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LÉKÁRNA NA TALÍŘI

PHARMACY ON THE PLATE

VĚRA KERNOVÁ, LUMÍR KOMÁREK, LUDMILA SKÁLOVÁ

Státní zdravotní ústav, Praha

SOUHRN

Cílem projektu bylo zlepšování vìdomostí a dovedností pracovníkù sociální péèe a seniorù v oblasti výživových zvyklostí, 
výbìru a pøípravy pokrmù podporujících zdraví a napomáhajících odstraòování zdravotních obtíží, typických pro seniorský vìk, 
formou dvoustupòové edukace. 

Souèástí realizace projektu byla tvorba interaktivních webových stránek a tisk kartièek s výživovými doporuèeními pro seniory. 
Interaktivní webové stránky obsahují rady a doporuèení s možností zhodnocení denního energetického pøíjmu a výdeje, zásady 
tvorby jídelníèku pøi konkrétních obtížích a nemocech.

Pøispìli jsme k aktuální potøebì zlepšit nutrièní a pohybovou životosprávu seniorské populace a vytvoøili metodiku, kterou je 
možno v intervenèních aktivitách užívat.

Klíèová slova: senior, výživová doporuèení pro seniory 

SUMMARY

The aim of the project was to improve the knowledge and skills of social workers and seniors in the area of nutritional habits, 
selection and preparation of dishes promoting health and contributing to the elimination of health problems typical of senior age 
through two-stage education.

The project outputs include the creation of interactive web pages and printed cards with nutrition recommendations for seniors. 
The interactive web pages provide advice and recommendations, possibility of evaluating the energy intake and expenditure and 
principles of composing menu for specific health problems and diseases. 

We have contributed to meeting the current need to improve the nutritional and exercise regime of the senior population and 
produced a methodology for use in intervention activities. 

Key words: seniors, nutrition recommendations for seniors

Úvod

Souèástí „Dlouhodobého programu zlepšování zdra-
votního stavu obyvatelstva ÈR – Zdraví pro všechny 
v 21. století je cíl è. 5 – Zdravé stárnutí. Do roku 2020 by 
mìli mít lidé nad 65 let možnost plnì využít svùj zdra-
votní potenciál a aktivnì se podílet na životì spoleènosti. 
Podstatnou souèástí naplnìní uvedeného cíle je zajištìní 
správného stravování, které ve vyšším vìku mùže sehrávat i 
složku podporující zvládání pro tento vìk typických nemocí 
a poruch. Jde pøedevším o zažívací obtíže, nadváhu, hyper-
tenzi a poruchy glukózové tolerance.

V Èeské republice osoby starší nad 65 let tvoøí 14 % 
populace. S prodlužující se délkou života se oèekává, že 
toto procento bude v pøíštích deseti letech znaènì narùstat 
a vyžadovat nové pøístupy v široké škále služeb. Staøí lidé 

nad 65 let žijí v rodinách, sami nebo v sociálnì zdravotních 
institucích. Podíl samostatnì žijících žen je 27 %, mužù 
7 %. Znaèná èást seniorské populace využívá služeb zaøízení 
sociální péèe v oblasti zajišśování stravy. 

Protože populaèní skupina seniorù nejvíce využívá 
zdravotnický systém kapacitnì i finanènì, je prevence 
onemocnìní a zachování dobrého fyzického a duševního 
zdraví významná nejen eticky, ale i z hlediska efektivního 
fungování zdravotnictví. Stravování starších lidí mùže 
tento cíl do znaèné míry ovlivnit, tj. pomoci zmíròovat 
postup chronických onemocnìní a pøispívat k zachování 
takového zdravotního stavu, který umožòuje nezávislý, 
kvalitní každodenní život.

Vìk a jeho zdravotní, psychické a sociální charak-
teristiky ovlivòuje pøímo èi nepøímo do znaèné míry 
nutrièní stav, který se podílí na celkovém stavu zdra-
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votním. S postupujícím vìkem se mìní nutrièní stav 
v dùsledku zmìnìného pøíjmu potravy, zhoršujících se 
zažívacích funkcí, vlivem rùzných chronických nemocí 
i zmìnou sociálních a ekonomických okolností. Subjek-
tivnì hodnotí svùj zdravotní stav jako dobrý èi velmi 
dobrý 31,8 % osob ve vìkové skupinì 64–74 let, ve vìku 
nad 85 let pouze 17,4 %. Oba údaje jsou horší než prùmìr 
„starých osob“ v èlenských zemích EU. Zhruba 50 % žen 
a mužù nad 60 let má BMI spadající do oblasti nadváhy 
a obezity, která je také spolupøíèinou vzniku a zhoršování 
mnoha chronických onemocnìní ve stáøí.

Stárnutí je provázeno progresivní ztrátou funkèní 
kapacity tìlesných orgánù a ztrátou potenciální tìlesné 
energie. Optimální výživa a fyzická aktivita mohou zpo-
malit proces stárnutí a podpoøit zdraví.

Souèasné doporuèené denní dávky pro dospìlé odpoví-
dají i potøebám starších lidí. Výjimkou je energie. Energe-
tická potøeba klesá s vìkem z nìkolika dùvodù:
• Tìlesné tkánì mìní svoji skladbu smìrem k vyššímu

zastoupení tukových tkání a snižování objemu svalovi-
ny. Redukce aktivní tìlesné hmoty vede ke snížení ener-
getického výdeje a následnì k nižší potøebì energie.

• Redukce aktivní tìlesné hmoty má za následek snížení 
bazálního metabolismu.

• Snižuje se tìlesná aktivita.
Energetický pøíjem stejný jako v mladším vìku je tedy

pro starší osoby nadmìrný a vede k rozvoji nadváhy 
a obezity se všemi negativními vlivy na zdraví. Stabilizace 
hmotnosti v optimálním rozmezí snižuje u seniorù mor-
biditu a mortalitu a zvyšuje jejich kvalitu života. 

Redukce pøíjmu potravin je tedy jedním z požadavkù 
správné výživy seniorù. Ovšem na druhé stranì je toto 
prosté a neuvážené, pouze kvantitativnì pojaté snížení 
èasto provázeno nedostateèným pøíjmem nìkterých 
dùležitých nutrientù. Starší lidé jsou totiž konzervativní 
a nedùvìøiví vùèi zmìnám výživových zvyklostí a vìtšinou 
je spojují, i když ne oprávnìnì, s ekonomickou zátìží.

Potøeba proteinù je u starších osob stejná jako 
u mladších zdravých dospìlých. Pøitom prùmìrný pøíjem 
proteinù u osob starších 65 let, zejména u žen, má ten-
denci klesat pod doporuèené dávky.

Nedostateèný bývá i pøíjem kalcia. I v seniorském vìku 
mùže tento nedostatek akcelerovat rozvoj osteoporózy. 
Kolem 25 % postmenopauzálních žen trpí osteoporózou. 
Kromì nízkého pøíjmu zhoršuje situaci i redukce schop-
nosti absorbovat dietární kalcium. Senioøi trpí také nedo-
statkem železa. Pøíèinou je, kromì patologických stavù, 
snížení vstøebávání a jeho nedostateèný pøívod.

Se zvyšujícím se vìkem bývá èastý nedostateèný pøí-
vod ve vodì rozpustných vitaminù, zejména v dùsledku 
nedostateèné konzumace èerstvého ovoce a zeleniny. 
Pøíèinou bývá èasto špatný stav dentice. 

Nedostatek je i v pøívodu vitaminù rozpustných v tucích, 
který je zpùsoben omezenou možností pøijímat tuky – poru-
chy trávení, chronická pankreatitida, biliární dysfunkce, 
zánìtlivá onemocnìní trávicího ústrojí aj.

V souvislosti s nedostateènou konzumací ovoce a zele-
niny bývá i snížený pøísun hrubé vlákniny, která má, 
kromì øady protektivních funkcí, ve vyšším vìku velký 
význam pro správnou funkci støev. 

Závažným nedostatkem je nízký pøíjem tekutin, 
jejichž skuteèná potøeba zdaleka neodpovídá subjektiv-
nímu pocitu žíznì.

Nadmìrná bývá naopak spotøeba soli, kterou èasto 
starší lidé kompenzují nedostateènou schopnost vychut-
nat pøirozené senzorické vlastnosti pokrmù. Starší lidé 

preferují sladkou chuś a cukr konzumují v nadmìrném 
množství. Souvisí to i se spoleèenskou glorifikací slad-
kostí jako odmìny, daru a projevu náklonnosti.

Faktorù, které snižují chuś k jídlu a ovlivòují pøívod 
potravy, je mnoho. Mnoho s výživou spojených problé-
mù souvisí s celoživotními nevhodnými stravovacími 
návyky. Výživu starších osob ovlivòuje pozadí sociální, 
jako je nízký finanèní pøíjem, sociální izolace, nedostatek 
podpory ze strany rodiny, pøátel a komunity, depresivní 
stavy, nespokojenost se životem, snížená pohyblivost 
a aktivita.

Mnoho faktorù ovlivòujících pøíjem potravy je zdra-
votního charakteru. Jsou to rùzné chronické nemoci 
a poruchy, zvláštì poruchy gastrointestinální, mentální 
(deprese, zmatenost, demence aj.), pohybová dyskoordi-
nace a imobilita, užívání lékù, alkoholismus, chuśové 
a èichové averze, ztráta chuti a špatný stav dentice.

Pøitom stravování hraje v životì seniorù daleko 
významnìjší roli, než tomu je ve vìku mladším. Rituály 
a aktivita spojená s plánováním jídel, získávání nových 
dovedností a znalostí, nákup a pøíprava stravy mohou být 
významným prvkem zvyšování kvality života seniorù. 
Stravování sehrává také roli spoleèenského stimulu. 

Doporuèit vhodné stravování ve starším vìku není 
vìc nijak složitá. Složité jsou jen metody, jak správného 
stravování dosáhnout. Výživa starších osob by se mìla 
øídit následujícími zásadami:
• Zajištìn í adekvátn ího energet ického pø íjmu

25–30 kcal/kg hmotnosti dennì.
• Zajištìní pøíjmu minimálnì 1g bílkovin/kg hmotnosti 

dennì (mléko, mléèné výrobky, maso).
• Zajištìní pøíjmu vápníku (mléko a mléèné výrobky).
• Zajištìní pøíjmu železa (játra, maso, vejce, celozrnné

potraviny, zelenina, luštìniny).
• Zajištìní pøíjmu hrubé vlákniny (celozrnné peèivo,

ovoce a zelenina).
• Zajištìní pøíjmu minimálnì 2 l tekutin dennì.
• Snížení pøíjmu soli a cukru.

Cíl a metoda

Cílem projektu je zlepšování vìdomostí a dovedností 
pracovníkù sociální péèe a seniorù v oblasti výživových 
zvyklostí, výbìru a pøípravy pokrmù podporujících zdraví 
a napomáhajících odstraòování zdravotních obtíží, typic-
kých pro seniorský vìk, formou dvoustupòové edukace. 

Souèástí realizace projektu byla tvorba interaktivních 
webových stránek a tisk kartièek s výživovými doporuèe-
ními pro seniory. Interaktivní webové stránky obsahují 
rady a doporuèení s možností zhodnocení denního ener-
getického pøíjmu a výdeje, zásady tvorby jídelníèku pøi 
konkrétních obtížích a nemocech. 

Byly vypracovány a v terénu ovìøeny jednoduché tabul-
ky výživových rad a doporuèení: 
1. Výživová doporuèení pro správnou výživu ve vyšším

vìku.
Výživová doporuèení pro osoby s nadváhou a obezi-
tou.

2. Výživová doporuèení pro správnou výživu ve vyšším
vìku.
Výživová doporuèení pro osoby s vysokým krevním
tlakem – hypertenzí.

3. Výživová doporuèení pro správnou výživu ve vyšším
vìku.
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Výživová doporuèení pro osoby s poruchou glukózové 
tolerance ohrožené onemocnìním cukrovkou.

4. Výživová doporuèení pro správnou výživu ve vyšším 
vìku.
Výživová doporuèení pro osoby se zažívacími 
obtížemi.
Tabulky výživových rad a doporuèení byly distribu-

ovány buï pøímo klientùm zaøízení sociálních služeb 
(pøedávání nákupù nebo pøi rozvozu stravy) s možností 
diskuse a pøipomínek, nebo prostøednictvím internetu.

Výsledky

Zdravotnì-výchovné materiály byly vydány v nákladu 
10 000 ks a byly postupnì distribuovány do zaøízení pro 
seniory.

K ovìøení efektivity tìchto letákù jsme pøipravi-
li dotazník a provedli jsme anketní šetøení u seniorù 
a pracovníkù sociálních služeb, kterým byly letáky distri-
buovány tematicky podle závažnosti jejich onemocnìní. 
Dotazníkem bylo osloveno 400 klientù, vráceno bylo 256 
dotazníkù, návratnost èinila 64 %. Dotazník obsahoval 
8 okruhù otázek, které byly tematicky zamìøeny na sro-
zumitelnost údajù, poskytnutí nových informací k jejich 
zdravotním obtížím, využití informací v denním stra-
vování, pokud si klienti vaøí sami. Kromì toho jsme se 
zajímali o možnosti získávání informací, jak se stravovat 
se zdravotními potížemi (nadváha a obezita, porucha glu-
kózové tolerance a diabetes, zažívací obtíže, vysoký krevní 
tlak) a dále co v letácích chybí a co by se ještì chtìli klienti 
dozvìdìt (tab. 1).

Výsledky anketního šetøení u 400 klientù a pracovní-
kù Center sociální pomoci ukazují, že letáky vhodnou 
formou doplòují informace seniorù v oblasti výživy, jsou 
srozumitelné (89 %) a nabízí alternativy jak se stravovat 
pøi rùzných onemocnìních (50,8 %). Klienti se snaží tìmi-
to radami øídit v bìžném životì (96,5 %) a mìli námìty 
pro nás i pracovníky sociálních služeb, když využívají 
nabídky donášky obìdù (70,3 %). Nabídka nabízených 
jídel je pomìrnì pestrá, ale klientùm chybí pøedevším 
dostatek ovoce a zeleniny a hodnocení dovážené stravy. 
Informace o výživových zvyklostech, doporuèeních ve 
vztahu k onemocnìní klienti získávají nejèastìji z tisku, 
rozhlasu a TV (47,3 %), dále od lékaøe (34 %) a ze zdravot-
nì-výchovných materiálù a letákù (36,7 %).

Další informace a odborná témata, které v letácích 
nebyly popsány, jsou postupnì uvádìny v rámci vytvo-
øených interaktivních webových stránek (www.szu.

cz./czzp/lekarna/). Tyto webové stránky dále obsahují 
rady a doporuèení s možností zhodnocení denního ener-
getického pøíjmu a výdeje, zásady tvorby jídelníèku pøi 
konkrétních obtížích a nemocech. 

Závěr

Cestou aktivní spolupráce a vzdìláváním pracovníkù 
sociálních služeb jsme chtìli zajistit co nejlepší nut-
rièní podporu seniorù. Se stoupajícím vìkem dochází 
v organismu k fyziologickým zmìnám, které ovlivòují 
metabolické procesy ve stáøí. Protože tato populaèní 
skupina nejvíce využívá zdravotnický systém kapacitnì 
i finanènì, je prevence onemocnìní a zachování dobrého 
fyzického a duševního zdraví podmínkou efektivního 
fungování zdravotnictví. Stravování starších lidí mùže 
tento cíl do znaèné míry ovlivnit, tj. pomoci zmíròovat 
postup chronických onemocnìní a pøispívat k zachování 
takového zdravotního stavu, který umožòuje nezávislý 
každodenní život.

Pøispìli jsme k aktuální potøebì zlepšit nutrièní 
a pohybovou životosprávu seniorské populace a vytvoøili 
metodiku, kterou je možno v intervenèních aktivitách 
užívat. Zájem a aktivita úèastníkù projektu ukázala, že 
tradovaná pøedstava o konzervatismu seniorù ve stra-
vování a jejich tendence k nezdravému zpùsobu života 
jsou nyní pøekonány a senioøi jsou jako cílová skupina 
intervencí v oblasti zlepšování stravovacích návykù vel-
mi vhodná.

Projekt byl zaøazen do sbírky „Best practice“, kterou 
vydala organizace EuroHealthNet pro potøeby EU.

Projekt podpory zdraví è. 9594/2006 byl realizován za 
finanèní podpory MZ v rámci dotaèního programu NPZ-PPZ
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