotnosti a k pravidelnému p esnému vážení 
velmi vhodné je využití tišt ných materiál , které jsou již p ipravovány 
významnou formou nutri ní podpory je sipping; p itom je t eba systematicky využívat širokou 
paletu p ípravk  um lé výživy r zného složení a chu ových vlastností 

o cílem je dosáhnout úhrady sippingu zdravotními pojiš ovnami pro nemocné 
s vysokým rizikem podvýživy 

u ásti nemocných s vysokým rizikem podvýživy je indikována um lá výživa, bu  enterální 
podávaná sondou, nebo parenterální. 

 



Komentá  k  hodnocení NRS

Body              Nutri ní stav = NS Body Riziko vyplývající ze základní choroby a lé by = R

0 bez známek podvýživy 0 nádor v remisi

1 zhubnutí o 5-10% za 1-3 m síce 1 aktivní nádorové onemocn ní mimo horní GIT
p íjem stravy 80-60% protinádorová lé ba bez v tšího rizika komplikací
BMI jakékoliv b žná operace, b žná chemoterapie 

2 zhubnutí o 10-15% za 3 m síce 2 nádor horního GIT v etn  žaludku a slinivky
p íjem stravy 59-30% protinádorová lé ba s vysokým rizikem komplikací
BMI  20,5 - 18,5 kg/m2 konkomitantní chemo/radioterapie
BMI u > 65r.: 22-20 kg/m2 velký opera ní výkon, horní b išní chirurgie

autologní transplantace krvetvorných bun k
závažná komplikace (závažná pneumonie aj.)
pokro ilé nebo relabující nádorové onemocn ní

3 zhubnutí o více než 15% za 3 m. 3 multimodální lé ba (operace/chemo/radio)
p íjem stravy mén  než 30% závažná komplikace s nutností intenzívní pé e
BMI  mén  než 18,5 kg/m2 alogenní transplantace krvetvorných bb.
BMI u > 65r.: mén  než 20 kg/m2

Vysv tlení k levé ásti tabulky (NS):
Pro bodové ohodnocení nutri ního stavu v levé ásti tabulky je rozhodující nejvíce narušený parametr.
P i velké rozdílnosti jednotlivých parametr  (izolované narušení jediného parametru a ostatní tomu neodpovídá)  
se p ihlíží k následujícím faktor m:
_zhubnutí je významné tehdy, pokud stále pokra uje a je provázeno celkovou slabostí, únavností (úbytkem funkcí)
_snížený p ijem stravy je významný, pokud trvá nejmén  týden a nedá se p edpokládat rychlá úprava
_samotné snížení BMI u velmi mladých jedinc  nemusí být závažné, nejsou-li žádné další potíže
_BMI a zhubnutí jsou falešn  zlepšeny, pokud má pacient sou asn  otoky!
Ve sporných p ípadech rozhoduje subjektivní názor vyšet ujícího.
Pokud nemocného nelze zvážit, je možné místo BMI sledovat obvod st ední ásti voln  sv šené nedominantní paže.
Vysv tlení k pravé ásti tabulky (R):
Riziko podvýživy významn  závisí na stavu nádorového onemocn ní a na probíhající nebo i plánované lé b ;
v p ípad  definitivn  naplánované lé by se s tímto rizikem po ítá již n kolik dn  až 1 týden p ed jejím zahájením!

Možnosti nutri ního plánu
1 sledování nutri ního stavu ( ast jší p esné vážení nala no a po vymo ení, p ípadn  antropometrie)
2 objektivizace p íjmu stravy (energie, bílkoviny, riziko karence mikronutrient )-retrospektivní 24 hod.recall
3 prospektivní záznam p íjmu stravy podle p esných instrukcí (3-denní, 7-denní) 
4 lé ba symptom , které omezují p íjem stravy - lé ba bolesti, nevolnosti, zácpy
5 podrobná systematická dietní rada - výživná strava
6 sipping
7 farmakologická lé ba anorexie - megestrol-acetát nebo kortikoidy
8 lé ba dysfagie - úprava diety, instantní zahuš ovadla usnad ující polykání (Nutilis, Resource Thicken-up)
9 dilatace jícnu nebo zavedení jícnového stentu  
10 sondová enterální výživa - nasogastrická sonda
11 založení dlouhodobého enterálního p ístupu - PEG
12 založení dlouhodobého enterálního p ístupu - opera ní nutri ní jejunostomie nebo gastrostomie
13 krátkodobá dopl ková parenterální výživa 
14 krátkodobá úplná parenterální výživa 
15 dlouhodobá domácí parenterální výživa - po schválení pojiš ovnou a založení intravenozního p ístupu
16 odeslání do nutri ní poradny
17 nutri ní intervence zrušena léka em-onkologem
18 jiný zp sob intervence

Hodnocení p íjmu stravy a dietní intervence jsou v optimálním p ípad  provád ny nutri ní terapeutkou.




