
Abstrakt  

Cíle práce: Cílem této neintervenční observační studie bylo zjistit stav výživy u dlouhodobě 

hospitalizovaných pacientů v psychiatrickém zařízení pomocí antropometrických ukazatelů stavu 

výživy. Posoudit přítomnost nadváhy, obezity a patologického obvodu pasu u pacientů se schizofrenií. 

Zhodnotit výskyt malnutrice a riziko jejího rozvoje u pacientů s demencí. 

Metody: Data byla získána vlastním měřením vybraných pacientů v Psychiatrické nemocnici 

Kosmonosy, získány byly údaje o tělesné hmotnosti, obvodu paže, pasu a lýtka. Údaje byly dále 

doplněny o informace z ošetřovatelské dokumentace – tělesná výška pacienta, věk, délka hospitalizace 

a užívaná antipsychotická medikace. Z údajů o tělesné hmotnosti a výšce byly vypočítány hodnoty BMI. 

Výsledky: Do studie bylo zahrnuto celkem 121 pacientů, z nichž bylo 56 (46,28 %) mužů a 65 

(53,72 %) žen. Pacienti byli dle diagnózy rozděleni na dvě skupiny, první skupina s diagnózami 

schizofrenie a schizoafektivní poruchy (93 pacientů) a druhá skupina s diagnózou demence (28 

pacientů). V první skupině byl výskyt nadváhy u 26,88 % pacientů, obezity u 25,81 % pacientů a 

abdominální obezita byla přítomna u 79,57 % pacientů. Nejvyšší průměrné BMI, výskyt obezity i obvod 

pasu je u pacientů užívající Sulpirid (BMI = 30,48 kg/m2, výskyt obezity 66,67 %, obvod pasu = 107,67 

cm). U druhé skupiny pacientů byl výskyt podváhy u 3,57 % pacientů, průměrný obvod paže byl 25,02 

cm (86,99 % standardu), průměrný obvod lýtka byl 31,34 cm, 35,71 % pacientů je dle hodnot obvodu 

lýtka ve zvýšeném riziku rozvoje malnutrice. Přítomnost těžké malnutrice nebyla shledána. Z posouzení 

vztahu antropometrických ukazatelů stavu výživy byl zjištěn vysoký stupeň kladné korelace mezi 

hodnotami BMI a obvodem pasu (ρ = 0,89, p = 0,0000), hodnotami BMI a obvodem paže (ρ = 0,81, p 

= 0,0000) a hodnotami BMI a obvodem lýtka (ρ = 0,75, p = 0,0000).  

Závěr: Psychiatričtí pacienti jsou z hlediska stavu výživy více ohroženou skupinou osob než běžná 

populace. U pacientů se schizofrenií a schizoafektivními poruchami je vysoký výskyt patologického 

obvodu pasu, tedy vysoká přítomnost abdominální obezity. U pacientů s demencí je výživový stav 

uspokojivý, nicméně není dostatečný k zamezení rychlé progrese onemocnění. Cílem nutriční péče 

v psychiatrii je identifikace rizikových faktorů, které zhoršují nutriční stav pacienta a multidisciplinární, 

individuálně poskytovaná péče.  
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