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Výživa člověka hraje v jeho životě velmi významnou roli. Lidský organismus je po celou dobu své 

existence závislý na příjmu živin a energie. Obdobně jako ostatní živočichové by bez jejich přísunu 

nebyl schopen pohybu, udržování stálé tělesné teploty, obnovy tkání a podobně. Zkrátka „bez 

chleba a bez vody nelze žít“. Kromě přísunu nepostradatelných nutričních složek je jídlo také 

požitkem a významným psychologickým činitelem. Ani ve vyšším věku nelze výživu stavět mezi 

okrajové potřeby, ba naopak, její význam stoupá, neboť udržení zdraví a kondice se stává 

náročnějším úkolem. A pokud se objeví nemoc, stává se výživa mnohdy významným terapeutickým 

prostředkem. Při patologických stavech organismu se podstatně mění jeho nutriční potřeby, a tudíž 

i množství a složení podávané stravy. Pak již hovoříme o léčebné výživě.  

Následující učební text poskytuje základní informace z oblasti výživy seniorů. Především se 

zaměřuje na jejich nutriční potřeby a možnosti jak je naplňovat. Správně živený senior má větší 

šanci na zdravé aktivní stáří.  

Text také pojednává o rizikových faktorech nedostatečné výživy ve stáří a možných důsledcích na 

zdraví jedince. Cílem je seznámit čtenáře s možnostmi řešení těchto negativních jevů, neboť 

podvýživa se významnou měrou podílí na vzniku celé řady onemocnění a jejich komplikací, a ve 

svých důsledcích může vést i ke smrti klienta.   

Cílem tohoto modulu je seznámit se se základními pojmy z oblasti nutriční péče o seniora, znát 

nutriční potřeby seniorů a rizikové faktory nedostatečné výživy seniorů. 

 základní pojmy z oblasti nutriční péče o seniora, 

 nutriční potřeby seniorů, 

 rizikové faktory nedostatečné výživy seniorů, 
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 zásady a možnosti nutriční péče o seniory, 

 nejčastěji používané diety v geriatrii, 

 opatření v rámci systému poskytované nutriční péče v sociálním pobytovém zařízení, 

 pravidla pro poskytování optimální výživy seniorovi v domácí péči, 

 systém mezioborové spolupráce v systému poskytované nutriční péče. 

 

 

 
 

Seznámit s významem výživy pro člověka, rozlišit pojem výživový stav od výživové situace a 

charakterizovat nutriční hodnoty stravy. 

 

 základní pojmy z oblasti výživy, 

 význam výživy pro člověka, 

 nutriční hodnoty stravy. 

 

Výživa, strava, poživatiny, potraviny, pochutiny, lahůdky, nápoje, výživový stav, výživová situace, 

nutriční hodnota, celková denní energetická potřeba, biologická hodnota, organoleptická hodnota, 

hygienická hodnota.  
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Výživa (nutrice) – jedná se o soubor pochodů, pomocí nichž živý organizmus přijímá, zpracovává a 

využívá potravu. Tato se tak stává zdrojem výživy a plní její funkce.  

Výživa plní v životě člověka celou řadu funkcí. Tou prvořadou je samozřejmě dodání všech 

potřebných látek a energie pro zachování života a zdraví našeho organismu. Je potřeba si uvědomit, 

že na sklonku života tato úloha nabývá na významu, ne naopak, jak se někdy domnívají samotní 

senioři, když používají věty typu „…já už nic nepotřebuji…“ 

Zbývá objasnit několik pojmů pro následnou orientaci ve studované problematice. Nepovažujte tuto 

stať za smršť definic, které je třeba se doslovně učit. Znáte je z běžného života, jen si je společně 

připomeneme. 

V definici výživy byl použit termín potrava. My jej ve vztahu k člověku elegantně nahradíme pojmem 

strava. Všichni se nějakým způsobem stravujeme, někdo lépe někdo hůř, nicméně všichni tak činíme 

pomocí pokrmů. Tyto jsou připravovány podle celé řady kulinářských zásad, zpravidla s cílem 

dosažení výtečné chuti. Jindy však více usilujeme o určitou stravitelnost pokrmu, aby mohl být 

v trávicím traktu co nejlépe zpracován a využit. Ideální je kombinace obou aspektů, kdy výsledkem 

je chutný a lehce stravitelný pokrm. Ve výživě seniorů toto platí dvojnásob. 

Pokrmy se připravují z tzv. poživatin, platí tedy: 

                       výživa     →     strava     →     pokrmy     →     poživatiny:  potraviny 

          pochutiny 

          nápoje 

          lahůdky. 

Poživatiny jsou všechny látky, které mohou sloužit jako strava. Dělí se do čtyř podskupin, kdy každá 

plní určitou úlohu ve výživě člověka. Největší skupinu poživatin tvoří potraviny. Jejich hlavním 

úkolem je nasytit a dodávat do organismu potřebné výživové složky. Nápoje jsou v mnoha 

případech také nositeli výživových složek, ale jejich prvořadým úkolem je dodat do organismu vodu. 

Pochutiny jsou zanedbatelným zdrojem výživových složek, nicméně i ony mají své specifické 

postavení ve výživě. Dodávají mnoha pokrmům chuť, vůni a barvu. Působí tak povzbudivě na sekreci 

trávicích šťáv. Společně s lahůdkami mají největší podíl na plnění funkce výživy, coby požitku. 

Lahůdky v sobě zpravidla nesou velké množství energie (brambůrky, sušenky, aj.), proto by měly být 
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konzumovány výjimečně. Byly vyčleněny ze skupiny potravin, přestože plní sytící funkci, protože 

jejich výskyt v běžné stravě je nežádoucí, zpravidla pro vysoký obsah cukru, soli a tuků. 

 

 

V době tržního hospodářství se v České republice významně rozšířil sortiment potravinářského 

průmyslu. Stále přibývají nové výrobky a nové potraviny, ovšem ne vždy se jedná o kvalitní a 

žádoucí produkty. Výrobci se předhánějí v chutích a příchutích, nižších cenách, v prodlužování 

trvanlivosti a jiných aspektech. Výsledkem je nadbytečné spektrum variant a úprav základních 

potravin, ve kterém se poměrně těžko hledá kvalitní potravina s pozitivním účinkem na naše zdraví.  

Samotné poživatiny, a pokrmy z nich vytvořené, se dělí z pohledu původu na rostlinné a živočišné. 

Podle obsahu základních živin se dělí do několika skupin, vždy podle dominantního obsahu základní 

živiny. Rozlišujeme tedy potraviny bílkovinné, sacharidové a tukové (tuky). Toto rozdělení 

neznamená, že by v nich nebyly přítomny i ostatní základní živiny. Jsou přítomny, ovšem v menším 

množství. 

Bílkovinné potravinové skupiny: 

Maso a vnitřnosti (jatečná zvířata, drůbež, ryby, zvěřina, mořské plody) 

Masné výrobky 

Mléko a mléčné výrobky (smetana, zakysané mléčné výrobky, tvaroh, sýry) 

Vejce (nutričně rozlišujeme bílek, žloutek) 

 

Tuky (volné, vázané v potravinách): 

Rostlinné tuky (oleje, margaríny, olejnatá semena) 

Živočišné tuky (máslo, sádlo, rybí tuk) 

 

Sacharidové potravinové skupiny: 

Obiloviny, mlýnské a pekárenské výrobky 

Ovoce a zelenina 

Brambory 

Luštěniny 
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Houby 

Sladidla přírodní a umělá (med, cukr, umělá sladidla) 

Cukrovinky (čokoláda, čokoládové, nečokoládové) 

Káva, čaje 

Koření a ostatní ochucovadla 

Jak již bylo uvedeno, v České republice je rozmanitý a z pohledu kvality a nutričních hodnot 

nepřehledný sortiment potravin. Je potřeba vynaložit určité úsilí při hledání kvalitní a nutričně 

hodnotné potraviny. Platí zde pravidlo „méně je někdy více“, jinými slovy jíst kvalitně a nepřejídat 

se. Jak se to každému z nás daří, je mnohdy patrné na první pohled, a tím nemám na mysli pouze 

obezitu. Vždyť výživový (nutriční) stav jedince působí na jeho zdraví, a opačně nemoc může být 

příčinou zhoršení výživového stavu. Pokud vyhodnotíme z dlouhodobého hlediska výživový stav 

určité skupiny lidí (například obyvatel ČR), pak hovoříme o výživové situaci v dané lokalitě, tedy o 

jakési „nutriční úrovni“. 

 

 

Strava zastává v životě každého z nás určitý význam, u někoho stojí jídlo dokonce na prvním místě. 

Je to dáno prioritami jedince, jeho zdravotním stavem, výchovou, kulturními zvyklostmi společnosti, 

životní filosofií člověka i společnosti, atd. Kromě psychosociálních aspektů – společné stolování, 

dobrovolné odmítání některé potraviny, slavnostní pokrmy, obliba určitého jídla, atd., - 

vyhodnocujeme ještě nutriční hodnotu naší stravy. Z pohledu zdraví a nemoci se jedná o významný 

faktor, kdy se vyhodnocuje obsah látek, které naše strava obsahuje. Žádoucí je obsah nutričních 

látek (nutrientů), již méně žádoucí, vlastně nežádoucí je obsah antinutričních (blokují využitelnost 

nutrientů) a toxických látek.  

V rámci nutriční hodnoty stravy rozlišujeme: 

Biologickou hodnotu 

Energetickou hodnotu 

Organoleptickou (senzorickou) hodnotu 

Hygienickou hodnotu 

 

Biologická hodnota stravy 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
CZ.1.07/3.2.07/04.0065 
Podpora rozvoje dalšího vzdělávání ve zdravotnictví v Moravskoslezském kraji     8 

Z názvu lze vydedukovat, že se jedná o hodnocení potravin z pohledu obsahu látek velmi 

významných pro život. Jedná se o kvalitativní ukazatel. Jako potraviny s vysokou biologickou 

hodnotou jsou označovány především bílkovinné potravin, ovšem kromě skupiny masných výrobků 

(mají obvykle vysoký obsah soli a živočišných tuků), dále oleje pro vysoký obsah nenasycených 

mastných kyselin, které chrání naše cévy před usazováním cholesterolu. Ze sacharidových potravin 

se jedná o ovoce, zeleninu, luštěniny, obiloviny, mlýnské a pekárenské výrobky z celozrnné mouky, 

a to především pro obsah vlákniny, vitamínu C, celé řady nerostných látek a vody. Ostatní 

potravinové skupiny, především živočišné tuky, masné výrobky, mlýnské a pekárenské výrobky 

z bílé mouky, cukr a cukrovinky jsou obecně hodnoceny jako potraviny s nízkou biologickou 

hodnotou.  

Energetická hodnota stravy 

Jedná se o kvantitativní ukazatel, kdy vyhodnocujeme množství energie, které nám potravina nebo 

pokrm dodá. Mezi energeticky hodnotné patří tuky, cukr, med, olejnatá semena, smetana, tučná 

masa, tučné mléčné výrobky, cukrovinky a alkohol. Každý z nás má určitou energetickou potřebu na 

den, tzv. celkovou denní energetickou potřebu. Tato je dána úrovní bazálního metabolismu, 

pohybovým režimem, mentální aktivitou a přítomností dalších faktorů, například těhotenství, 

nemoc, horečka, hyperaktivita, demence, imobilita.  

Podle věku, pohlaví a úrovně pohybové aktivity spadá každý z nás do tzv. stravovací kategorie, pro 

které jsou stanoveny doporučené denní dávky. Tyto se však nedotýkají pouze energie, ale také 

dávky základních živin, některých vitamínů a minerálních látek! Senioři mají doporučené denní 

dávky specificky nastaveny s ohledem na vyšší věk a přemíru involučních pochodů v organismu. 

Organoleptická hodnota stravy 

Jedná se o působení stravy na naše smyslové orgány. Pokud má být jídlo požitkem, je důležitý jeho 

vzhled, úprava na talíři, velikost porce, barva, vůně, teplota. Takto jsou ovlivněny žlázy, které zahájí 

vylučování trávicích šťáv již před samotnou konzumací. U nemocných, kteří trpí nechutenstvím, 

využíváme barev a uspořádání porce na talíři k povzbuzení chutí k jídlu. Důležité je, aby porce 

nebyly objemné, neboť toto má na ně negativní vliv. Nepodceňujme ani význam prostředí, ve 

kterém je strava podávána, vzhled a kvalitu nádobí, společnost u jídla a dostatek času na 

konzumaci. Zvláště u osamělých seniorů, a těch, kterým konzumace déle trvá! 

Hygienická hodnota stravy 

Veškeré zdroje výživy, tedy poživatiny a pokrmy podléhají hygienickým normám. Legislativa se 

dotýká hygieny zpracování potravin, doby jejich trvanlivosti, způsobu skladování a obsahu 

nežádoucích látek. Z pohledu osoby, pečující o klienta – seniora je namístě dodržovat základní 
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hygienická pravidla, podávat stravu připravenou z čerstvých potravin a udržovat hygienu prostředí, 

ve kterém je strava připravována a podávána.  

 

 

Seznámit s možnými příčinami nedostatečné výživy ve stáří. Jedná se především o psychosomatické 
a sociální změny ve vyšším věku a možné vlivy farmakoterapie.  
 

 projevy fyziologického stárnutí organizmu, 

 rizikové faktory sociálního prostředí seniora,  

 vzájemné vztahy mezi výživovým stavem a farmakoterapie. 
 

Gerontologie, geriatrie, polymorbidita (multimorbidita), farmakoterapie, interakce. 

 

Podzim života – je časté označení této životní etapy. Zdravým stářím se zabývá gerontologie. 

Nejnižší věkovou hranicí pro začlenění jedince do geriatrie (medicínský obor se zaměřením na 

seniory) je v současné době 65 let. Ne každý senior v tomto věku je však geriatrickým pacientem. 

Záleží na poklesu potenciálu zdraví, kombinaci chorob a jejich komplikací a zranitelnosti, zda tento 

stav vede k potřebě specifických přístupů, služeb a opatření. Výchozí lékařskou disciplínou v geriatrii 

je interna v součinnosti s neurologií, rehabilitací, gerontopsychiatrií, ošetřovatelstvím a spektrem 

specifických sociálních služeb. Podstatou péče o seniory je tedy multidisciplinární přístup, kdy 

potřebná opatření v rámci zdravotní a sociální péče doputují k jedinci v adekvátní podobě a 

výsledkem je zajištění kvalitního přirozeného života ve stáří. 
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V procesu stárnutí již převládají involuční děje nad evolučními a přirozeně tak dochází 

k individuálnímu zhoršení funkční kapacity orgánů a orgánových systémů. Z pohledu výživy jsou 

významné především tyto změny: 

 Snížená sekrece slin, trávicích šťáv a žluči 

 Pokles gastrointestinální peristaltiky 

Tyto faktory zasahují do příjmu spektra potravin, kdy zvláště ty s nižším obsahem vody mohou být 

hůře přijímány, popřípadě odmítány (celozrnné pečivo, některé druhy zeleniny, luštěniny a jiné). 

Rovněž složitější technologické úpravy pokrmů a kombinace většího počtu potravin se stávají hůře 

stravitelné. Senioři většinou inklinují k jednodušším pokrmům, někdy jejich požadavky připomínají 

výživu dětí. Také velikost porcí bývá menší se zařazením většího počtu denních jídel. Vhodné jsou 

dopolední a odpolední svačiny, u některých pak i druhá večeře (hyperaktivita dementních, diabetes 

mellitus,…) 

 Ztráta chrupu, absence zubní protézy, špatně padnoucí zubní protéza 

Tento problém významně zasahuje do příjmu významných potravinových skupin. Pokud není 

zajištěno kvalitní kousání, pak dochází k odmítání ovoce, zeleniny, masa a tvrdších potravin. 

 Ztráta pocitu žízně 

 Zhoršení renálních funkcí 

S tímto faktorem musí počítat všechny pečující osoby a zajistit realizaci dostatečného pitného 

režimu všem seniorům, především imobilním a nesoběstačným. Pobízet k pití nápojů bychom však 

měli i seniory relativně zdravé. 

 Pokles bazálního metabolismu 

 Úbytek svalové hmoty 

 Nárůst tukové tkáně 

 Změny fyzické aktivity 

Tyto faktory společně ovlivňují především energetickou potřebu seniorů. Tato by měla být 

stanovena individuálně. Nelze automaticky předpokládat její sníženou potřebu na základě tvrzení, 

že s věkem klesá metabolismus organismu. Rovněž tuková tkáň vykazuje nižší energetickou 

náročnost než svalová. Na druhou stranu při sníženém množství svalové hmoty nemůžeme nízkým 

energetickým příjmem nutit organismus využívat svalovinu k jištění energetických potřeb a vést jej 
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ke kachektizaci. Některé diagnózy jsou indikátorem ke zvýšenému energetickému přísunu, stejně 

jako rehabilitace. Při zvýšené svalové atrofii je samotný pohyb náročnějším dějem než v mládí. 

 Snížené funkce smyslových orgánů 

Nepodceňujme tento faktor v zajištění nutriční péče seniorů. Omezení zrakového a čichového 

vjemu, společně s posuny ve vnímání chutí mohou být příčinami nedostatečné výživy, kdy senioři 

stravu odmítají, protože jim nepřináší požitek. Nepodceňujme jejich tvrzení ohledně chuti stravy a 

respektujme jejich posun v chuťovém vnímání, protože jsou zpravidla již atrofovány chuťové 

pohárky. 

 

 

Nutriční stav je ovlivňován také sociálními faktory, uplatňují se především omezení mezilidských 

interakcí, až sociální izolace a osamělost, snížení finančního zajištění seniora, chybějící podpora 

rodiny a omezení schopností v nakupování a vaření. Týká se to především osaměle žijících seniorů 

v domácím prostředí, kdy tito nemají motivaci připravovat si chutnou stravu, protože samotným jim 

nechutná, nemají finance na některé potraviny, některé jsou pro ně nedostupné z důvodu omezení 

nakupovací aktivity. Výsledkem je mnohdy jednostranná strava, která dlouhodobě nenaplňuje 

nutriční potřeby seniora a může vést ke zhoršení jeho zdravotního stavu. Zde je na místě zajistit 

dovážení alespoň hlavních jídel a pomoci s přípravou stravy a nakupováním běžných potravin. 

 

 

Vzhledem k tomu, že senioři velmi často užívají větší množství farmak, je na místě brát tuto 

skutečnost na vědomí z pohledu výživového stavu. Větší množství léků samo o sobě může vyvolat 

nechutenství. Snížení chuti k jídlu vyvolávají například antibiotika, antiparkinsonika, cytostatika. 

Zvýšení chuti k jídlu vyvolávají například antiepileptika, některá antidepresiva. Změny ve vnímání 

chuti mohou vyvolat léky, které způsobují pachuť v ústech (například kovovou). Některé léky 

vykazují tzv. antivitaminové efekty, kdy dochází například ke sníženému vstřebávání vitaminů 

rozpustných v tucích (způsobuje cholestyramin), může docházet k inhibování vstřebávání vitaminu 

D fenytoinem, antagonisticky působí na pyridoxin izoniazid. Naproti tomu velkou chybou je 

neadekvátní zdůrazňování interakce mezi warfarinem a přísunem vitaminu K, kdy je klient mylně 

informován, že nemá konzumovat zeleninu. Specifickou potravinou je grapefruitová šťáva, která 

prodlužuje účinek celé řady léků, proto by ve výživě seniorů měla být nahrazena jinými šťávami. 
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Obdobný účinek mají látky obsažené ve viagře. Opačně působí například třezalka, která snižuje 

účinek některých statinů. 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že je potřeba sledovat příbalové letáky všech léků a v rámci 

multidisciplinární péče o možných účincích informovat nutričního terapeuta, popřípadě osobu, 

která zajišťuje stravu klienta. 

 

 

 
 

 

 systém plošně poskytované stravy v domovech pro seniory (DpS), 

 jednotlivé kroky v rámci systému individuální nutriční péče, 

 povinnosti ošetřujícího a pečovatelského personálu při zajištění nutriční péče. 
 

 

Klinická výživa, léčebná výživa, enterální výživa, sipping, parenterální výživa, dietní systém, nutriční 
terapeut, perkutánní endoskopická gastrostomie. 
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V současné době prochází systém péče o klienty v pobytových zařízeních sociální péče určitým 

evaluačním procesem. Předmětem diskuzí odborné veřejnosti a zřizovatelů je především podíl 

jednotlivých profesí na komplexní péči o klienta - seniora v pobytovém zařízení. Jinými slovy kolik 

prostoru je zde pro činnost sociálních profesí a kolik pro profese zdravotnické. Je potřeba si 

uvědomit, že zdravotnické profese nelze ze sociální oblasti zcela eliminovat. Společně s lékaři se 

podílejí na zajištění kondice a soběstačnosti klientů v domovech pro seniory například také 

všeobecné sestry, nutriční terapeuti, fyzioterapeuti a ergoterapeuti.  

Seniorský věk s sebou přináší vyšší riziko celé řady chronických onemocnění, u jednotlivců v různých 

kombinacích a stupních. Prevence i léčba těchto onemocnění často vyžadují intervenci zdravotnické 

profese, aniž by byla nezbytně nutná hospitalizace ve zdravotnickém zařízení. Jedině systémová 

multioborová péče zajistí klientům domovů pro seniory klidné stáří v domácím prostředí. 

 

 

Vzájemná interakce mezi zdravotním a výživovým stavem je dnes již obecně známá. A nejen to, 

z dlouhodobého hlediska se nedostatečná výživa může stát rizikovým faktorem celé řady 

onemocnění. A naopak, kvalitní plnohodnotná výživa se mnohdy stává nezbytným léčebným 

prostředkem.  Ať již v pozici preventivního opatření nebo léčebného prostředku, vždy se jedná o 

výživu, která je podávána v určité kvalitě a kvantitě. Předpokládáme – li, že skladba klientely 

v domovech pro seniory je různorodá, tedy, že zde žijí nejen zdraví lidé, ale také jedinci s různými 

chronickými nemocemi, pak je jasné, že zde má své místo nutriční terapeut, coby jediná profese 

v České republice, která je kompetentní zajišťovat léčebnou výživu.  

Tam, kde běžná strava nestačí, můžeme k zajištění optimálního výživového stavu využívat také 

dalších prostředků. Především se jedná o jednotlivé formy enterální výživy, která má v domovech 

pro seniory dnes již své místo. Pouze kompetentní využívání jednotlivých forem klinické výživy 

garantuje nutriční péči, která odpovídá potřebám této klientely. 

Klinická výživa se dělí na: 

 léčebnou výživu (diety) 

 enterální výživu, včetně sippingu 

 parenterální výživu (infuze). 
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Jednotlivé formy klinické výživy lze kombinovat. Cílem je v maximální míře využívat přirozeného 

způsobu, tedy především příjem stravy per os (ústy). 

Hlavním nástrojem léčebné výživy je dietní systém. K tomu, aby byl funkční, musí být především 

správně sestavený, a to nejen z pohledu spektra používaných diet, ale také z pohledu jejich 

nutričních hodnot. Jedině správně indikovaná dieta ve vztahu k diagnóze, s obsahem denní dávky 

energie a základních živin dle potřeb většinové klientely, mohou z dlouhodobého pohledu 

garantovat plnohodnotnou výživu seniorům. 

Dietní systém je dokument, který je specifický pro každé zařízení poskytující léčebnou výživu 

formou diet. Jeho vydání je garantováno ředitelem zařízení a poté se stává závazným dokumentem 

daného zařízení. Jeho obsah musí být zpracován odborně kvalifikovanými pracovníky (nutriční 

terapeuti). Dietní systém obsahuje názvy diet, způsob jejich značení, nutriční složení i postupy pro 

přípravu stravy. Bez dietního systému nelze deklarovat zajištění péče vyžadující dietní úpravu 

stravy. Je tedy patrné, že jednotný dietní systém již neexistuje! Rovněž nelze přejímat nemocniční 

dietní systémy, neboť nutriční potřeby dočasně hospitalizovaných pacientů v akutní fázi nemoci 

jsou odlišné od nutričních potřeb seniorů v pobytovém zařízení sociální péče.  Erudovaný nutriční 

terapeut umí identifikovat nutriční potřeby seniorů v konkrétním zařízení, a následně, dle spektra 

jejich zdravotních potíží, sestavit dietní systém, který odpovídá výživovým nárokům většinové 

klientely.  

 

 

Nejčastěji bývají v seniorských domech zastoupeny tyto diety: 

Výchozí dietou pro zdravé jedince bývá dieta 3 – základní. Z pohledu potravinových skupin zde 

nejsou výraznější omezení, strava má být pestrá, jídelní lístek sestaven dle zásad zdravé výživy.  

Dalšími dietami, které se v DpS velmi často vyskytují, jsou: 

Dieta 2 – šetřící, která bývá indikována především klientům s chronickými nemocemi 

gastrointestinálního traktu (GIT), zejména žaludku, dále při chronických onemocněních jater, 

slinivky břišní a žlučníku v klidovém období. V této dietě je dán sortiment povolených potravin. 

Technologická příprava pokrmů je odlišná - využívá postupy, které chrání sliznici 

gastrointestinálního traktu (GIT). V některých zařízeních je namísto této diety chybně využívána 

dieta 4 – s omezením tuků. Ta má snížený obsah tuků a je přísnější ve výběru potravin, senioři jsou 

tudíž nadměrně nutričně omezováni.  



 
 
 
 
 
 
 

 

 
CZ.1.07/3.2.07/04.0065 
Podpora rozvoje dalšího vzdělávání ve zdravotnictví v Moravskoslezském kraji     15 

Dnes již asi nenajdeme Domov pro seniory, kde by nebyla využita dieta 9 – diabetická, popřípadě 

dieta 9S – diabetická šetřící, která je určena diabetikům s chronickým onemocněním GIT a je 

kombinací diet 9 a 2. 

Další diety, které by měl dietní systém konkrétního zařízení obsahovat, je nutné určit dle 

specifických potřeb klientely, například může obsahovat dietu se zaměřením na mechanicky 

upravenou stravu, dietu pro klienty na dialýze, bezlepkovou dietu a jiné.  

Zařízení může za přítomnosti nutričního terapeuta garantovat plnohodnotnou výživu také klientům, 

kteří nejsou schopni sníst celé porce, popřípadě mají zavedenu perkutánní endoskopickou 

gastrostomii (PEG). Zde se již dostáváme k využití jiných forem výživy, především sippingu a výživy 

do sondy. Díky těmto možnostem lze v rámci nutriční péče vyhovět také individuálním nutričním 

potřebám jednotlivců. Základní postup v systému fungování nutriční péče v domovech pro seniory 

obsahuje tyto kroky: 

 identifikace nutričních potřeb klientů, 

 stanovení spektra používaných diet, 

 nastavení doporučených denních dávek energie a základních živin v těchto dietách, aby 

dlouhodobě odpovídaly většinové klientele, 

 sestavovat jídelní lístky tak, aby jejich energetická a biologická hodnota odpovídala 

stanoveným doporučeným denním dávkám diet, 

 seznámit se s možnostmi využití forem enterální výživy u klientů, které nelze 

plnohodnotně živit pomocí běžné stravy, 

 ve spolupráci s lékařem vždy včas zajistit indikaci vhodné formy výživy každému 

klientovi, 

 dle potřeby individuálně kombinovat léčebnou výživu a enterální výživu tak, aby 

každému klientovi byla dlouhodobě podávána plnohodnotná strava. 

Naplnění těchto doporučení je v dnešní době standardním opatřením v péči o klienta seniora 

v pobytovém zařízení sociální péče. Je povinností nás všech zajistit těmto lidem plnohodnotný život, 

jehož součástí je také výživa, která odpovídá jejich potřebám ve zdraví i nemoci. 

 

 

Identifikace nutričních potřeb klientů 
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Základním krokem je identifikace nutričních potřeb klientů. Jedná se, minimálně, o stanovení denní 

potřeby základních živin a energie. Výchozím krokem je určení denní dávky bílkovin. Tato by měla 

odpovídat skutečným potřebám klientů, a to nejen z pohledu jejich věku. „Expertní závěr WHO z 

roku 1985 navrhuje jako bezpečnou dávku bílkovin ve stáří 1- 1,23g bílkovin na 1kg tělesné 

hmotnosti a den". Toto platí pro zdravé seniory. Často je však nezbytné zohlednit kromě věku i další 

faktory - například intenzívní fyzioterapii, některá chronická onemocnění a jejich komplikace (např. 

malnutrici, dekubity, demenci aj.), které denní potřebu bílkovin ještě navyšují. Při podávání denní 

dávky vyšší než 1,7g bílkovin na 1kg tělesné hmotnosti však může dojít ke ketoacidóze a 

následnému nechutenství. Optimální skladba základních živin by měla vypadat asi takto, přibližně 

18% energie je hrazeno bílkovinami, pokud to je možné 2/3 - 3/4 z živočišných zdrojů. Pokud 

nejsou, pro potíže s konzumací, využitelné rostlinné zdroje bílkovin, pak je celá dávka živočišného 

původu. 35% energie mají hradit tuky, především oleje, a zbylých 47% energie tvoří sacharidy.  

Nutriční potřeby se vyhodnocují u každého klienta. Provádí nutriční terapeut.  

 

Stanovení spektra používaných diet a jejich nutričních hodnot 

Při nastavování systému diet a jejich nutričních hodnot se vychází z nutričních potřeb většinové 

klientely. Samozřejmě, že v každém zařízení se najde určitý počet klientů, kteří nebudou při 

plošném podávání těchto základních diet dostatečně zabezpečeni. Je povinností nutričního 

terapeuta hledat pro ně další cesty k plnohodnotné výživě, například zakomponovat do dietního 

systému i diety, které budou řešením pro určitou skupinku klientů či jednotlivce (př. potíže při 

kousání a polykání, neschopnost konzumovat celé porce, apod.), a v neposlední řadě využívat i 

jiných forem výživy.  

Proto je velmi důležitý také druhý krok, a to stanovit, které diety by měl obsahovat dietní systém 

v konkrétním zařízení. Jedná se o diety, které aktuálně zajistí stravu stávajícím klientům a dále diety, 

které zařízení poskytne v případě potřeby. Je nutné posoudit provozní možnosti a pravděpodobnost 

výskytu některých diet do budoucna. (Například: dialýzovaný klient, vegetariánská strava, výživa při 

celiakii, apod.) Z uvedeného tedy vyplývá, že dietní systém, coby dokument, obsahuje diety, které 

lze v zařízení podávat, a ne jen diety právě podávané. Každá dieta v dietním systému by měla 

obsahovat název, indikace, denní dávky základních živin a energie, které obsahuje a stručnou 

charakteristiku. Výsledný dietní systém schvaluje ředitel zařízení, stává se tak závazným 

dokumentem. 

Aby se dietní systém stal funkčním, je následně zapotřebí nejen sestavovat jídelní lístky v souladu 

s charakteristikami diet, ale také pravidelně provádět početní kontrolu, zda jsou dodržovány 

deklarované dávky základních živin a energie. Vyhodnocují se průměrné hodnoty jídelního lístku za 
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jeden týden. Tolerovat lze odchylku 5 – 10% od denních dávek základních živin a energie v dietě. 

Výpočtem průměrné hodnoty jídelního lístku za týden tak vzniká prostor pro občasné zařazení 

například smaženého pokrmu, moučného sladkého jídla, moučníku a podobně, což by při 

vyhodnocování hodnot jídelních lístků za jednotlivé dny bylo velmi obtížné. 

A zde se dostáváme ke kreativní práci nutričního terapeuta s recepturami pokrmů, dávkami 

jednotlivých potravin a jejich úpravou – tepelnou, mechanickou, apod. Zařazování nových receptur, 

různé kombinace potravin, obměna jejich zařazování do jednotlivých denních jídel a dní v týdnu, to 

vše je základ pro tvorbu pestrých jídelních lístků. Rovněž zařazování nových potravin do 

jednotlivých diet je v kompetenci erudovaného nutričního terapeuta. Na základě ochutnávky a 

analýzy složení výrobku rozhoduje o vhodnosti jeho využití v jídelním lístku v jednotlivých dietách. 

Výsledkem těchto činností je podávání chutných pokrmů, které obsahují potřebné množství 

základních živin a energie na každý den v cenově dostupné relaci. Zavedení a využívání funkčního 

dietního systému se tak stává základem pro poskytování adekvátní plnohodnotné výživy této 

specifické klientele.  

 

Individuální nutriční péče 

Pokud však chceme mít jistotu, že plnohodnotnou výživu dostává každý klient v zařízení, je potřeba 

učinit alespoň základní kroky v rámci tzv. „individuální nutriční péče“. Cílem je zajištění adekvátní 

výživy každému klientovi. Především se jedná o klienty, u kterých je zachycen některý z rizikových 

faktorů malnutrice. Například u nich dojde ke změnám v konzumaci stravy, změně tělesné 

hmotnosti, mobility, zdravotního stavu a podobně. Sledování těchto změn v čase by mělo být 

v každém zařízení systémově zavedeno. Díky sledování jsou včas odlišeni klienti, kteří vyžadují 

individuální nutriční intervenci.  

Dalším krokem v návaznosti na zjištěná rizika zůstává stanovení aktuálních nutričních potřeb jedince 

s ohledem na věk, zdravotní stav a pohybové možnosti klienta (kapitola 4). Měla by být vždy 

stanovena nutriční potřeba energie, bílkovin, tuků, sacharidů, popřípadě vitaminu C. Jedině takto 

může erudovaný nutriční terapeut vyhodnocovat rozdíly mezi nutričními potřebami a jejich 

uspokojováním pomocí jednotlivých forem klinické výživy.  

V praxi to znamená, že kromě individuálních nutričních potřeb musíme znát především nutriční 

hodnoty podávaných pokrmů v kontextu celodenního jídelního lístku. Víme, co klient ve své výživě 

potřebuje, víme, kolik nutrientů dodáváme v jednotlivých dietách každý den, ale ke konečnému 

zhodnocení stavu výživy potřebujeme mít také informace o konzumované stravě. Požádáme 

obslužný personál o přesnou evidenci přijaté stravy klientů v riziku malnutrice do příslušného 
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tiskopisu. Je nutné specifikovat množství jednotlivých potravin, pokrmů a nápojů, které klient 

během dne konzumoval.  

 

 

Obrázek č. 1 Příklad správného záznamu konzumace stravy 
 

Nutriční terapeut z těchto podkladů vypočítá množství přijatých živin a energie, a následně 

vyhodnotí, zda je klient pomocí běžné stravy dostatečně živen. Pokud zjistí u klienta nedostatečný 

příjem energie a základních živin, musí si položit otázku proč tomu tak je? Jsou správně nastaveny 

nutriční potřeby? Konzumuje klient celé porce? Trpí nechutenstvím?  

Odpovědí na tyto a podobné otázky se postupně dostáváme k hledání řešení. Velmi důležité je 

vědět které nutrienty a v jakém množství klientovi ve výživě schází a co je příčinou tohoto deficitu. 

V neposlední řadě vyhodnocujeme také klientovu schopnost konzumovat. Jedině takto můžeme 

danou situaci účinně řešit. Nejedná se o plošně využívaná opatření, ale o volbu optimální formy 

výživy pro jednotlivé klienty. Někdy stačí mechanická úprava stravy, využívání kompenzačních 
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pomůcek, delší čas a pomoc při konzumaci. V jiném případě zavedení přídavků, zpravidla 

bílkovinných. Odlišnou situací je skutečnost, že klient není schopen konzumovat celé porce 

podávaných pokrmů, popřípadě není vůbec schopen konzumovat stravu per os. Ani v tomto 

případě se nejedná o důvod k hladovění. Je povinností každého nutričního terapeuta znát jednotlivé 

formy klinické výživy a jejich vzájemnou kombinovatelnost. Ve spolupráci s lékařem pak zvolit podíl 

jednotlivých forem výživy s ohledem na klientovy konzumační schopnosti. Velmi důležitá je rovněž 

správná volba přípravků, určených pro enterální výživu. Hojně využívány bývají především výrobky 

pro sipping a pro aplikaci výživy do sondy, nejčastěji PEG. Nelze stereotypně používat jeden 

preparát pro všechny klienty s nedostatečnou výživou. Vždy se snažíme zvolit přípravek, který 

nejlépe odpovídá potřebám jednotlivce. Proto je důležité, aby se nutriční terapeut orientoval ve 

složení a koncentracích nutrietů v jednotlivých přípravcích. 

Následně je potřeba vyhodnotit účinnost provedených opatření, popřípadě učinit jiná. Z toho 

vyplývá, že výživový stav jednotlivých klientů je neustále sledován a zajištění adekvátní výživy se tak 

stává procesem, který probíhá neustále, kontinuálně a je zajišťován multidisciplinárně.   
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Vysvětlit, které diety jsou nejfrekventovanější v nutriční péči o pacienta – seniora. Upozornit na 
nejčastější chyby při jeho nutričním zajištění v nemocničním zařízení (dále jen nemocnici).  

 vybrané diety, které nejlépe odpovídají nutričním potřebám seniorů, 

 povinnosti sestry při zajištění výživy  

 postavení nutričního terapeuta v systému nutriční péče.  
 
 

Plnohodnotná dieta, neplnohodnotná dieta, přídavek, indikace diety. 
 

 

 

Obdobně jako v DpS, musí být také v nemocnici zaveden dietní systém. Vzhledem k tomu, že zde je 

výživa zaměřena na nemocné, a spektrum pacientů i jejich potíží je široké, je dietní systém logicky 

daleko bohatší na jednotlivé diety. Musí odpovídat potřebám daného zařízení, jinými slovy, čím 

větší spektrum jednotlivých lékařských oborů, tím větší spektrum diet. Rozlišujeme tzv. diety 

plnohodnotné a neplnohodnotné.   

Neplnohodnotné diety mají zpravidla nižší obsah energie a nutrientů, protože cílem jejich podávání 

je například léčba akutního stádia nemoci, vyprázdnění pacienta před diagnostickým nebo 

chirurgickým výkonem, nebo tzv. „rozjídání“, to znamená, že pacient po určité pauze v konzumaci 

stravy per os, začíná opět jíst. Jejich indikace jsou přesně dané a jejich podávání je nevyhnutelné. 

Příkladem je dieta při akutní pankreatitidě (S/P), dieta s přísným omezením tuků (4S), dieta čajová 

(0S). Podávají se nezbytně nutnou dobu, aby se minimalizoval hmotnostní úbytek a ztráta svalové 

tkáně, a po odeznění akutního problému převedeme pacienta na dietu ze spektra plnohodnotných. 

Plnohodnotné diety slouží k dlouhodobé výživě pacienta, neboť jejich nutriční hodnoty jsou 

nastaveny tak, aby „plnohodnotně“ vyživovaly nemocného. Existuje jich celá řada a podle 

terapeutického efektu se dělí do několika skupin. 
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Zjednodušeně řečeno rozlišujeme: Diety zaměřené na léčbu onemocnění gastrointestinálního 

traktu. Jejich podstata spočívá v přesně daném výběru potravin (potraviny povolené, zakázané) a 

šetřící úpravě stravy (GIT šetříme mechanicky, chemicky a termicky).  

Patří zde především diety: 

1 kašovitá, 

2 šetřící, 

4 s omezením tuků, 

5 s omezením nestravitelných zbytků, 

12 strava batolat. 

Kromě poslední jmenované lze všechny indikovat pacientovi seniorovi, za předpokladu, že má 

některou z diagnóz, při kterých se tyto diety indikují. Nelze například podávat kašovitou stravu 

plošně každému seniorovi, jen proto, že se jedná o staršího člověka.  

Další skupinou diet, jsou ty se zaměřením na metabolická onemocnění. Především se jedná o tyto 

diety: 

9 diabetická, 

7 nízkocholesterolová, 

8 redukční, 

9S diabetická šetřící. 

Jedná se o diety s antisklerotickým charakterem. Jejich terapeutický efekt je založen na 

pravidelnosti ve stravě, podávání dostatečného množství vlákniny, ovoce, zeleniny, kvalitních tuků a 

omezování cukru, sladkostí a živočišných tuků. Pravděpodobně budou pro pacienty seniory hojně 

využívány. Dieta redukční však není vhodná, protože svým sníženým obsahem základních živin by 

nedostatečně pokrývala nutriční potřeby. Vzhledem k tomu, že ve vyšším věku je jiný fyziologický 

poměr jednotlivých tkání (svalová, tuková) a vody, musíme být z pohledu rizika malnutrice 

obezřetní již od hodnoty body mass indexu (BMI) 23 a méně, a ne jako u mladších jedinců, kdy je 

riziko 20 a méně. (Poznámka: BMI = hmotnost (kg) : výška (m2)) Především se jedná o předpoklad 

nižšího obsahu svaloviny u seniorů. Případná potřeba redukční dieta by měla být řešena 

individuálně s dostatečným krytím bílkovin. Dieta 9S je kombinací diety 9 a 2, proto se mírně 

vymyká výše uvedeným zásadám. Z důvodu šetření gastrointestinálního traktu je určen výběr 

povolených potravin. 
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V našich nemocnicích se používají také diety, které svým složením odpovídají běžné stravě, neboť 

některá onemocnění nevyžadují dietní léčbu. Patří zde dieta: 

3 základní, 

11 výživná, 

13 strava větších dětí. 

Pro seniory lze využívat dietu 3. Pokud řešíme stav nedostatečné výživy, je potřeba zvážit, zda 

podávání diety 11 splní svůj účel. Celá řada lidí ve vyšším věku není schopna sníst větší porce. 

Dokonce jsou známy i případy fobie z plného talíře. Vhodnějším řešením je dieta „půl porce“ 

v kombinaci se sippingem. 

Poslední skupinu diety, tvoří diety připravované bez soli. Jedna se zaměřením na nemoci srdce – 

dieta 10 neslaná šetřící, a druhá se zaměřením na renální insuficienci – dieta 6 nízkobílkovinná. 

Jejich podávání seniorům je diskutabilní, pokud jsou lékařem indikovány, mělo by být jejich 

podávání sledováno nutričním terapeutem. 

V některých nemocnicích je zavedena dieta geriatrická, která zohledňuje nutriční potřeby seniorů 

z pohledu psychosomatických změn, jak jsme si vysvětlili v kapitole 3. 

 

 

Pokud chceme podávání klinické výživy začlenit do terapeutického programu, pak je nezbytné, aby 

erudovaný nutriční terapeut působil v rámci ošetřovatelského týmu v přímém kontaktu 

s pacientem. V celé řadě českých nemocnic není vůle zajistit dostatečné počty nutričních terapeutů, 

tak, aby mohli působit na jednotlivých odděleních v systému zajištění individuální nutriční péče. 

Častým jevem je omezení jejich činností pouze na plošné poskytování stravy, pracují na oddělení 

léčebné výživy a stravování, a za konkrétními pacienty docházejí pouze na vyžádání lékaře. Takto 

nelze deklarovat plnohodnotnou výživu, neboť není v průběhu hospitalizace průběžně sledován 

vývoj výživového stavu každého pacienta a nemáme jistotu včasného zachycení rizika malnutrice. 

Stabilní přítomnost nutričního terapeuta je nutná především na onkologických odděleních, 

interních, chirurgických, dále na neurologii, na odděleních popálenin a dalších. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
CZ.1.07/3.2.07/04.0065 
Podpora rozvoje dalšího vzdělávání ve zdravotnictví v Moravskoslezském kraji     23 

 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že ošetřující personál musí být obezřetný, pokud jde o 

nutriční stav pacientů a včas přivolat nutričního terapeuta ke konzultaci, popřípadě k edukaci 

pacienta. 

Základní povinností nás všech je podávání kvalitní stravy, která odpovídá zdravotnímu stavu, 

nemocem a věku pacienta. Strava je podávána v potřebné úpravě a vhodnou formou. Zdravotnický 

personál (myšleno sestry a ošetřovatelky) především: 

 Zajišťují potřebnou dopomoc při konzumaci 

Asistuje při konzumaci stravy v potřebné míře, popřípadě provádí tuto činnost plně (krmení 

pacienta). Nelze tolerovat sníženou konzumaci z důvodu omezených schopností pacienta. Někdy 

stačí pomoci otevřít kelímek (jogurty, džemy,…), nakrájet maso, namazat chléb,… Vždy záleží na 

ochotě personálu. Pacienti senioři mnohdy nekonzumují podávané ovoce, protože jim je nikdo 

neoloupe a nenakrájí.  

 V rámci možností dbají na kulturu stolování 

Pokud je to možné mají mobilní pacienti jíst v jídelně, částečně imobilní alespoň u stolu nebo 

v křesle, v pokoji. Minimalizujeme podávání stravy na lůžku, pouze imobilním. Dbáme na vhodnou 

pohodlnou polohu a trpělivou dopomoc. 

 Využívají vhodné kompenzační pomůcky 

Jedná se především o speciální nádobí. Existují talíře, které lze přisát k podložce, talíře plněné 

horkou vodou, které udržují stravu teplou (vhodné pro pacienty, kterým konzumace déle trvá), 

dělené talíře, na kterých je kašovitá strava v jednotlivých oddílech, talíře se zvýšenou hranou, o 

kterou pacient zapře lžíci při nabírání jídla, dále různě tvarované lžíce, pítka a jiné. Toto vše může 

přispět k plnohodnotné výživě pacientů a personálu zjednodušit práci. Je potřeba zajistit 

kompenzační pomůcky, které odpovídají potřebám nesoběstačných pacientů.  

 Sledují adekvátnost podávané stravy 

Přesto, že dietu indikuje lékař, je na místě, aby všeobecná sestra sledovala, zda odpovídá 

potřebám pacienta. Zvláště, pokud není nutriční terapeut stabilně přítomen na oddělení. 

Především u dietních postupů, kdy je pacient postupně převáděn na volnější diety (např. 

z neplnohodnotných na plnohodnotné), je potřeba měnit diety v „pravý čas“. Sestra v přímém 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
CZ.1.07/3.2.07/04.0065 
Podpora rozvoje dalšího vzdělávání ve zdravotnictví v Moravskoslezském kraji     24 

kontaktu si nejlépe povšimne zlepšení, popřípadě zhoršení zdravotního stavu a upozorní lékaře 

na potřebnou změnu diety. Někdy jsou pacientům neplnohodnotné diety podávány déle než je 

třeba, a oni tak začínají trpět hladem, popřípadě nechutenstvím. 

 Objednávají stravu pro pacienty  

Vždy je potřeba znát systém objednávání, především ve smyslu kdy, jak, kdo. Sestra musí znát 

spektrum diet, které konkrétní nemocnice poskytuje, možnosti objednání přídavků pro 

pacienty, možnosti využití sippingu a přípravků enterální výživy a v neposlední řadě také 

vzájemnou kombinovatelnost jednotlivých forem výživy. Jedině takto může pacientům 

zprostředkovat podání adekvátní výživy. 

 Sledují příjem stravy a tekutin u vybraných pacientů 

 Pomáhají pacientům vybrat z jídelního lístku, pokud je tato služba poskytována 

 Zapisují u indikovaných pacientů přesnou konzumaci stravy 

 Spolupracují s nutričním terapeutem, především jej pozvou na konzultaci nebo edukaci 

klienta vždy, když je potřeba 

 Sledují změny  hmotnosti v průběhu hospitalizace 

 Správně skladují stravu a nutriční doplňky 

 Sledují skutečnou konzumaci sippingu 

Nezbývá než opětovně konstatovat, že na celé řadě nemocničních oddělení by měl být nutriční 

terapeut stabilně přítomen, aby mohla být s jistotou zajištěna adekvátní individuální nutriční péče.  
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Po úspěšném a aktivním absolvování této kapitoly budete znát: 

 rizika laické nutriční péče o seniory v domácím prostředí, 

 možnosti zajištění plnohodnotné stravy. 

 

 rizika laické nutriční péče o seniory v domácím prostředí, 

 možnosti zajištění plnohodnotné stravy. 

 

Zákon o sociálních službách, uživatel, deinstitucionalizace, komunitní plánování sociálních služeb. 

 

 

Pokud žije senior v domácím prostředí a není již soběstačný, je potřeba učinit určitá opatření 

v zajištění adekvátní výživy. I u zdravých jedinců existují určitá rizika jednostranné výživy, jak jsme si 

ozřejmili v kapitole 3. Především se jedná o rizikové sociální faktory, nedostatek financí a omezenou 

hybnost.  Je potřeba zajistit plnohodnotnou stravu. Pokud je to v silách rodinných příslušníků, pak je 

vše v pořádku. V opačném případě je potřeba využít terénních služeb a zajistit dovážení alespoň 

jednoho teplého jídla denně. Také v rámci ostatních denních jídel dopomoci s nákupem potravin a 

přípravou stravy. Klienty je potřeba nabádat především k nákupu bílkovinných potravin, ovoce a 

zeleniny, neboť mají tendenci na sobě tzv. šetřit, s odůvodněním, že oni už to nepotřebují. Některé 

potraviny se jim jeví drahé a některé neznají, jiné je potřeba mechanicky upravit (nakrájet, 

nastrouhat, mixovat).   

 

 

Celá řada seniorů je v domácí péči i v období pokročilého stáří a v nemoci, zpravidla v péči 

rodinných příslušníků. Ovšem i takto se mohou stát uživateli sociálních služeb. V současné době 

funguje v ČR systém poskytování sociálních služeb podle zákona č. 206/2009 Sb., kterým se mění 
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zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Cílem je 

deinstitucionalizace sociálních služeb, respektování individuálních potřeb a podpora nezávislosti 

uživatele. V jednotlivých krajích probíhá komunitní plánování sociálních služeb, kdy spolu 

komunikují zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb, tím je vytvořena tak zvaná 

triáda. Sociální služby jsou poskytovány nejen státem, ale také nestátními neziskovými 

organizacemi a dobrovolníky. Tyto výrazně participují právě v oblasti terénních a ambulantních 

služeb. Jsou tak rozvíjeny nové typy služeb. Mezi základní činnosti poskytovaných služeb patří také 

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. 

I v domácí péči by měly platit postupy uvedené v předešlých kapitolách, aby výsledkem byla 

adekvátní strava, která zohlední nutriční potřeby seniora. Tyto lze vyhodnotit za pomoci nutričního 

terapeuta působícího v ambulantní sféře, především v nutričních poradnách. Společně s ošetřujícím 

lékařem stanoví formy výživy a pravidla pro její podávání, aby ošetřující rodinný příslušník 

postupoval v zájmu svého seniora. 

 

 
 

Učební text se zabývá problematikou výživy seniorské populace. V úvodních kapitolách jsou 

objasněny základní pojmy z oblasti výživy, vyzdvihnut je význam výživy a jednotlivých výživových 

složek pro život a rozdělení poživatin do potravinových skupin. Tyto kapitoly jsou výchozí pro 

následné pochopení systému nutriční péče o seniory.  

Rizikové faktory nedostatečné výživy ve stáří, změny v nutričních potřebách a neschopnost 

konzumace běžné stravy, to vše zavdává příčinu individuálnímu přístupu v nutriční péči. Nelze 

podceňovat ani zdánlivé banality, které z dlouhodobého pohledu mohou vést k nemoci, malnutrici a 

závislosti klienta. V dalších kapitolách je jednoduchou formou popsán systém nutriční péče 

v sociálním pobytovém zařízení, v nemocnici a v domácím prostředí, vždy se snahou upozornit na 

možnosti, rizika a povinnosti zainteresovaných profesí.  

Nelékařské zdravotnické profese a pracovníci v sociálních službách jsou povinni společně usilovat o 

adekvátní péči i v oblasti stravování klienta. Jedině ve vzájemné spolupráci můžeme naplňovat 

jeden z cílů sociálních služeb – podpora nezávislosti a autonomie klienta. Kvalitní výživy tomu 

významně napomáhá.   
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Cílem učebního textu je vést čtenáře k zamyšlení, zda při výkonu své profese využívá všech 

prostředků, zná a plní obětavě všechny své povinnosti při zajištění plnohodnotné výživy svých 

klientů, zda naplňuje požadavky multidisciplinárního přístupu v dané oblasti, a v neposlední řadě co 

by mohl dělat lépe.  
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