
Abstrakt

Dostatečná  a  kvalitní  výživa  při  onkologickém onemocnění,  je  velmi  důležitou 
podporou při zvládání náročné onkologické léčby a vysilující nemoci. Edukace veřejnosti 
o  riziku  malnutrice  v  souvislosti  s  onkologickým onemocněním a  významu  vyvážené 
stravy, je tím závažnější, čím vyšší je výskyt nových malignit každým rokem. V roce 2015 
onemocnělo zhoubným novotvarem více než 94 000 lidí a celkově v roce 2015 žilo téměř 
542 000 osob s diagnózou rakovina. (LINKOS, 2018)

Nejen mezi pacienty, je obecně rozšířená představa, že podvýživa je něco, co se nás 
nemůže týkat,  protože se máme dobře. Mnoho pacientů nemá náhled na svůj výživový 
stav,  nepomýšlejí  nad  tím,  že  by  jim  hrozila  podvýživa.  Ale  pokud  někdo  onemocní 
rakovinou, dříve nebo později se u něj projeví příznaky nemoci a spolu s náročnou léčbou, 
která s sebou nese také mnoho nežádoucích účinků, ho mohou omezovat v příjmu stravy 
a váhový úbytek se dostaví.

V teoretické  části  jsou  popsány příčiny  onemocnění,  jeho  vliv  na  organizmus  
s celkovými projevy, jaké jsou nejčastěji druhy léčby spolu s nežádoucími účinky a typy, 
jak je  lépe zvládnout.  Druhá polovina teoretické práce se věnuje hodnocení  nutričního 
rizika  u  onkologických  pacientů,  výživovým  doporučením  a  v  případě  nedostatečné 
výživy, z jakéhokoliv důvodu, i nutriční podpoře. 

Cíl praktické práce byl zjistit, zda si onkologičtí pacienti uvědomují své nutriční 
riziko  a  srovnat  objektivní  hodnocení  nutričního  stavu  zdravotnickým  pracovníkem  
s pohledem pacienta. Jako nástroj výzkumnému šetření byly použity anonymní dotazníky. 
Jednalo se o kvantitativní výzkum, šetření probíhalo od poloviny ledna 2018 do března 
2018. Bylo rozdáno 40 dotazníků a 40 se jich také vrátilo.

Překvapivé bylo zjištění, že pouze 6 respondentů (15 %) si myslí, že jsou ohrožení 
malnutricí. Přičemž podle hodnocení nutričního rizika zdravotnickým pracovníkem, bylo 
v riziku malnutrice 22 dotázaných. Z těchto výsledků vyplývá, že pacienti se nepovažují za 
nutričně  rizikové,  i  když  jsou  mnohdy  tak  označeni.  Vede  mě  to  k  závěru,  více  
s pacienty probírat příznaky malnutrice a možná rizika s ní související. 
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