
Příloha	A – Dotazník:
1.  Vaše pohlaví:

a) muž
b) žena

2. Váš věk:

a) do 50 let (včetně)
b) nad 50 let

3. Váhu pacienta zjišťujete – v rámci preventivních prohlídek:

a) vážením
b) zeptám se na váhu pacienta
c) nezjišťuji

4. Váhu pacienta zjišťujete – u rizikových pacientů (pacienti se zvýšenými TG, nižším HDL 
cholesterolem, VTK, zvýšenou glykémií, obezitou):

a) vážením
b) zeptám se na váhu pacienta
c) nezjišťuji

5. Obvod pasu:

a) měřím v rámci preventivních prohlídek
b) měřím v rámci pravidelných kontrol u rizikových pacientů
c) neměřím

6. BMI u pacienta:

a) počítám
b) nepočítám

7. Pokud BMI počítáte, při jaké hodnotě BMI doporučíte pacientovi redukci hmotnosti?:

a) BMI  25 kg/m2

b) BMI  30 kg/m2

c) BMI  35 kg/m2

8. Pokud pacientovi poradíte redukovat hmotnost:

a) poradíte mu sám, ale nekontrolujete jeho výsledky
b) poradíte mu sám a poprosíte ho o pravidelné kontroly
c) poradíte mu, na jakého odborníka se má obrátit
d)poradíte mu odborníka a kontrolujete, zda k němu dochází, na pravidelných kontrolách



9. Jaká je Vaše úspěšnost (odhadem) v doporučení redukovat hmotnost? Hmotnost sníží:

a) méně než 10 % pacientů
b) 10 – 30 % pacientů
c) 31 – 50 % pacientů
d) nad 50 % pacientů

u otázek 10. – 12. se jedná o prvotní záchyt u pacienta, který nemá žádné jiné závažné zdravotní 
komplikace, hodnoty jsou pouze zvýšené

10. Pokud u pacienta zjistíte zvýšené TG a snížený HDL-cholesterol:

a) nejdříve doporučíte dietní léčbu, až pokud nefarmakologická léčba selže, předepíšete 
léky

b) doporučíte farmakoterapii s úpravou životního stylu
c) doporučíte farmakoterapii

11. Pokud u pacienta zjistíte zvýšený krevní tlak:

a) nejdříve doporučíte dietní léčbu a redukci hmotnosti, až pokud nefarmakologická léčba 
selže, předepíšete léky

b) doporučíte farmakoterapii s úpravou životního stylu
c) doporučíte farmakoterapii

12. Pokud u pacienta zjistíte zvýšenou glykemii:

a) nejdříve doporučíte dietní léčbu, až pokud nefarmakologická léčba selže, předepíšete 
léky

b) doporučíte farmakoterapii s úpravou životního stylu
c) doporučíte farmakoterapii

13. Pokud v předchozích otázkách (10. – 12.) doporučíte nejdříve nefarmakologickou léčbu, 
s jakou úspěšností se setkáváte?

a) méně než 10 % pacientů
b) 10 – 30 % pacientů
c) 31 – 50 % pacientů
d) nad 50 % pacientů

14. Pokud pacientovi doporučíte farmakoterapii, snažíte se ovlivňovat jeho životní styl, aby se 
mohly dávky farmak snížit?

a) ano
b) ne

15. Doporučujete pacientovi zvýšit fyzickou aktivitu a vysvětlit mu její smysl?

a) ano
b) ne 



16. Jaký je Váš názor na diagnózu metabolického syndromu? Myslíte si, že je důležitá 
z preventivního hlediska?

a) ano
b) ne

17. U svých pacientů diagnostikujete MS a upozorňujete je na jeho komplikace?:

a) ano
b) ne

18. Myslíte si, že by pomohla lepší dostupnost odborné nutriční péče pro rizikové pacienty?:

a) ano
b) ne

19. Myslíte si, že má dietoterapie smysl, zejména z preventivního hlediska?

a) ano
b) ne

20. Toto je volitelná otázka a nevyžaduji její vyplnění, protože chápu, že to je vaše soukromá 
záležitost. Vaše váha podle BMI spadá do:

a) normální váhy
b) nadváhy
c) obezity

Pokud Vás napadají nějaké nápady na zlepšení prevence vzniku metabolického syndromu, prosím 
uveďte je:



Příloha	B - Poznámky	lékařů:
„Dávat do reklamy těsně před začátkem zpráv na TV Nova, že být tlustý je nemoderní a 

odsuzuje to 10 celebrit z 10!“

„Problém (i mtb syndrom) je „v hlavě“. S jídlem je to stejné jako s cigaretou – jde jen o 

rozhodnutí a pevnou vůli... U nás vládne „kultura těla“, na „kultura ducha“.“

„Racionální je působit na mladou generaci – pohybové návyky musí mít z dětství nebo 

mládí, stejně tak na preferenci potravy.“

„ Dostupnost dietoterapie, obezitologie, preventivní kardiologie je u nás dobrá, je 1 z 10 

doporučených pacientů tam však dojde.

Protože je vše otázka peněz uvítal bych menší propagaci vrcholového sportu, který dokáže 

dělat jen velmi malá část populace, ale naopak větší množství volnočasových aktivit 

s podporou státu. I zprofanovaná Spartakiáda byla lepší než sledování Olympiády a 

fotbalových zápasů fanoušky u makroobrazovek s buřtem, hořčicí a kolou.

Jestli budeme mít 1 nebo 4 zlaté na Olympiádě je úplně jedno pro vývoj ČR, jestli budeme 

mít půl národa obézních jako USA, tak je to tragedie. Každý vrcholový sportovec by měl 

mít povinnost pracovat s mládeží, podporovat masový sport bez stopek, ale za to s radostí 

z pohybu.

Dietoterapie jistě důležitá je, ale její efekt? I s Dr. Cajthamlovou, krabičkovými dietami, 

dostupností makrobiotiky, tisíci obchůdky a regály zdravé výživy je správná výživa 

doménou jen žen mezi 15 – 40 roky, nedotkne se starší generace, možná ovlivní jejich 

děti, což se projeví cca za 40 let.

Nakonec vidím u svých pacientů, že její silná propagace vede k averzi, tak jako opakovaná 

reklama na cokoliv.

Výživa je rigidnější záležitostí než snížený výdej pohybem, zvlášť, kdyby se vázal se 

zábavou. I kdyby šlo o tanec klasický, diskotéky apod.

Finanční podporu bych viděl pro kluby důchodců se cvičením, taneční kurzy pro starší, 

vesnické zábavy, pokud prokážou, že se tam nebude čepovat alkohol, automaty se 

zdravou výživou do škol (nikde jsem takový neviděl a děti nenosí svačiny), na benzince 

nekoupíte jediné dietní jídlo, zkoušel jsem to opakovaně, takže restrikce v tomto ohledu 

apod. To ale není tak vidět, takže to nikdo nedělá.“

„Daňové zatížení škodlivých potravin, dotace zdravých. Masivní podpora rekreačních 

sportovních aktivit od dětství, včetně škol, vysokých škol a dospělých (1 hodina tělesné 

výchovy denně, povinnost postavit cyklostezky podél všech komunikací v ČR).“

„Např. programy redukce hmotnosti skupinově, ale ne ve smyslu estetickém, a tak jako 

jsou takové skupiny koncipované dnes, ale zdravotní skupiny se zaměřením na zlepšení 



zdraví a přispění zdravotních pojišťoven např. příspěvky na jimi organizované skupiny 

v rámci benefitů pojištěnce.“

„Učení návyků (stravovacích a důležitost fyzické aktivity již od dětství) – v mateřských 

školách. Zařadit do témat na ZŠ výuku o zdravém životním stylu – rizikových potravinách 

atd.... Zlepšit pracovní podmínky – možnost pauzy na pravidelnou svačinu a oběd –

mnohdy nemají vůbec čas a jí až večer. Umožnit zaměstnancům úschovu kol nebo jinak 

vyjít vstříc, aby byli motivováni jezdit do práce na kole. Medializovat rizikové faktory MS 

ev. dělat přednášky...“

„Podstatné podle mě je, že pokud člověk není z domova navyklý se dokázat držet stran 

diety a životního stylu, tak s tím doktor v dospělosti jen málokdy něco udělá, jde totiž o 

dlouhodobé nastavení a nejen krátkodobou změnu. Dost by pomohlo, kdyby základní 

informace k životnímu stylu byly připomínány a praktikovány už od základní školy.“

„Více ambulancí dietních sester/nutričních terapeutek, mimo Prahu a Brno prakticky 

nedostupné, nebo se zaměřují pouze na diabetiky či malnutriční onkologické pacienty... 

Výuka o životosprávě a tělovýchově intenzivněji již od dětství ve škole, školce, benefity 

zaměstnavatelům, kteří zajistí kantýny se zdravým stravováním nebo také nějak zajistí 

firemní edukaci... Až budete mít vlastní ordinaci, tak napište, budu posílat pacienty 

k edukaci.“

„Populačně – v primární prevenci celospolečenská výchova ke zdravému životnímu stylu, 

včetně stravování.“

„Z mého hlediska bych doporučil před účinnou dietoterapií přípravnou psychoterapii pro 

zlepšení compliance pacientů. Společnost je pohodlná a vše bere jako omezování svého 

já. Pozoruji, že obecně slova o tom, že by se nemělo tloustnout, kouřit, pít, fetovat, trávit 

volný čas na gauči nebo u počítače pacienti neradi slyší a pokud si je vezmou k srdci jen 

minimum z nich se tím řídí – možná chvíli, ale já se snažím vysvětlit lidem, že to je změny 

na celý život.“

„Důraz na denní pravidelnou aerobní fyzickou zátěž. Při zátěži si kontrolovat alespoň puls, 

zpocení v zátylku...“

„Je jisté, že příčina je multifaktoriální, základ je dán genetickými faktory. V každém 

případě projevy jsou přímo úměrné životním stylu a podmínkám, ve kterých se naši 

pacienti ocitají. Změna životního stylu, stravovacích návyků a pohybová aktivita je 

nezbytná, ale v praxi často jejich realizace narazí na aktuální podmínky související 

s charakterem životních a pracovních podmínek, které pacient nemůže změnit, aniž by 

ohrozil svoji ekonomickou existenci. Často se pojí i negativní vliv neúměrné psychické a 



stresové zátěže. Toto jsou faktory, které přesahují zdravotnický systém a jeho řešení je 

celospolečenské. Bohužel – zatím nevnímám zájem z jiných resortů – tam spíše převládá 

pejorativní pohled na civilizační nemoci, které si má řešit jednotlivec sám. 

Celospolečenský zájem o skutečné řešení není – spíše vychází ze zájmu o byznys a zisk/viz 

reklamy na potraviny, cukroviny/dostupnost pohybové aktivity, podpora společného 

stravování pracujících, tělesné výchovy a sportu ve školách, délka pracovní doby u 

řemeslníků a jejich pracovní podmínky atd.“

„Osvěta, daňové ovlivnění potravin, dokud budou levnější nekvalitní potraviny, do té doby 

to budou lidé kupovat. Většina lidí se nestará, dokud jim to nesahá do peněz nebo to moc 

nebolí. Musí být externí motivace – když si někdo zničí zdraví sám, měl by to pocítit. když 

se o sebe někdo stará, měl by být bonifikován. Přijde mi absurdní „solidární“ přístup ke 

kuřákům, lidem s nadváhou, kteří naprosto kašlou na své zdraví, kteří se nehýbou. Dokud 

nebudou vědět, že na léčbu následného infarktu nebo cukrovky si citelně připlatí ze 

svého, do té doby se nic nezmění. Ale současně se musí připravit síť poradců. Pacient 

s MS by měl dostat systematický koučink ohledně výživy a pohybu, včetně úhrady. Je 

absurdní, že pojišťovny klidně platí tisíce měsíčně za každého pacienta s nemocemi z MS, 

ale nezaplatí mu výživového poradce a trenéra, kteří by mohli nemoc vyřešit a 

z dlouhodobého hlediska ušetřit. Mělo by to být postaveno tak, že pacientovi vysvětlí, o 

co jde, pomůže se mu to dosáhnout a teprve, když to nebude stačit, dostane léky. Když se 

na to vykašle, ať si je platí sám. Názorný případ byl v jednom díle Jste to, co jíte. Cca 

60letá obézní žena se všemi nemocemi MS, užívala asi 12 léků měsíčně za několik tisíc a 

asi tisícovku sama doplácela. Za 3 měsíce zhubla nejhorších cca 15 kg (stále nejméně 25 

čekalo) a z 12 léků se dostala na 2 za pár stovek. Proč to není standart? Cokoli jiného je 

bohapustné plýtvání. A proč tak dopadla? Protože neměla informace, bylo levnější jíst 

špatné potraviny a nikdo jí včas neřekl, co dělá špatně. plus prostá rezignace sama na 

sebe.“

„Propagace zdravého životního stylu na úkor mc donalda a podobných zařízení hlavně u 

dětí, školní sportovní programy, začlenění sportu a pohybu do běžného života lidí, ne jen 

jako rekreace, zvýhodnění lidí pečujících o sebe – pojišťovnou např. a nebo znevýhodnění 

lidí úmyslně si škodících – kuřáci, alkoholici, nadváha zvýšeným kalorickým příjmem,,, 

atd.“

„Změnit celkový charakter životního způsobu v civilizovaných zemích, méně stresů, 

techniky, počítačů, kompenzovaných vydatnou stravou jako antidepresivem, důraz na 

volný čas s pohybem, pobytem v přírodě a přirozenou stravou s omezením cukrů a 

živočišných tuků.“

„Větší síť obezitologických ambulancí.“



„Společenské klima toleruje preferenci nezdravých potravin, nedostatek pohybu a výskyt 

dalších rizikových faktorů. Především zdravotní pojišťovny by měly více zohlednit zdravý 

životní styl pojištěnců – nikoli podle laboratorních hodnot, ale podle četnosti aktivit. Pro 

to ale zatím chybí politická odvaha.“

„Chudoba, hladomor, pokročilá demokracie.“

„Pohybová aktivita, pravidelnější životospráva s úpravou jídelníčku, zvládání stresu a 

nároků okolí, odpočinek, zájmy.“

„Lepší veřejná osvěta, podpora masového joggingu a cyklistiky, i institucionální. Zdanění 

rizikových potravin. Zdanění obezity.“

„Nepřežírat se a více pohybu pro všechny...“

„Informovanost by asi byla, ale motivace je velmi nízká. Národ stále nechápe, že vlastní 

zdraví je to největší bohatství.“

„Psychoterapie + nacházení příčin špatných stereotypů by byly velmi vhodné.“

„Větší motivace mládeže ke sportu, staré už nevychováme :); absolutní zákaz prodeje 

párků a podobných nesmyslů.“

„Přivítala bych existenci zdr. zařízení nebo center, kde by nejen pacienty edukovali stran 

dietních opatření, ale byli schopni jim nastavit i přiměřenou fyzickou aktivitu a pomohli 

s úpravou celkového zdravotního stylu.“

„Osvěta je myslím dostatečná, ale lidé pohodlní :).“

„Zainteresovat média...“
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