
Formulá ř A/ambulance:  
Abbott Nutrition podporuje řešení problému malnutrice u onkologických pacient ů  
 
Grantový program Abbott Nutrition/SKVIMP 2011 
na podporu snižování výskytu podvýživy u pacient ů s onkologickým onemocn ěním v 
České republice 
Onkologická ambulance 
Zhodnocení sou časné úrovn ě zajišt ění nutri ční péče u onkologických pacient ů na 
pracovišti  ………………………………..(název a adresa) 

-  Byla zavedena komplexní nutriční péče u onkologických nemocných v průběhu 
posledních 10 let        ANO  NE 

Prokázat efektivní fungování nutričního centra při komplexním onkologickém centru 
(kriteria zařazení k nutriční péči, sledování nemocných, podmínky ukončení péče, 
počty pacientů v posledních 1-2 letech) 
- Provádí sestry screening u ambulantních pacientů/ ve stacionáři? ANO  NE 
- Je k dispozici nutriční terapeut pro poradenství v ambulanci?  ANO  NE  
- Mají pacienti k dispozici edukační materiály upravené nutričním terapeutem přímo 

pro jejich individuální potřebu?       ANO  NE 
- Je praxí, aby pacient, který tři dny za sebou per os přijme méně než polovinu 

(lépe dvě třetiny) své potřeby živin, byl zajištěn sippingem nebo přídavkem 
modulových dietetik?        ANO  NE 

- Je praxí, aby pacient, který tři dny za sebou per os přijme (i se sippingem a 
modulovými dietetiky) méně než polovinu své potřeby živin, byl zajištěn 
parenterální výživou?       ANO  NE 

- Je praxí, aby pacientovi, u kterého se očekává značně snížený příjem živin 
v důsledku komplikací příjmu stravy per os, bylo nabídnuto zavedení PEG? 

          ANO  NE 
- Sledují se u rizikových pacientů minimálně jednou týdně nutriční biochemické 

markery?         ANO  NE 
- Je praxí, aby pacient při kurativní a adjuvantní léčbě, který nezvládne mít 

v domácí péči dostatečný příjem živin per os a jeho prognóza se díky tomu může 
zhoršit, byl hospitalizován kvůli výživě nebo zajištěn sondou do domácí péče?                           

                                                                                                                                    ANO  NE 
 
 

- Zajišťuje centrum i ambulantní parenterální výživu?  
     ANO   ANO -ve spolupráci s centrem DPV   NE 
- Kolik onkologických pacientů je evidováno v průměru měsíčně v onkologické 

ambulanci, kterým je poskytována klinická výživa? (uveďte počet)
 ………….. 

- Kolika onkologickým pacientům byla v uplynulém roce/ 2 letech poskytována  
klinická výživa? ………… (uveďte počet) 

-    Jaké je personální zajištění nutričního centra (seznam osob a jejich činností 
v nutričním centru pro onkologické nemocné) 

 
Jaká další opat ření by podle Vašeho názoru pomohla k dalšímu zlepše ní stavu nutri ční 
péče o onkologicky nemocné pacienty na Vaší onkologick é ambulanci? 

………………………………………………………………………………………………………  


