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MOHOL BY SOM BYŤ DOBRÝM GERIATROM,
MÔŽEM SA NÍM EŠTE STAŤ? 

Už s kategóriou „dobrý lekár“ je to
značne problematické. Všetci (počnúc po-
litikmi a končiac pacientmi) tento pojem
radi a hojne používame. Zjavne preto, le-
bo očakávame jeho čo najfrekventovanejš-
ie napĺňanie. Keď ho však začnete rozmie-
ňať na drobné, t.j. napríklad  pýtať sa, ako
rozoznám dobrého lekára v ambulancii, kto-
rú som práve navštívil alebo pri lôžku, na
ktoré som práve uľahol, temer okamžite
pocítite trasovisko neistoty. 

Je dobrým lekárom ten, kto sa na naj-
viac usmieva? Je ním ten, ktorý väčšinu ča-
su strávi hľadaním a čítaním (nie nevy-
hnutne cvachovitým) horúcich noviniek z
medicíny? Je Lekárom ten, kto sa vie po-
starať o pacienta tak, že neporuší žiadnu
zo zásad definovaných medicínou dôkazov?
Je Lekárom ten, kto dokáže rozoznať, čo
pacientovi pomôže viac a v jeho záujme ve-
dome nenaplní  niektorú  premisu medicíny
dôkazov? Pokojne sa pýtajte ďalej a nene-
chajte sa znechutiť tým, že len formulova-
nie podobných otázok vám zaberie hodiny. 

Ak prijmeme metodologickú zásadu
„od všeobecnému k jednotlivému“, tak je
zrejmé, že konanie vo veci odpovede na
otázku z nadpisu sa buď okamžite skončilo
„pre nedostatok dôkazov“, alebo sa posu-
nulo do značne individuálnej polohy, kde
je priestor pre úvahy obmedzený len zna-
lostnou a skúsenostnou výbavou konkrét-
neho geriatra a jeho ochotou riskovať pri
uvažovaní nielen stratu svojho času, ale aj
istej časti sebaistôt. Takéto úvahy mu však
môžu pomôcť zistiť, aké existujú možnosti. 

Ak by som chcel vec silne zjednodušiť,
tak si odpoviem, že nie som dobrým ge-
riatrom a bude mi na to postačovať jediný
argument. Je ním polyfarmácia. Z môjho
pohľadu je práve ona tým jedinečným vy-
ústením celého nášho geriatrického snaže-
nia, keďže sa začína v schopnosti diagnos-
tikovať a končí sa v tvrdom výstupe nášho

medicínskeho úsilia – optimálnej pomoci
pacientovi. Navyše je polyfarmácia dobre
kvantifikovateľná. Suma sumarum – pripa-
dá mi ako mimoriadne vhodný záchytný
bod na úvahy o sebe samom. 

Už nejaký ten rok mám možnosť pria-
mo ovplyvňovať liečbu nielen „mojich vlast-
ných pacientov“, ale aj pacientov, o kto-
rých sa primárne starajú iné lekárky (pou-
žitie rodovo príznačného označenia na tom-
to mieste nie je lacným nadbiehaním mód-
nej pseudokorektnosti, je to len elemen-
tárna reflexia skutočnosti, že na našej kli-
nike už pomerne dlho okrem mňa žiadny
iný lekár nie je). Napriek tomu, že si plne
uvedomujem mnohoraké riziká farmako-
terapie a mám už nejaké tie klinické skú-
senosti, tak sa mi nedarí zásadným spôso-
bom redukovať počet liekov, ktoré odpo-
rúčame našim pacientom užívať. Ak by to
bolo preto, že ich bezo zvyšku potrebujú a
ich počet odráža exponenciálne rastúce me-
dicínske poznanie, nedalo by sa nič namie-
tať a musel by som byť so sebou spokojný.
S praktickou istotou však viem, že nejaká
redukcia by možná bola. Prečo k nej nedo-
chádza? 

Rámcových odpovedí nie je veľa, v zá-
sade vidím len štyri: buď nie sme ochotní,
alebo nevieme, alebo nemôžeme vedieť, ale-
bo máme málo času. 

Prečo by sme nemali byť ochotní? Obá-
vam sa, že ak pominieme takých kolegov,
ktorých medicína buď nikdy nebavila ale-
bo ich už baviť prestala, tak pre tých os-
tatných (verím, že ich je stále drvivá väč-
šina) ostáva už len jedno vysvetlenie – nie
sú ochotní podstupovať riziko redukcie po-
lyfarmácie vediac, že v prípade sporu o ni-
mi „neodôvodnene nepredpísané lieky“ sa
ich zrejme málokto zastane. 

Druhá a tretia možnosť sú zdanlivo po-
dobné. Líšia sa tým, či nevieme preto, lebo
nemáme dosť času a energie (keďže nám
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ich odčerpala záplava podružných až stu-
pídnych vecí) vedieť, alebo preto, že o po-
lyfarmácii nie je dostatok medicíny dôka-
zov (tu som sa odhodlal k odpudivému eu-
femizmu, pretože holá pravda je taká, že v
geriatrickej praxi  použiteľných poznatkov
tohto druhu je nemravne málo). 

Ostatná možnosť je zdanlivo najopti-
mistickejšia: máme chuť i vedomosti, len ich
nedokážeme v prospech chorého seniora vo
vymedzenom čase aplikovať. Moja extrém-
ne obľúbená téma: koľko času má v ambu-
lancii a pri lôžku stráviť lekár rozhovorom
s jedným jedinečným seniorom a jeho vy-
šetrovaním na to, aby mu potom odovzdal
všetko, čo mu zo svojich vedomostí a zruč-
ností odovzdať môže? Som skeptik – skôr
sa začnú zreteľnejšie plniť prvé tri trhliny,
ako sa v dnešnom uponáhľanom svete, za-
meranom aj v medicíne čím ďalej, tým viac
na biznis, nájde čas na expanziu dnes senio-
rovi alokovaných minút. 

A čo budúcnosť? Skôr ako vyriešime
polyfarmáciu, tak príde (vlastne už je tu)
imunologická / biologická terapia, genetic-
ká liečba, editácia genómu, epigenetika, far-
makogenomika, individualizovaná medicí-
na, kmeňové bunky, telemedicína, nano-

medicína, umelé orgány (vrátane moz-gu?),
robotická chirurgia, intenzifikované práva
pacienta. A tak ďalej a tak podobne. Iste k
tomu všetkému a mnohému ďalšiemu v ne-
jakom, v zásade krátkom čase a nejakým
spôsobom dôjde už aj masovejšie. Bude to
stáť obrovské peniaze pre a za každého pa-
cienta. Buď sa niekde budú musieť nájsť
(v solidárnom zdravotnom poistení alebo
v solventnej kešeni chorého a či jeho blíz-
kych), alebo konkrétny pacient nebude z
možností medicíny môcť profitovať. Ako
na tom vtedy s poskytovaním medicíny za-
loženej na dôkazoch budú naši seniori?
Obávam sa, že ešte horšie ako dnes. Urob-
me, počnúc našim vzdelaním a končiac
ovplyvňovaním moc dočasne vlastniacich,
maximum preto, aby sa o 25  rokov ukáza-
lo, že som sa dnes v tomto mýlil. 

Všetkým, ktorí napriek nepriazni okol-
ností, doteraz dennodenne zažívaných na
vlastnej koži, chcú vytrvať v hľadaní reál-
nych ciest, ako sa stať dobrým geriatrom,
želám na dlhé roky mnoho lásky k blížne-
mu, sily na nekončiace sa poznávanie a
schopnosti rozoznávať podstatné. 

M. Dúbrava 

COULD I BECOME A GOOD GERIATRICIAN,
CAN IT STILL HAPPEN?  

With the category "good doctor" it is
already problematic. Everyone (starting
with the politicians, ending with patients)
love this concept that is widely used. Ap-
parently because they expect it. But when
you start to analyze it thoroughly, like to
ask for example how to recognize a good
doctor in the office, which I just visited or
at bed on which I just was admitted, you
almost immediately feel uncertainty. Is
good doctor the one who smiles most? Is
it the one that most of the time spends
searching and reading the hot new medi-
cine? Is it a doctor who can take care of
the patient so that he does not violate any

of the principles defined? Is the doctor
the one who can discern what will the
patient help more? You are welcome to
ask and do not be discouraged that not on-
ly you formulate similar questions. If we
accept the methodological principle "from
the general to the individual", it is obvious
that proceeding to answering the question
from the title was either immediately ter-
minated "due to lack of evidence ", or mo-
ved to a large individual position, where
the space for thinking is limited by know-
ledge and experience of specific geriatric
doctor. Such considerations help him to
find out what opportunities do exist. If you

Geriatria  4/2015   30.9.2017  21:19  Stránka 6
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would like to strongly simplify the matter,
I will reply that I am not a good geriatri-
cian and all you will need is to find a sin-
gle argument. Is it Polypharmacy. From my
perspective, it is just the unique culmina-
tion of all our geriatric efforts, as it starts
at the ability to make a diagnose and it
ends in a hard rise of our medical efforts -
the optimal help for the patient. In addi-
tion, the Polypharmacy is well quantified.
Some years already, I have the opportuni-
ty to directly influence the treatment not
only "of my own patients "but also pa-
tients which were in primary care of other
female doctor. Despite the fact that we are
fully aware of the manifold risks of phar-
macotherapy and I've had some previous
clinical experience, so I do not seem essen-
tial in a way to reduce the number of drugs
that we recommend to our patients. If it
was because they need it and reflects the
number of exponentially growing medical
knowledge, there could be no objection and
I would have to be satisfied with it. With
practical assurance I know for sure that
there reduction might be. Why does it not
occur? Framework response is not much,
basically I see only four: either we are not
willing, or we do not know or can not
know or we have a little time.

Why should we not be willing? I am
afraid that if we disclose such colleagues,
only one explanation remains - they are not
willing to reduce the polypharmacy risks,
knowing that in the event of a dispute on-
ly few people will stand by them. Second
and third options are seemingly similar.
They differ because either we do not know
or we do not have enough time and ener-
gy (as we drained the flood of secondary

and stupid affairs)or because of polyfar-
macy there is not enough medical eviden-
ce. The naked truth is that in geriatric pra-
ctice the useful knowledge of this type is
little). Other option is seemingly more op-
timistic: we have taste and knowledge, but
we can not apply them for the benefit of
the sick senior. My extremely favorite sub-
ject: how long has the clinic and the bed-
side doctor to interview one unique senior
and his investigation then to forward eve-
rything to him of knowledge and skills he
can give? What about the future? Rather
than to solve polypharmacy, immunologi-
cal / biological therapy is coming (it is
already here), genetic therapy, editing ge-
nome, epigenetics, pharmacogenomics, per-
sonalized medicine, stem cells, telemedi-
cine, nanomedicine, artificial organs (in-
cluding the brain?), robotic surgery, pa-
tient's rights intensified. And so on and so
likewise. It will be worth huge sums of
money for each patient. Either they will
have to be found somewhere, or a particu-
lar patient will not have the approach to
options medicine can give. How will our
senior be with the basic medicine later on?
I am afraid that even worse as today. Let
us do, starting with our education and en-
ding with power temporarily owning peop-
le, maximum, in order to show in 25 years
that I was wrong today. All who despite
adverse circumstances, wish to persevere
in finding real ways to be a good geriatri-
cian, I wish lot of love for everyone, unen-
ding power of understanding and ability
to recognise.

Martin Dúbrava, MD, PhD
Assoc. Professor of Medicine
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NOVÁ HROZBA PRE SENIOROV 
– KARBAPENEMÁZU PRODUKUJÚCE PATOGÉNY

M. Dúbrava1, J. Pašková2, M. Rusňáková2, J. Jánošiová1

1I. klinika geriatrie LFUK a UN Bratislava
prednosta: doc. MUDr. M. Dúbrava, CSc.

2Oddelenie nemocničnej hygieny a epidemiológie UN Bratislava – pracovisko Kramáre

Súhrn

Nosičstvo / infekcie baktériami produkujúcimi karbapenemázu (BPK), predovšetkým spo-
medzi enterobaktérií, predstavujú nový a závažný problém, ktorý sa posledných 5 rokov prak-
ticky týka už aj Slovenska. BPK sú nebezpečné jednak pre silne obmedzené spektrum antibio-
tík, na ktoré sú citlivé, jednak svojim epidemiologickým potenciálom. Medzi obligátne
uvádzané rizikové faktory BPK infekcií patria aj hospitalizácia a polymorbidita. Oba tieto feno-
mény sú typické pre geriatriu. Nie je nám známe, že by niektorá z doteraz publikovaných prác
o BPK bola u nás venovaná špecifickejšie seniorom. Preto sme sa rozhodli analyzovať prvé skú-
senosti, ktoré sme s BPK získali u našich hospitalizovaných pacientov (n = 41, priemerný vek
81 rokov). Na začiatku roku 2015 bol na našej klinike BPK pacientom temer jeden z 25 hospi-
talizovaných (3,6 %), čo predstavovalo skoro 5 pacientov mesačne. BPK pacienti prichádzali
masívne z domovov sociálnych služieb (49 %), čo predstavuje zrejme pridané geriatrické epi-
demiologické riziko. BPK infekcia / kolonizácia bola spojená s dvojnásobným predĺžením hos-
pitalizácie (14 versus 7 dní) a zvyšovala nemocničnú smrtnosť (na 14 %). Naši pacienti mali až
extrémne vyjadrenú závažnú polymorbiditu: spomedzi 15 sledovaných „veľkých“ ochorení (so
zrejmým potenciálom zhoršovať kvalitu a skracovať dĺžku života, s nemalým potenciálom zho-
ršovať obranyschopnosť a / alebo epidemiologické riziko), sme u nich našli priemerne 5 ocho-
rení; 68 % pacientov bolo imobilných, resp. malo permanentný močový katéter, 58 % malo
dekubit, 54 % bolo dementných, 49 % malo srdcové zlyhávanie a 46 % cukrovku, stredne ťaž-
kú alebo ťažkú anémiu malo 44 %. Aspoň jedno z epidemiologického hľadiska dôležité sledo-
vané ochorenie (inkontinenciu, demenciu) malo 71 % pacientov. Dominantné patogény boli
tie, ktoré sa pre „BPK Európu“ zvyčajne popisujú – Pseudomonas aeruginosa (65 %), Klebsiella
pneumoniae (22 %), v rozhodujúcej miere pochádzali z močových ciest (59 %). BPK patogény
sme považovali za príčinu aparentnej infekcie u 66 % pacientov, čím sa v našich podmienkach
dostalo BPK nosičstvo na druhé miesto. Na liečbu sme použili najmä kolistín (56 % liečených
pacientov). Domnievame sa, že naše výsledky nás oprávňujú konštatovať, že BPK infekcie /
nosičstvo už prestali byť záležitosťou akademicko – teoretickou, ale rýchlo sa stali problémom,
s ktorým sme na geriatrickom lôžkovom pracovisku konfrontovaní každodenne. Ak ho nebu-
deme rýchlo a efektívne reflektovať, môže sa stať ťažko zvládnuteľnou hrozbou medicínskou
(lebo nebude veľmi čím vyliečiť pacienta s BPK infekciou) a spoločenskou (lebo budú hroziť
BPK epidémie).

Kľúčové slová: karbapenemáza – CPE – senior – geriatria  

Východiská
Infekcie môžu byť spôsobené rôznymi

patogénmi. V ostatnom čase sa intenzívne
hovorí aj o bakteriálnych kmeňoch produ-
kujúcich niektorú z karbapenemáz, pre-
dovšetkým spomedzi enterobaktérií (CPE;
pre zjednodušenie textu budeme túto skrat-

ku v ďalšom používať na označenie akej-
koľvek baktérie produkujúcej karbapene-
mázu – teda nielen pre enterobaktérie, ako
je medzinárodným zvykom, ale napr. aj
pre pseudomonádu a acinetobakter, ktoré
taxonomicky patria medzi tzv. iné nefer-
mentujúce gramnegatívne paličky).

Geriatria  4/2015   30.9.2017  21:19  Stránka 8
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Karbapenemázy sú enzýmy patriace me-
dzi betalaktamázy, pričom dnes sa stretá-
vame najmä s Klebsiella pneumoniae kar-
bapenemázou (názov je pomerne zavádza-
júci, pretože ju kódujúce gény sa ľahko pre-
nášajú aj na iné enterobaktérie1; patrí me-
dzi penicilinázy), Verona imipenemézou,
New Delhi metalo-betalaktamázou a oxa-
cilinázou typu OXA-48. Treba zdôrazniť,
že jednotlivé karbapenemázy obmedzujú cit-
livosť na ATB rôzne1 – CPE teda nemajú
akúsi „jednotnú“ citlivosť / rezistenciu na
ATB. Na tomto mieste považujeme za vhod-
né aspoň rámcovo spomenúť, že dnešná la-
boratórna diagnostika prítomnosti CPE má
miesta, o ktorých sa stále intenzívne disku-
tuje a zďaleka nie je taká jednoduchá, ako
by sa na prvý pohľad mohlo zdať (aj pre-
to sú napr. na Slovensku primárne vykul-
tivované CPE potvrdzované v národnom
referenčnom centre). 

Schopnosť baktérií „brániť sa antibio-
tickému tlaku“ produkciou karbapenemá-
zy bola iniciálne relatívne zriedkavým fe-
noménom, pôvodne pozorovaným v Gréc-
ku a juhovýchodnej Ázii. Sporadicky sa po-
zorovala od 80-tych rokoch minulého sto-
ročia, zväčša však bola chromozomálne via-
zaná. Kmeň s karbapenemázou kódovanou
plazmidovým genómom, teda oveľa ľahšie
medzibakteriálne prenosnou, bol prvý raz
zistený v r. 19962. A už v roku 2005 sa ob-
javili prvé CPE epidémie (klebsielové, ne-
mocničné, v USA, resp. v Grécku)3. Celosve-
tovo je ďalším významným CPE rezervo-
árom India. Aktuálne európske dáta sú k
dispozícii za rok 20134 – ako príklad uvedie-
me situáciu s klebsielami: karbapenemá-
zovú rezistenciu má stále najvyššiu Gréc-
ko – preukázali ju u 59 % invazívnych kleb-
siel, potom Taliansko – dosiahla 34 %. Na
Slovensku sme v roku 2010 takéto kleb-
siely ešte nezistili, ale v roku 2011 sme ich
do európskeho registra vykázali už 0,7 %,
ďalší nárast nasledoval v roku 2012 – na
6,3 %, v roku 2013 došlo k zrejme zložite
vysvetliteľnému poklesu na 0,6 %. 

Hospitalizácia je vždy spojená nielen s
očakávanými prínosmi v podobe správnej

diagnostiky a / alebo liečby, ale aj s rizika-
mi. Medzi ne patria nozokomiálne infek-
cie. Práve CPE infekcie sme doteraz vní-
mali temer výlučne ako nozokomiálne, ale
s rastúcou prevalenciou CPE kmeňov a
ich nárastom medzi Escherichia coli (E.
coli) musíme stále viac myslieť aj na vznik
CPE infekcií v komunite1. Súbežne s uve-
domovaním si CPE rizika sa identifikujú
až aj špecifickejšie cesty CPE prenosu, napr.
periprocedurálne pri endoskopiách5. 

CPE sú rizikové kvôli dvom hlavným
faktorom. Prvým je, že vďaka karbapenemá-
ze a zvyčajne asociovaným génom zodpo-
vedným za ďalšie mechanizmy nebatalak-
tamázovej rezistencie6 sú CPE odolné nie-
len voči penicilínom a cefalosporínom, ale
aj voči mnohým ďalším chráneným antibio-
tikám (ATB). Preto neprekvapuje, že mor-
talita na závažné CPE infekcie dosahuje
40 – 50 %3,7. Druhým významným riziko-
vým faktorom CPE je ich vysoký epidemi-
ologický potenciál, keďže dokážu koloni-
zovať hostiteľa (v prípade enterobaktérií,
samozrejme, najmä v čreve) a šíriť sa z ne-
ho na iné osoby. 

Medzi rizikové faktory CPE infekcií o.
i. patrí hospitalizácia, zavedenie permanent-
ného katétra, komorbidity, predchádzajú-
ca liečba širokospektrálnymi ATB a anam-
néza CPE kolonizácie3. Hospitalizovaní
seniori, ktorých zdravie je limitované nie-
len zvyčajnou polymorbiditou, ale je neja-
kou z chorôb tak zhoršené, že vyústi do pri-
jatia na nemocničné lôžko, sú teda, po-
chopiteľne, obzvlášť rizikovou skupinou aj
z hľadiska rizika CPE kolonizácie, resp.
prepuknutia manifestnej CPE infekcie. 

Ani o CPE samotných nebolo u nás
doteraz publikovaných priveľa textov a nie
je nám známe, že by niektorá práca bola
venovaná špecifickejšie seniorom. Preto sme
sa rozhodli analyzovať prvé skúsenosti, kto-
ré sme s CPE získali u našich hospitalizo-
vaných pacientov. 

Pacienti a metódy 
V retrospektívnej observačnej štúdii

sme zhodnotili pacientov, ktorí boli za
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8 mesiacov (15.1. – 15.9.2015) hospitali-
zovaní na I. klinike geriatrie LFUK a UN
Bratislava a mali zisteného a následne v ná-
rodnom referenčnom centre konfirmova-
ného patogénna produkujúceho karbape-
nemázu. Sledovali sme, o aké kmene šlo,
z akého biologického materiálu boli vykul-
tivované, aký bol primárny dôvod aktuál-
nej hospitalizácie a zdravotný stav CPE no-
siteľov – zaujímali sme sa o niektoré ich
infekcie (močové, respiračné, gastrointes-
tinálne, sepsu, nesledovali sme infekcie oč-
né, infekcie dekubitov, vredov a iných rán),
rizikové faktory limitujúce obranyschop-
nosť (cukrovka, malignity, dehydratácia,
malnutrícia, astma bronchiale, chronická
obštrukčná pulmonálna choroba, srdcové
zlyhávanie, imobilita, anémia s hemoglo-
binémiou 100 g/l a menej, permanentný mo-
čový katéter) a zhoršujúce epidemiologic-
ké riziko (inkontinencie, demencia). Tieto
choroby spolu s dekubitmi sme použili na
kvantifikáciu neinfekčnej polymorbidity.
Ak bol identický CPE vykultivovaný z to-
ho istého biologického materiálu počas jed-
nej hospitalizácie opakovane, zarátali sme
túto kultiváciu do hodnotenia len raz. Dĺž-
ku hospitalizácie sme určili tak, že prvý a
posledný deň hospitalizácie boli počítané
ako poldni, ak bol pacient hospitalizovaný
len jeden kalendárny deň, počítali sme tú-
to hospitalizáciu ako jednodňovú. Na šta-
tistické posúdenie dát sme použili štandard-
né nástroje (TT-test, CHI-kvadrát test). 

Výsledky
Počas ôsmich mesiacov sme zachytili

51 CPE kultivácií u 41 pacientov, (v tom
dvaja pacienti rehospitalizovaní, spolu 3 ra-
zy), t.j. priemerne u 4,88 pacientov me-
sačne. Priemerný vek pacientov bol 81,1
roka (od 65 do 92 rokov), 56,1 % tvorili
ženy. Títo pacienti predstavovali 3,6 % zo
všetkých pacientov prijatých na hospitali-
záciu v sledovanom období. Priemerná dĺž-
ka hospitalizácie CPE pacientov bola 13,9
dňa (priemerná bola v tomto období 7,3
dňa). V domoch sociálnych služieb (DSS)
bývalo 48,8 % pacientov. Počas hospitali-

zácie zomrelo 14,6 % pacientov, pričom
zreteľne väčšia smrtnosť bola u pacientov
z domovov sociálnych služieb v porovnaní
s doma žijúcimi pacientmi (25,0 versus
4,8 %; p = 0,07).

Dovedna sme vykultivovali 51 rôznych
– „unikátnych“ CPE patogénov (t.j. bakté-
rií z rôznych biologických materiálov za-
chytených počas rôznych hospitalizácií).
Išlo o 4 rôzne rody a 5 rôznych druhov:
Pseudomonas aeruginosa (v 64,7 %), Kleb-
siella pneumoniae (v 21,6 %), Acinetobac-
ter baumannii (v 7,8 %) a Acinetobacter
species (v 2,0 %; rod Acintoacter spolu te-
da predstavoval 9,8 %) a Stenotrophomo-
nas maltophilia (v 3,9 %). Dominantne po-
chádzali z moča alebo zo špičky odstráne-
ného močového katétra (v 58,87 %), na-
sledovali tonzily a dekubity (á 9,8 %), kul-
tivácie z vredov dolných končatín (7,8 %)
a z rekta (5,9 %), po jednom pacientovi (á
2 %) malo patogénov vykultivovaných z no-
sa, zo spúta, inej rany ako dekubitu / vre-
du dolnej končatiny a z odstránenej intra-
venóznej kanyly. CPE patogény sme po-
važovali za príčinu aparentnej infekcie u
65,9 % pacientov. 

Primárnym dôvodom hospitalizácie bo-
la „infektologická“ príčina u 78 % pacien-
tov (infekcia dolných močových ciest u
34,1 %, bronchopneumónia u 24,4 %, tra-
cheobronchitída a urosepsa u 9,8 %, po
2,4 % to bola hnačka, gastroenteritída, akút-
na pyelonefritída; u troch pacientov išlo
pri prijatí o súbeh dvoch „rovnocenných“
infekcií, preto je súčet v zátvorke uvede-
ných percent vyšší ako celkový 78-percent-
ný podiel). Z „neinfektologických“ mali po
dvaja pacienti srdcové zlyhávanie a cuk-
rovku, po jednom pacientovi hepatopatiu,
lymfadenopatiu, anémiu, dehydratáciu, ar-
tériovú hypertenziu. 

Florídne infekcie počas hospitalizácie
(močové, respiračné, gastrointetinálne ale-
bo sepsu) sme u našich pacientov diagnos-
tikovali 69 ráz, pričom aspoň jednu malo
90,2 % pacientov. Infekciu dolných močo-
vých ciest malo 58,5 % pacientov, bron-
chopneumóniu 31,7 %, hnačku 19,5 %, tra-
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cheobronchitídu 12,2 %, (uro)sepsu 9,8 %
a akútnu pyelonefritídu 2,4 % (1 pacient).
Ak si teda porovnáme incidenciu jednot-
livých infekcií diagnostikovaných počas hos-
pitalizácie a tých, ktoré k hospitalizácii bez-
prostredne viedli, tak vidíme zreteľný roz-
diel najmä pri infekciách dolných močo-
vých ciest (24,4 %) a hnačkách (17,1 %). 

Perhospitalizačnú ATB liečbu dostáva-
lo 87,8 % pacientov. Tí, ktorí boli ATB lie-
čení, mali počas hospitalizácie ordinova-
né 1 až 6 antibiotík (priemerne 2,8). Frek-
venciu použitých ATB uvádzame v tabuľ-
ke č. 1. 

Sledované komorbidity (14 chorôb) a
nefyziologické stavy (zavedený permanent-
ný močový katéter; ten spolu s týmito 14
chorobami v ďalšom ako „ochorenia“) sa
vyskytli u 95,1 % pacientov (t.j. bez jediné-
ho ochorenia boli medzi 41 pacientmi len
dvaja). Priemerne mal pacient 5,3 ochore-
ní. Najvyšší počet ochorení u jedného pa-
cienta bol 11. Vzťah medzi vekom a poč-
tom ochorení nebol tesný (R2=0,03), rov-
nako tak medzi dĺžkou hospitalizácie a

počtom ochorení (R2=0,04). Bol však zre-
teľne vyšší priemerný počet ochorení u pa-
cientov z domovov sociálnych služieb v po-
rovnaní s doma žijúcimi pacientmi (6,55
versus 4,14; p = 0,003). Výskyt jednotlivých
ochorení uvádzame v tabuľke 2. 

Diskusia
Analýza výsledkov štandardnej klinic-

kej práce má neraz neočakávané výsledky.
K takým radíme aj viaceré z tých, ktoré
sme získali v tejto štúdii. Nie že by sme to-
tiž neuvedomovali, že CPE nosičstvo / in-
fekcie sú problémom, alebo že naši pacien-
ti sú zreteľne polymorbídni, ale niektoré
rezultáty nás skutočne prekvapili. K nim
patrí napr. zdokumentovaná kvantifikácia
CPE v reálnom živote: „zo dňa na deň“ (v
roku 2014 sme s CPE v klinickej praxi kon-
frontovaní neboli) bol CPE pacientom te-
mer jeden z 25 hospitalizovaných (3,6 %),
čo pri výkonnosti nášho pracoviska pred-
stavuje skoro 5 pacientov mesačne. 

Akási všeobecná charakteristika CPE
pacienta by na základe našich zistení moh-

Tabuľka 1 Frekvencia použitých antibiotík 
u nimi liečených 36 pacientov  

Antibiotikum Frekvencia 
použitia (%)

Kolistín 55,6 
Ciprofloxacín 50,0
Cefotaxím 44,4
Flukonazol 41,7
Meropenem 27,8
Klaritromycín 13,9
Metronidazol 13,9
Klindamycín 11,1
Vankomycín 5,6
Amoxicilín 

/ K. klavulánová 5,6
Ceftazidím 2,8
Moxifloxacín 2,8
Gentamycín 2,8
Sulfametoxazol 

/ Trimetoprim 2,8

Tabuľka 2       Výskyt ochorení

Ochorenie Prevalencia
(%)

Imobilita 68,3 
Permanentný močový 68,3

katéter
Dekubit 58,5
Demencia 53,7
Srdcové zlyhávanie 48,8
Cukrovka 46,3
Anémia

hemoglobín<100g/l 43,9
Inkontinencia moča 43,9
Inkontinencia stolice 29,3
Dehydratácia 24,4
Malignita – stav po 14,6
Malnutrícia 12,2
Bronchiálna astma 9,8
Chronická obštrukčná 

choroba pľúc 7,3
Malignita – aktívna 2,4
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la byť takáto: ide o 81-ročnú ženu, ktorá s
vysokou pravdepodobnosťou býva v domo-
ve sociálnych služieb, je intenzívne poly-
morbídna, jej hospitalizácia trvá oveľa dlhš-
ie ako je to obvyklé a je quoad vitam rizi-
kovejšia (je zaťažená vyššou než priemer-
nou nemocničnou smrtnosťou). 

Dominanciu žien medzi chorými v ge-
riatrii považujeme za samozrejmosť, v prí-
pade CPE však bola zreteľne menej vyjad-
rená, ako inokedy – môžeme teda vysloviť
predpoklad, že na CPO infekcie / koloni-
záciu sú vo vyššom veku možno náchyl-
nejší muži. Aj keď naša práce nepatrí me-
dzi tie, ktoré vychádzajú pri posudzovaní
bakteriálnych infekcií seniorov z najmen-
šieho počtu pacientov, bude treba v pre-
došlej vete vyslovený predpoklad overiť na
väčšom súbore. 

Zreteľne vyšší podiel CPE pacientov bý-
vajúcich v DSS v porovnaní s celkovou pa-
cientúrou nás núti intenzívne myslieť aj
na možnosť, že domicil DSS bude treba pri-
radiť medzi rizikové faktory CPE infekcií
/ kolonizácií a prispôsobiť tomu hygienic-
ko-protiepidemický režim v DSS. V opač-
nom prípade sa DSS môžu stať mikrore-
zervoármi CPE a riziko vypuknutia lokál-
nych epidémií v nich bude mimoriadne vy-
soké. Už teraz sme ukázali, akú nepriazni-
vú prognózu môžu CPE baktérie prinášať
pre obyvateľov DSS (hoci ich nemocničná
smrtnosť bola u nás ešte stále zreteľne niž-
šia, ako sa popisuje v literatúre3,7). 

O závažnosti klinického stavu pacien-
tov s CPE svedčí fakt, že ich dĺžka hospi-
talizácie je viac ako dvojnásobná v porov-
naní s priemernou (13,9 versus 7,3 dňa).
Ak sme realisti a napriek všetkým preven-
tívnym opatreniam očakávame ďalší nárast
frekvencie CPE infekcií, tak už toto iniciál-
ne preukázanie takéhoto významného predĺ-
ženia lôžkovej doby by malo byť bezod-
kladne premietnuté do plánov organizáto-
rov zdravotníctva o potrebnom počte lôžok
pre seniorov. 

Problematike polymorbidity sa venuje-
me dlhodobo 8, 9, 10. Sme presvedčení, že u
seniorov významne ovplyvňuje situáciu aj

pri CPE infekciách / nosičstve. Veď spo-
medzi 15 sledovaných „veľkých“ ochorení
so zrejmým potenciálom zhoršovať kvali-
tu a skracovať dĺžku života, u ktorých jest-
vuje nemalý potenciál zhoršovať obrany-
schopnosť a / alebo epidemiologické rizi-
ko, sme u našich CPE pacientov našli prie-
merne až 5 ochorení, pričom aspoň jedno
z nich malo 95 % pacientov. Ani v tomto
prípade sme nepotvrdili nárast počtu ocho-
rení vekom, ani dĺžkou hospitalizácie. To
len podčiarkuje, v akom zlom zdravotnom
stave boli títo pacienti už pri prijatí, rov-
nako tak geriatrom dobre známu skutoč-
nosť, že vek sám o sebe nie je takým sil-
ným prediktorom zdravia, ako sa to tradu-
je. Zdravotný stav bol podstatne horší u
pacientov z DSS než u doma žijúcich se-
niorov (6,6 versus 4,1 ochorenie). Dve tre-
tiny našich CPE pacientov boli imobilné,
resp. mali permanentný močový katéter, len
o niečo menej malo dekubit a bolo de-
mentných. K hranici 50-percentnej preva-
lencie sa blížilo aj srdcové zlyhávanie a
cukrovka. V neposlednom rade chceme zdô-
razniť aj úlohu anémie, ktorá je pri posu-
dzovaní zdravotného stavu podľa nášho ná-
zoru neraz neprávom opomínaná. Anémiu
malo až 44 % pacientov, pričom išlo nie o
anémiu „hocijakú“, ale stredne ťažkú ale-
bo ťažkú. Aj z hľadiska epidemiologické-
ho je dôležitá vysoká prevalencia močovej
i fekálnej inkontinencie, najmä ak sa ku-
muluje s demenciou. Inkontinenciu (mo-
ča, stolice) a / alebo demenciu mali viac ako
dve tretiny pacientov (71 %), pričom treti-
na (36,6 %) mala 2 alebo 3 z týchto rizík. 

U našich pacientov sme zachytili rov-
naké spektrum patogénov, ako sa popisuje
v literatúre3: dominovala pseudomonáda,
nasledovaná klebsielou a acinetobakterom.
Za akési pripomenutie, že karbapenemá-
zu sú schopné produkovať aj iné ako naj-
častejšie uvádzané baktérie, môžeme v na-
šom prípade považovať záchyt stenotrofo-
monády u dvoch pacientov. Ani v našich
podmienkach sme zatiaľ nezaznamenali v
neeurópskych krajinách popisovaný vzo-
stup výskytu karbapenemázu produkujú-
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cej E. coli11. Zvyčajný bol aj zdroj, skadiaľ
boli CPE u našich pacientov identifikova-
né – najčastejšie (temer v dvoch pätinách)
to bol uropoetický trakt. Za akési geriat-
rické špecifikum by sme pohli považovať,
že kumulatívne druhým najčastejším zdro-
jom identifikácie CPE boli rany (dekubi-
ty, vredy dolných končatín a inde lokali-
zované rany) – v 19,2 %. 

Naši pacienti s CPE boli v troch štvr-
tinách (78 %) primárne hospitalizovaní pre
zápalové ochorenia. Ak k nim prirátame pa-
cientov, ktorí mali infekciu perhospitalizač-
ne zistenú popri základnom neinfekčnom
ochorení, dostaneme sa k 90 % pacientov,
ktorí mali počas hospitalizácie diagnosti-
kované a liečené bakteriálne ochorenie. CPE
sme pritom považovali za príčinu aparent-
nej infekcie u dvoch tretín pacientov. Mô-
žeme teda konštatovať aj to, že v našom
prípade, nanešťastie z klinického a našťas-
tie z epidemiologického pohľadu, sa CPE
profilovali ako aktívny patogén a dominant-
ne nešlo o ich nosičstvo. 

Nosičstvo CPE sa na základe dnešných
poznatkov nesanuje. To vychádza z pozna-
nia, že CPE, ktoré nie sú uspôsobené na
dlhodobé prežívanie v zažívacom trakte, sú
zvyčajne po niekoľkých mesiacoch vytla-
čené inými genotypmi. Zároveň platí, že
ak by sme na sanáciu nosičstva v širšom
používali ATB, voči ktorým sú CPE aspoň
rámcovo citlivé, rezistencia voči nim by
ihneď výrazne narástla a naše už i tak zre-
teľne limitované možnosti úspešne liečiť zá-
važné CPE infekcie by sa prudko znížili. 

Liečba závažných infekcií spôsobených
CPE je z pohľadu medicíny založenej na
dôkazoch zatiaľ opodstatnená len obser-
vačnými retrospektívnymi štúdiami a ka-
zuistikami3 a používa sa pri nej (typicky v
kombináciách) najmä kolistín, karbapené-
mové ATB, tigecyklín, aminoglykozidy a
fosfomycín. U našich pacientov sme v zá-
sade používali antibiotiká, ktoré zodpove-
dajú tomuto portfóliu, pričom dominoval
kolistín (liečili sme ním o niečo viac ako
polovicu pacientov), frekventovane sme
však využívali aj ciprofloxacín. Aj my sme

volili najmä kombinovanú liečbu viacerý-
mi ATB. 

Príroda nie je stacionárna, vývoj v nej
prebieha stále, i keď si to nie vždy bez-
prostredne uvedomujeme. Aj baktérie sa
prispôsobujú, aby v selekčnom tlaku prežili.
Mutácie viedli aj ku generovaniu ich schop-
nosti tvoriť enzým karbapenemázu, ktorý
dokáže rozkladať všetky betalaktamázové
ATB. V tú chvíľu sa už pomerne dlho tr-
vajúci pocit ľudského víťazstva nad bakté-
riami silno zachvel. Riešenie je zdanlivo
jednoduché: vyvinúť novú (s novým me-
chanizmom účinku), voči karbapenemáze
rezistentnú antibiotickú skupinu. Ako však
vieme, vývoj koncepčne nového lieku je
dnes neuveriteľne drahý, a aj preto sa kva-
litatívne nová skupina ATB neobjavila už
hodne dlho (lipopeptidy r. 19871) a ne-
predpokladá sa, že by sa tak znova stalo v
najbližších 5 – 10 rokoch3. 

Aj preto nesmieme zabúdať, že existu-
je ihneď dostupné, relatívne lacné a efek-
tívne riešenie: prevencia. Nosičov / pacien-
tov s CPE teda izolujeme a ošetrujeme za
použitia bariérových techník a dôslednej
hygieny rúk. Systém CPE prevencie má na
základe našich skúseností dve slabé a jed-
no kriticky slabé miesto. Za slabé miesta
považujeme jednak financie (bariérové tech-
niky nepochybne zvyšujú doterajšie fina-
nčné nároky na hospitalizáciu, a aj keď to-
to zvýšenie nie je v absolútnom vyčíslení
dramatické, pri existujúcej finančnej nú-
dzi je aj tak citeľné), jednak ľudský faktor
(kvalitatívne nároky na ľudské zdroje pri
bariérových technikách zreteľne stúpajú,
pričom už za bazálnych podmienok spra-
vidla trh práce neponúka na neatraktívne
sanitárske a ošetrovateľské pozície v geriat-
rii ani kvantitatívny dostatok). Kriticky sla-
bé miesto vidíme v počte lôžok. Je nepocho-
piteľné, že za situácie, keď sme ochotní
do iných diagnostických a liečebných mo-
dalít investovať donedávna ešte nepredsta-
viteľné množstvo peňazí, ignorujú organi-
zátori zdravotníctva elementárny fakt: ak
izoláciou znížime využiteľnú lôžkovú ka-
pacitu (v našich podmienkach, o ktorých
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tu referujeme, išlo v niektorých dňoch až
o 39 % lôžkového fondu kliniky, pretože pri
izolácii musíme prihliadať aj na pohlavie
pacienta a druh patogéna), musíme ju ne-
jako nahradiť. To obzvlášť platí pre geriat-
rické lôžka, ktoré patria u nás k najvyťaže-
nejším. 

Záver
CPE nosičstvo / infekcie predstavujú

nový a závažný problém. Podľa našich pr-
vých zistení to už prestala byť záležitosť
akademicko – teoretická, ale rýchlo sa sta-
la problémom, s ktorým sme na geriatric-
kom lôžkovom pracovisku konfrontovaní
každodenne. Nepredstavuje však len výz-
namnú hrozbu medicínsku (čím vyliečiť
pacienta s CPE infekciou), ale aj zásadnú
výzvu na zvýšenie reálnej lôžkovej kapaci-
ty pre seniorov (bez nej nedosiahneme efek-
tívny protiepidemický režim). Je zrejmé,
že to je v priamom protiklade s tendenci-
ou posledných rokov tváriť sa, že lôžková
kapacita pre seniorov je priveľká a treba
ju redukovať. Kým však nedôjde k tejto zme-
ne uvažovania, akékoľvek pokusy o zmys-
luplnú protiepidemickú CPE aktivitu bu-
dú ilúziou a hrozba nekontrolovateľných
CPE infekcií bude eskalovať. Veď niektoré
významné osobnosti už dnes navrhujú, aby
sa vzhľadom na riziká CPE infekcií pre jed-
notlivých pacientov (smrtnosť) i verejnosť
(nezvládnuteľné CPE epidémie) vytvárali
vo veľkých nemocniciach osobitné ošetro-
vacie jednotky a aby „CPE pacienti“ boli
manažovaní ako „SARS pacienti“1. 
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Carbapenemase producing pathogens  
– new threats for geriatric patients 

M. Dúbrava, J. Pašková, M. Rusňáková, J. Jánošiová 

Summary

Colonisation and/or infection with carbapenemase – producing bacteria (CPB) becomes new and
serious clinical problem in Slovak Republic in the last few years. CPB are more and more dangerous
due to their increasing resistance against various antimicrobials and due to their epidemiological risks.
CPB strains are a typical cause of prolonged hospital stay and of increased polymorbidity, both typi-
cal for geriatric patients. We present our preliminary experience with CPB isolated in 41 hospitalized
patients (mean age 81 years). 49% of these patients were previous inhabitants of various long-term
care institutions and CPB infection in these patients was associated with double prolongation of hos-
pital stay (14 vs. 7days) and with increase of in- hospital mortality by 14%. CPB patients were more
severly ill (68% of these patients suffered from immobility and indwelled urinary catheter, 58% had
decubital infection, 54% suffered from dementia, 49% from chronic cardiac failure, 46% had diabetes
and 44% had anaemia). Most frequently isolated CPB were Pseudomonas aeruginosa (65%) and Kleb-
siella pneumoniae (22%). Most CPB were isolates from urine (59% from all isolates). In clinical appa-
rent infections caused by CPB the most common antimicrobials used was colimycine. According to
our results, colonisation / infection caused by CPB becomes more frequent and threatening clinical
and epidemiological problem in our hospitals and in geriatric population.

Key words: carbapenemase – CPB – geriatrics infections
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SENIORI V NUTRIACTION  

J. Hoozová, Š. Krajčík  
Klinika geriatrie LF SZU a UNB, Špecializovaná geriatrická nemocnica, Bratislava

prednosta: prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc.

Súhrn

Cieľ: zmapovať výskyt malnutrície a jej rizika u seniorov žijúcich v domovoch sociálnych
služieb 

Súbor a metódy: v období október 2012 – júl 2013 bolo skrínovaných 6401 klientov 136
zariadení domovov sociálnych služieb v 51 okresoch Slovenska, údaje (vek, pohlavie, BMI, stra-
ta hmotnosti, faktor následkov ochorení, faktor osobitného nároku na stravu) boli získané for-
mou dotazníka.

Výsledky: na nutričnú intervenciu bolo odporučených celkovo 4338 vyšetrených (takmer
68%), bez potreby nutričnej intervencie bolo 2063 vyšetrených seniorov (32%).

Záver: BMI pod 20 malo 16% (1044) vyšetrených seniorov, strata hmotnosti o viac ako 5%
bola zistená u 11% (697) vyšetrených seniorov.

Kľúčové slová: senior – BMI – neplánovaná strata hmotnosti – malnutrícia – nutričná intervencia 

Úvod
NutriAction bol celonárodný skríning

výskytu malnutrície v 3 rizikových skupi-
nách populácie – pacienti s gastroenterolo-
gickým ochorením, onkologickí pacienti a
inštitucionalizovaní seniori. Projekt reali-
zovala firma Nutrícia. Doteraz publikované
závery sa vzťahujú na celé vekové spektrum
skínovaných (1,2,3). Článok sumarizuje
výsledky v skupine onkologických a gastro-
enterologických pacientov so zameraním
na populáciu starších a podrobnejšie sa za-
oberá výsledkami v skupine inštitucionali-
zovaných seniorov nielen z pohľadu mal-
nutrície, ale aj iných čiastkových zistení. 

Malnutrícia (v zmysle hyponutrície) je
v starobe častá, riziko jej vzniku je aj u
zdravých starších ľudí vyššie ako v zdravej
dospelej populácii mladšieho veku. Príči-
ny sú multifaktoriálne, podrobne sa člá-
nok tejto problematike nevenuje. V skrat-
ke možno zhrnúť, že involučné zmeny spô-
sobujú stareckú anorexiu a sarkopéniu, cho-
robné stavy starších vedú k patologickej
anorexii, kachexii a neschopnosti stravu pri-
jímať. Stav výživy u seniorov ovplyvňujú aj
iné faktory typické pre starší vek – geriat-
rické syndrómy a polymorbidita, kognitív-
ny stav, miera odkázanosti, polyfarmácia,

inštitucionalizácia, sociálne zázemie a eko-
nomický status. Pri nedostatočnom príj-
me energie hovoríme o energetickej (kalo-
rickej) malnutrícii, jednoduchej energetic-
kej deplécii, alebo marazme. Nedostatok
bielkovín vedie k malnutrícii proteínovej
(kwashiorkor), pri zmiešanej proteín – ener-
getickej malnutrícii sa v rôznom pomere
kombinuje nedostatok energie aj proteínov.
Podľa metabolických zmien, ktoré nastá-
vajú v organizme ide o hladovanie prosté
(najmä nedostatok energie) alebo stresové
(komplexná metabolická odpoveď organiz-
mu charakteristická systémovým zápalom
a nedostatkom proteínov). U starších špe-
cificky rozlišujeme 3 príčiny chronickej ne-
dobrovoľnej straty hmotnosti – hladovanie,
kachexia a sarkopénia. Hranica týchto pro-
cesov nie je v starobe vždy jednoznačná. Sú-
visí to s polymorbiditou a samotnou invo-
lúciou, ktorá vedie k inej skladbe tela, k
zmenám v energetickej, imunitnej a hormo-
nálnej homeostáze a k prozápalovému na-
staveniu staršieho organizmu aj bez prí-
tomnosti ochorenia (4). Kritéria malnutrí-
cie v geriatrickom veku sú definované pok-
lesom hmotnosti o viac ako 5% za mesiac
alebo viac ako 10% za pol rok a BMI pod
20 kg/m2 (5). Pre niektoré rizikové skupi-
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ny sú uvádzané ako vhodnejšie kritéria pok-
les hmotnosti o 3% za mesiac a BMI pod
22 kg/m2 (6). Medzi dôležité riziká rozvo-
ja malnutrície u starších patrí hospitalizá-
cia a umiestnenie v sociálnom zariadení (7).

NutriAction v gastroenterologickej ambulan-
cii – skupina seniorov (NutriAction)

Gastroenterologická časť projektu (Nut-
riAction) bola zameraná na zmapovanie
výskytu rizika vzniku malnutrície u ambu-
lantných pacientov. Prebiehala v januári až
marci 2011, spolupracovalo 93 gastroente-
rológov z 39 miest Slovenska. Celkový po-
čet skrínovaných pacientov bol 3325, z to-
ho vo veku nad 60 rokov 35,4% (60-69 rokov
20,7%, nad 70 rokov 14,7%). Klinický pro-
tokol obsahuje 5 základných údajov – vek,
pohlavie, fáza ochorenia (akútna, chronic-
ká, po operácii), nutričný skríning (BMI,
neplánovaný hmotnostný úbytok v posled-
ných 3-6 mesiacoch, príjem potravy) a rizi-
kový faktor ochorenia (4 skupiny podľa
výskytu malnutrície). Vo výsledku sa urči-

la miera rizika vzniku malnutrície (nízke,
stredné, vysoké). V kategórii nad 70 rokov
zaznamenali vzostup počtu pacientov s níz-
kym BMI (14,4% s BMI pod 20 a 5,3%
BMI pod 18,5). Skórovanie hodnoty BMI
bolo modifikované aj podľa veku (2 body
pri BMI 20-18,5, ale vo veku nad 65 rokov
pri BMI 22-20; 3 body pri BMI menej ako
18,5, nad 65 rokov pri BMI pod 20). Pri
neplánovanom hmotnostnom úbytku bol
zistený postupný vzostup počtu pacientov
vo vekových skupinách nad 50 rokov s ma-
ximom v skupine nad 70 rokov (pri strate
hmotnosti 3-6 kg 13% vo vekovej skupine
60-69 a 23,6% nad 70 rokov, pri strate
hmotnosti nad 6 kg 6% vo vekovej skupine
60-69 a 9,5% nad 70 rokov). Vo veku nad
70 rokov bol zistený najvyšší výskyt ocho-
rení zo skupiny s vysokým rizikom malnut-
rície (chronická pankreatitída, aktívna Croh-
nova choroba, syndróm krátkeho čreva, ná-
dory pankreasu, žalúdka, pažeráka a žlčo-
vých ciest), a to pravdepodobne kvôli vyš-
šiemu výskytu nádorových ochorení v star-

Graf 1: NutriAction – rizikový faktor ochorenia podľa vekových skupín (1)

Geriatria  4/2015   30.9.2017  21:19  Stránka 17



O
R

IG
IN

Á
LN

E
 P

R
Á

C
E

 /
 O

R
IG

IN
A

L 
PA

P
E

R
S

 
Geriatria 4/2015

162

šom veku. Vo vekovej skupine 60-69 rokov
bolo zaradených do tejto rizikovej skupiny
10,5%, vo veku nad 70 rokov 20,9% pacien-
tov (do 19 rokov 4,8%, 20-29 rokov 10,6%,
30-39 rokov 7,1%, 40-49 rokov 12,2%, 50-
59 rokov 11,7%) (graf 1). Výsledná krivka
rizika malnutrície mala tvar U s maximom
u najmladších a najstarších pacientov. Vo
vekovej skupine 60-69 rokov malo nízke ri-
ziko malnutrície 63,9%, stredné 18,7% a vy-
soké 17,4% pacientov, nad 70 rokov nízke
riziko 48,9%, stredné 23,1% a vysoké 28%
pacientov (1).

NutriAction v onkologickej ambulancii – sku-
pina seniorov 

Cieľom projektu v skupine onkologic-
kých pacientov (NutriAction II) bolo zis-
tiť výskyt malnutrície u pacientov v ambu-
lantnej starostlivosti. Skríning prebiehal v
októbri 2010, zapojilo sa 101 onkológov z
84 miest, vyšetrených bolo 4423 pacien-
tov. Klinický protokol obsahoval 4 para-
metre – BMI, neplánovaný úbytok hmot-
nosti za 3 mesiace v %, príjem stravy v %

a rizikový faktor ochorenia a liečby. Podľa
získaného skóre boli pacienti rozdelení do
3 skupín rizika malnutrície – nízkeho, stred-
ného a vysokého. Pacienti boli v piatich ve-
kových skupinách, seniorská (vek nad 60
rokov) tvorila 56,5% z celkového počtu vy-
šetrených. V tejto skupine bolo zistené BMI
nad 20 v 79,6%, BMI 20-18,5 v 13,2% a BMI
menej ako 18,5 v 7,2%. Neplánovaný úby-
tok hmotnosti pod 5% malo v seniorskej sku-
pine 55,7%, 30,6% úbytok o 5-10%, 11,4%
úbytok o 10-15% a nad 15% z pôvodnej hmot-
nosti 2,3%. Redukovaný príjem stravy bol
vyjadrený v percentách z bežného množst-
va. V 32,1% sa zistil pokles o 60-80%, v 13,7%
pokles o 30-59%, v 2,5% pokles príjmu stra-
vy pod 30%. Príjem viac ako 80% z bežné-
ho množstva zistili u 51,6% seniorov. V čas-
ti rizikový faktor ochorenia a liečby boli
zadefinované 4 skupiny. V grafe 2 sú uve-
dené zistené výsledky v jednotlivých veko-
vých a rizikových kategóriách. Rozdiely v
riziku ochorenia a liečby podľa veku boli
štatisticky významné. Väčší výskyt najzá-
važnejšej formy ochorenia (kategória hla-

Graf 2: NutriAction II – rizikový faktor ochorenia a liečby podľa vekových skupín (2)
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va, krk, žalúdok a pľúca) bol potvrdený vo
vekových skupinách 50-59 rokov a nad 60
rokov. Kategória nádor v remisii bola u 60
a viac ročných uvedená len v 15,8%, čo
bolo zároveň najmenej zo všetkých skupín
(významne menej oproti najmladšej veko-
vej skupine, v ktorej bola uvedená najčas-
tejšie zo všetkých vekových skupín – v
48,4%). V konečných výsledkoch sa v sku-
pine nad 60 rokov zistilo vysoké riziko mal-

nutrície v 9,9%, stredné v 45,5% a nízke
44,6%. Medzi vekovými skupinami boli len
minimálne rozdiely, ale vo vekových sku-
pinách 50-59 rokov a nad 60 rokov bol výs-
kyt vysokého rizika malnutrície v porov-
naní s mladšími vekovými skupinami vyš-
ší. Potvrdilo sa, že hmotnosť a BMI majú
na riziko malnutrície najväčší vplyv (2). 

NutriAction v DSS - výskyt malnutrície u
inštitucionalizovaných seniorov 

Tretia časť projektu NutriAction sa za-
merala na stav výživy u seniorov žijúcich v
domovoch sociálnych služieb (DSS). Spo-
lupracovalo 136 týchto zariadení v 51 ok-
resoch Slovenska. Projekt sa uskutočnil v
období október 2012 – júl 2013, jeho cie-
ľom bolo zistiť, koľko seniorov žijúcich v

Tab 1: NutriAction v DSS – vekové kategó-
rie nad 60 rokov podľa WHO (39)

Tab 2: NutriAction v DSS – počet skrínovaných / vekové skupiny, pohlavie 

Graf 3: NutriAction v DSS – počet skrínovaných seniorov / vekové skupiny, pohlavie

NutriAction

WHO 1

WHO 2

WHO 3

Roky        Vek / WHO

60-74 Starší (presenium)

75-89      Starý (senium)

Nad 90       Dlhovekosť

Pohlavie / Vek

Muž

Žena

Spolu ∑ / %

WHO 1             WHO 2             WHO 3           Spolu ∑ / %

891 45.60% 

54.40% 1063

943

2836

123

545

1954 30.53% 3779

24.95% 

75.05% 

59.04% 

18.41% 

81.59% 

10.44% 668 6401 100.00%

4444 69.43% 

30.57% 1957
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slovenských domovoch sociálnych služieb
je malnutričných alebo má riziko vzniku

malnutrície a mohlo by profitovať z nut-
ričnej liečby. Táto časť projektu bola od-
borne garantovaná Slovenskou gerontolo-
gickou a geriatrickou spoločnosťou a Slo-
venskou komorou sestier a pôrodných asis-
tentiek (3).

Súbor a metódy. Vyšetrených bolo 6401
obyvateľov DSS vo veku 60 a viac. Roz-
vrstvenie vyšetrovaných seniorov podľa ve-
kových kategórií WHO (tabuľka 1) uka-
zuje tabuľka 2 a graf 3. V grafe 4 je rozde-
lenie vyšetrených seniorov podľa krajov
(VÚC). Údaje zisťovali zaškolené zdravot-
né sestry, používali modifikovaný skrínin-
gový nutričný dotazník MUST vytvorený
pre potreby projektu - Klinický dotazník sle-
dovania nutričného stavu seniorov (Klinic-
ký dotazník) (obrázok 1), ktorý má 4 čas-
ti (3). Prvá časť dotazníku obsahuje antro-
pometrické parametre - výška, hmotnosť a
BMI. V druhej sa zisťoval údaj o neželanej
(neplánovanej) strate hmotnosti za posled-
ných 3-6 mesiacov v kg, následne vyjadre-
nej v percentách v porovnaní s pôvodnou
hmotnosťou. V treťom kroku sa zazname-
nala prítomnosť akútnych a chronických
ochorení, konkrétnych alebo ako „iné cho-

Graf 4: NutriAction v DSS – vyšetrení seniori podľa krajov 

Obrázok 1: Klinický protokol sledovania nut-
ričného stavu seniorov (NutriAction v DSS)
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roby“. Signifikantná bola prítomnosť mi-
nimálne dvoch. Prvé tri časti dotazníku bo-
li skórované s možnosťou získať maximál-
ne 2 body v každom kroku. Štvrtá časť ne-
bola skórovaná, zisťovala údaj o prítomnos-
ti stavu (anamnézy) s osobitným nárokom

na stravu. V prvom a druhom kroku moh-
lo byť dosiahnutých 0, 1 alebo 2 body, v
treťom kroku bola podstatná prítomnosť
aspoň dvoch ochorení, preto získaný po-
čet bodov mohol byť 0 alebo 2. Maximál-
ny počet získaných bodov v prvej až tretej

Prehľad 1: NutriAction v DSS – postupnosť v Klinickom dotazníku (3)

Tabuľka 3: NutriAction v DSS – Krok 1, BMI – získané skóre / pohlavie

Graf 5: NutriAction v DSS – Krok 1, BMI – získané skóre / pohlavie 

Pohlavie /
1. Krok

Muž

Žena

Spolu ∑ / %

Skóre 0  Skóre 1             Skóre 2

BMI >–20        BMI 20–18.5      BMI <–18.5
Spolu ∑

1721 32.13% 

67.87% 3638

174

538

62

270

24.44% 

75.56% 

18.67% 

81.33% 

6401 100.00% 

4444 69.43% 

1957 30.57% 

5357 83.69% 712 11.12% 332 5.19% 

Skóre
1. Krok BMI Viac ako 20              20 - 18,5          menej ako 18,5

Strata tel. hmotnosti     Menej ako 5 % 5 - 10 % Viac ako 10 %
Následky ochorení       Menej ako 2 následky –                   Aspoň ako 2 následky

2. Krok
3. Krok

0 1 2

1 + 2+ 3 = MUST body

Anamnézy s osobitným nárokom na stravu
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časti bol teda 6 (tzv. MUST body). V štvr-
tej časti boli zisťované údaje u všetkých
skrínovaných bez ohľadu na počet získa-
ných MUST bodov (prehľad 1) (3). Štatis-
tická analýza bola vykonaná v štatistickom
softvéri MinTab. Popisná štatistika výbero-
vých súborov je reprezentovaná sumárnou
štatistikou a krabičkovými grafmi (BoxPlot).
Na zistenie štatistickej významnosti roz-
dielov medzi výberovými súbormi sme po-
užili Chí-kvadrát test (40).

Krok 1. Skúmané antropometrické pa-
rametre: hmotnosť, výška, BMI. Hodnoty
BMI boli rozdelené do troch kategórií, pod-
ľa ktorých bolo prideľované skóre bodov:

skóre 1 = BMI 18,5-20, skóre 2 = BMI pod
18,5, skóre 0 = BMI viac ako 20. Získané
skóre podľa pohlavia zobrazuje tabuľka 3
a graf 5, podľa vekových skupín tabuľka 4
a graf 6. Významná bola hodnota BMI
pod 20 (skóre 1 a 2), ktorú malo 16,31%
vyšetrených seniorov (1044), z toho 22,6%
mužov (236) a 77,4% žien (808), vekové
rozloženie ukazuje graf 7. Imobilným seni-
orom bolo BMI odhadované podľa hod-
noty obvodu paže nedominantnej hornej
končatiny.

Krok 2. Ďalším zisťovaným paramet-
rom bola neplánovaná strata hmotnosti v
kg za posledných 3-6 mesiacov vyjadrená

Tabuľka 4: NutriAction v DSS – Krok 1, BMI – získané skóre / vekové kategórie

Graf 6: NutriAction v DSS – Krok 1, BMI – získané skóre / vekové kategórie 

Vek / 1. Krok

WHO 1

WHO 2

WHO 3

Spolu ∑ / %

Skóre 0  Skóre 1             Skóre 2

BMI >–20        BMI 20–18.5      BMI <–18.5
Spolu ∑

1721 32.13% 

58.82% 

9.05% 

3151

485

155

435

122

78

193

61

5357 83.69% 712

21.77% 

61.10% 

17.13% 

11.12% 

23.49% 

58.13% 

18.37% 

5.19% 332 6401 100.00%

668 10.44% 

3779 59.04% 

1954 30.53% 
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percentuálne a skórovaná. Určené boli 3
kategórie: strata hmotnosti menej ako 5%
(skóre 0), 5-10% (skóre 1) a viac ako 10%
(skóre 2). Získané skóre podľa pohlavia
zobrazuje tabuľka 5 a graf 8, podľa veko-
vých skupín tabuľka 6 a graf 9. Podstatná
bola strata hmotnosti o viac ako 5% za uve-
dené obdobie (skóre 1 a 2), ktorá sa potvr-

dila u 697 seniorov, t.j. cca 11% z celkové-
ho počtu vyšetrených, z toho 72,6% (506)
tvorili ženy, 27,4% (191) muži, vekové roz-
loženie ukazuje graf 10. 

Krok 3. Údaj o prítomnosť následkov
akútnych a chronických ochorení / stavov.
Pri prítomnosti menej ako 2 nebol pridele-
ný žiadny bod (skóre 0), pri dvoch a viac

Graf 7: NutriAction v DSS – Krok 1, BMI pod 20 / vekové skupiny 

Tabuľka 5: NutriAction v DSS – strata hmotnosti za posledných 3-6 mesiacov / pohlavie

Tabuľka 6: NutriAction v DSS – strata hmotnosti za posledných 3-6 mesiacov/vekové skupiny

Pohlavie /
2. Krok

Muž

Žena

Spolu ∑ / %

Skóre 0  Skóre 1             Skóre 2

<5%               5% – 10%             >10%
Spolu ∑

1768 30.96% 

69.04% 3938

148

413

43

93

26.38% 

73.62% 

31.62% 

68.38% 

6401 100.00% 

4444 69.43% 

1957 30.57% 

5704 89.11% 561 8.76% 136 2.12% 

Vek /2. Krok

WHO 1

WHO 2

WHO 3

Skóre 0  Skóre 1             Skóre 2

<5%               5% – 10%             >10%
Spolu ∑

1791 31.40% 

58.50% 3337

130

353

33

89

23.17% 

62.92% 

24.26% 

65.44% 

668 10.44% 

3779 59.04% 

1954 30.53% 

576 10.10% 78 13.90% 14 10.29% 
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boli pridelené 2 body (skóre 2) bez ohľa-
du na celkovo zistený počet u jedného se-
niora. Tabuľka 7 a graf 11 zobrazujú výskyt
jednotlivých následkov v celom súbore, ta-

buľka 8 a graf 12 ich početnosť u jedného
skrínovaného. V grafe 13 a 14 sú výsledky
získaného skóre v tomto kroku. Skóre 2 (či-
že prítomnosť minimálne dvoch následkov)

Graf 8: NutriAction v DSS – strata hmotnosti v % za posledných 3-6 mesiacov / pohlavie

Graf 9: NutriAction v DSS – strata hmotnosti v % za posledných 3-6 mesiacov/vekové skupiny
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Graf 10: NutriAction v DSS – strata hmotnosti o 5 % a viac za posledných 3-6 mesiacov /   
vekové skupiny

Tabuľka 7: NutriAction v DSS – výskyt následkov akútnych a chronických ochorení

3. Krok / Pohlavie

Nechutenstvo

Ťažká porucha príjmu potravy

Porucha vstrebávania

Abnormálne stavy

Perioparetívne stavy

Nádorové ochorenie

CHOCHP

Chronické ochorenia GITu

Demencia

Iné

Spolu ∑ / %∑ / %

Muž                              Žena               

189

36

6.26

1.19

681

144

8.68% 

1.84% 

44

33

1.46

1.09

141

114

1.80% 

1.45% 

51

155

1.69

5.13

109

342

1.39% 

4.36% 

112 3.71 139

585

1.77% 

7.46% 171

675

5.66

22.34 2101 26.79% 

1555 51.47 3487 44.46% 

7843 72.19% 3021 27.81
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bolo častejšie v starších vekových skupinách. 
MUST body. Po vykonaní kroku 1-3 v

dotazníku sa spočítali získané body (preh-
ľad 1). Maximálna získaná hodnota bola 6
(0,55% vyšetrených), minimálna 0 (45,62%).
Graf 15 ukazuje prehľad MUST bodov pod-
ľa jednotlivých vekových skupín. 

Osobitný nárok na stravu. Bez ohľadu
na počet získaných MUST bodov sa zisťo-
vali anamnézy s osobitným nárokom na stra-
vu. Táto časť nebola skórovaná. Podstatná
bola prítomnosť aspoň jedného nároku. Ta-
buľka 9 a graf 16 zobrazujú výskyt jednot-
livých osobitných nárokov na stravu v sú-
bore, tabuľka 10 a graf 17 početnosť u jed-
ného skrínovaného (možnosti dysfágia a ťaž-
ké poruchy príjmu stravy boli vo vyhodno-
tení zlúčené do jednej skupiny s názvom dys-
fágia). 

Výsledky. Celkovo bolo v DSS vyšetre-
ných 6401 seniorov, 1957 mužov (30,6%)
a 4444 žien (69,4%). Súčet MUST bodov
bol jedným z kritérií na potvrdenie potre-
by nutričnej výživy. Podstatný bol výsledok
minimálne 2 body (malnutrícia). Ďalšou
skupinou odporučenou na výživovú liečbu
boli seniori so súčtom MUST bodov 0 a 1,
ale zároveň s údajom aspoň jednej anam-
nézy osobitného nároku na stravu (riziko
malnutrície). V prípade, ak senior získal len
1 MUST bod a nebol u neho zistený stav
zvýšeného nároku na stravu, bolo odporu-
čené sledovanie príjmu stravy a tekutín as-
poň 1 týždeň podľa dotazníku Sledovanie
denného príjmu stravy, tekutín a sippingu
(obrázok 2) s následnou konzultáciou le-
kára, ak príjem stravy a tekutín nebol dos-
tatočný (prehľad 2).

Graf 11: NutriAction v DSS – výskyt následkov akútnych a chronických ochorení     
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2 MUST body a viac získalo 52% (3338)
vyšetrených seniorov, z toho muži 26%, že-
ny 74%. 0 alebo 1 MUST bod spolu s mini-
málne jedným osobitným nárokom na stra-
vu malo 15,62% (1000) seniorov, muži
37% a ženy 73%. Na nutričnú intervenciu
tak bolo odporučených celkovo 4338 vyšet-
rených seniorov žijúcich v DSS, t.j. takmer
68%, z toho muži v 28% (1239) a ženy v
72% (3199). Bez potreby nutričnej interven-
cie (ostatní) bolo 32% (2063) seniorov (ta-
buľka 11, graf 18). 

Klinická a štatistická interpretácia. Kri-
tériá na potvrdenie malnutrície u starších
používané v medicínskej praxi, t.j. BMI pod
20, malo 1044 (16%) vyšetrených seniorov,
z toho 236 mužov (22,6%) a 808 žien
(77,4%). Strata hmotnosti o viac ako 5%
za posledných 3-6 mesiacov (nekoreluje s
klinickými kritériami) bola zistená u 11%
(697) vyšetrených, z toho 27,4% mužov
(191) a 72,6 % žien (506). Za najriziko-
vejšiu skupinu môžeme považovať seniorov

s BMI pod 20 a zároveň so stratou hmot-
nosti za 3-6 mesiacov o 5% a viac. Z cel-
kového počtu vyšetrených seniorov ich bo-
lo 5% (323), mužov 25%, žien 75%. 

Vek skrínovaných bol od 60 po 105 ro-
kov, priemerný vek v súbore 78,87 (graf
19), najstaršia bola žena, 100 a viacroč-
ných bolo 14 seniorov (12 žien, 2 muži).
Zaujímavý je rozdiel medzi vekovou sklad-
bou mužov (graf 20) a žien (graf 21). Kým
vek v súbore žien kopíruje priebeh Gaus-
sovej krivky, u mužov mali vekové kategó-
rie od 60 do 78 rokov (okrem veku 70)
približne rovnaký počet probandov. Prie-
merný vek žien bol 80,27, u mužov 75,70.
V skupine s BMI 20-18,5 je aritmetický
priemer veku AP = 81,2823, s BMI 18,5 a
menej AP = 81,2078. V skupine s BMI 20
a viac je aritmetický priemer veku nižší
(AP = 78,4051). Výsledok bol štatisticky
overený Chí-kvadrátom x2 = 22.854, p-va-
lue=0,0003. Nakoľko hodnota p-value je niž-
šia ako 0,05, medzi vekovými skupinami

Tabuľka 8: NutriAction v DSS – početnosť (súčet následkov) akútnych a chronicých ocho- 
rení u jedného

3. Krok / Pohlavie

Súčet následkov 0

Súčet následkov 1

Súčet následkov 2

Súčet následkov 3

Súčet následkov 4

Súčet následkov 5

Súčet následkov 6

Súčet následkov 7

Spolu ∑ / %∑ / %

Muž                              Žena                

184

920

9.40

47.01

363

1667

8.17% 

37.51% 

570

198

29.13

10.12

1454

662

32.72% 

14.90% 

64

16

3.27

0.82

225

59

5.06% 

1.33% 

4 0.20 11

3

0.25 

0.07 1 0.05

1957 30.57 4444 69.43% 
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Graf 12: NutriAction v DSS – početnosť (súčet následkov) akútnych a chronických ocho-
rení u jedného 

bol potvrdený štatisticky významný rozdiel
- nižšia hodnota BMI bola častejšia vo vyš-
ších vekových ročníkoch (graf 22). V sku-
pine so stratou hmotnosti o 5%-10% je arit-
metický priemer veku AP = 80,8256, so
stratou o 10% a viac AP = 80,5515. V sku-
pine so stratou hmotnosti menej ako 5% je
najnižší aritmetický priemer veku (AP =
78,6369). Výsledok bol štatisticky overe-ný
Chí-kvadrátom x2 = 88.824, p-value =0,0001.
Nakoľko hodnota p-value je nižššia ako 0,05,
medzi vekovými skupinami bol potvrdený
štatisticky významný rozdiel - vyššia strata
hmotnosti bola častejšia v starších vekových
ročníkoch (graf 23). Ako ukazuje graf 24,
malnutrícia je typickejšia pre najstaršie ve-

kové ročníky. V skupine s dokázanou mal-
nutríciou bol aritmetický priemer veku naj-
vyšší (AP = 80,1348), v skupine s rizikom
malnutrície nižsí (AP = 78,443) a skupine
„ostatní“ najnižší (AP 76,951). Tento výs-
ledok bol štatisticky overený Chí-kvadrá-
tom x2 = 183,552, p-value=0,00001. Nakoľ-
ko hodnota p-value je nižššia ako 0,05 me-
dzi vekovými skupinami bol potvrdený šta-
tisticky významný rozdiel. 

Diskusia
Tretí projekt NutriAction bol zamera-

ný na zmapovanie výskytu malnutrície u se-
niorov žijúcich v domovoch sociálnych slu-
žieb na Slovensku. Spolu bolo skrínova-
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ných 6401 klientov vo veku nad 60 rokov
zo 136 týchto zariadení. Nástrojom na zis-
tenie prítomnosti alebo rizika vzniku mal-
nutrície bol modifikovaný dotazník MUST,
ktorý okrem hodnoty BMI a percentuál-
neho vyjadrenia straty hmotnosti za pos-

ledných 3-6 mesiacov skóroval prítomnosť
následkov chronických a akútnych ochore-
ní a samostatne hodnotil prítomnosť rizi-
kových anamnéz v zmysle zvýšených náro-
kov na stravu (3). 

Stav výživy sa vo všeobecnosti hodno-

Graf 13: NutriAction v DSS – krok 3, získané skóre / pohlavie 

Graf 14: NutriAction v DSS – ktok 3, získanaé skóre / vekové skupiny 
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tí podľa BMI (WHO klasifikácia), pričom
hranicou pre podvýživu je hodnota 18,5,
vo veku nad 65 rokov BMI pod 20 kg/m2

(5). U starších je BMI pod 22 u žien a pod
23,5 u mužov spojené s vyššou mortalitou
(8). Údaje o prevalencii malnutrície sa rôz-
nia, rôzne sú aj nástroje na jej potvrdenie
používané v štúdiách. Podľa publikovaných
údajov zo štúdií trpí malnutríciou 5-12%
starších ľudí žijúcich doma (7), u hospita-
lizovaných sa zistila v rozmedzí 20-78% (9).
V čase príjmu na hospitalizáciu bola mal-
nutrícia diagnostikovaná u 52,9% mužov a
60,6% žien vo veku nad 70 rokov, pričom
u 65% mužov a 69% žien bol zistený nedo-
statočný energetický príjem mesiac pred hos-
pitalizáciou (10). Počas akútneho ochore-

nia sa príjem stravy znižuje bez ohľadu na
to, či je pacient v domácej liečbe, alebo je
hospitalizovaný (7). Príjem stravy je síce
u starších prirodzene znížený, ale odporú-
čaný príjem proteínov pre zdravých senio-
rov je 1,0-1,2 g/kg hmotnosti, teda vyšší
ako pre dospelých v mladšom veku (0,8 g/kg
hmotnosti). V situácii zvýšených metabo-
lických nárokov je to viac, minimálne 1,2-
1,5 g/kg hmotnosti (11,12). 

Špecifickou skupinou starších sú tí, kto-
rí žijú v zariadeniach sociálnej starostlivos-
ti. Inštitucionalizácia seniora je považova-
ná za rizikový faktor, potvrdzujú to aj výs-
ledky mnohých štúdií. Tradične sa preva-
lencia proteínovo – energetickej malnutrí-
cie v týchto zariadeniach uvádza v rozme-

Graf 15: NutriAction v DSS – súčet MUST bodov / vekové skupiny 
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dzí 23-85% (13-15). Nemeckí autori zhod-
notili viacero novších štúdií zaoberajúcich
sa malnutríciou seniorov žijúcich v sociál-
nych zariadeniach. Prevalencia BMI pod

20 kg/m2 sa udáva v 10-50%, strata hmot-
nosti v 5-41%. V ich štúdii publikovanej v
roku 2011 malo BMI pod 20 kg/m2 13,5%
a BMI pod 22 kg/m2 25,1% seniorov žijú-

Tabuľka 9: NutriAction v DSS – výskyt jednotlivých anamnéz s osobitným nárokom 
na stravu 

Tabuľka 10: NutriAction v DSS – početnosť anamnéz s osobitným nárokom na stravu        
u jedného

Anamnézy / Pohlavie

Diabetes mellitus

Dekubitus
Osteoporóza

Epilepsia

Sonda

Dysfágia

Zápcha

Hnačka

Zvýšené nároky na bielkoviny

Stravovací negativizmus

Ležiaci klient

Spolu  ∑ / %

293 23.05% 966 22,12% 1259 22,33%

86 6,77% 191 4,37% 277 4,91%

120 9,44% 750 17,17% 870 15,43%

52 4,09% 57 1,31% 109 1,93%

7 0.55% 16 0,37% 23 0,41%

56 4.41% 173 3,96% 229 4,06%

145 11.41% 499 11,43% 644 11,42%

117 9.21% 339 7,76% 456 8,09%

52 4.09% 172 3,94% 224 3,97%

53 4.17% 206 4,72% 259 4,59%

290 22.82% 998 22,85% 1288 22,84%

1271 22.54% 4367 77,46% 5638 100,00%

Muž Žena              Spolu ∑ / %

Anamnézy / Pohlavie

Počet anamnéz 0

Počet anamnéz 1

Počet anamnéz 2

Počet anamnéz 3

Počet anamnéz 4

Počet anamnéz 5

Počet anamnéz 6

Počet anamnéz 7

Spolu   ∑ / %

1177 60.14% 1962 44,15% 3139 49,04%

470 24,02% 1286 28,94% 1756 27,43%

192 9,81% 709 15,95% 901 14,08%

69 3,53% 336 7,56% 405 6,33%

35 1.79% 107 2,41% 142 2,22%

12 0.61% 36 0,81% 48 0,75%

2 0.10% 6 0,14% 8 0,12%

0 0.00% 2 0,05% 2 0,03%

1957 30.57% 4444 69,43% 6401 100,00%

Muž Žena              Spolu ∑ / %
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Graf 16: NutriAction v DSS – výskyt jednotlivých anamnéz s osobitným nárokom na stravu 

cich v sociálnom zariadení (16). Poľská štú-
dia publikovaná v roku 2006 potvrdila mal-
nutríciu u 12% zo 109 vyšetrených reziden-
tov sociálneho zariadenia (vo veku nad 65
rokov), 61% malo dokázané riziko malnut-
rície, 27% vyhovujúci stav výživy. Použitý
bol MNA dotazník (17). Vyhodnotením
24 štúdií, v ktorých bol MNA použitý na
diagnostiku nutričného stavu probandov
nad 65 rokov sa zistilo, že iba 32,9% senio-
rov žijúcich v sociálnych zariadeniach ma-
lo vyhovujúci stav výživy (18). 

Zaujímavé je zistenie publikované BA-
PEN (British Association for Parenteral
and Enteral Nutrition) v roku 2000, že vo
vyspelých krajinách je malnutrícia starších
žijúcich v sociálnych zariadeniach stále pod-
diagnostikovaná a nedostatočne riešená
(15). V rovnakom roku boli publikované

výživové odporúčania zamerané na recipien-
tov dlhodobej starostlivosti (The Clinical
Guide to Prevent and Manage Malnutrition
in Long-Term Care), určené odborným sku-
pinám (personál zariadení, diétne sestry,
lekári, farmaceuti). Odporúčania sú foku-
sované na 3 základné okruhy – nedobrovoľ-
ná strata hmotnosti (o viac ako 5% za me-
siac alebo viac ako 10% za pol rok), príjem
stravy (pri sledovaní 7 dní nezjedených viac
ako 25% jedla alebo 2/3 jedla s obsahom
2000 kcal), BMI 21 a menej (19). Význam
prevencie a intervencie malnutrície v so-
ciálnych zariadeniach dokladujú štúdie, kto-
ré potvrdili zvýšenú mortalitu klientov po
strate hmotnosti. Pri úbytku hmotnosti o
viac ako 10% v predchádzajúcich 6 mesia-
coch bola potvrdená vyššia mortalita v nas-
ledujúcom pol roku (20), pri úbytku 5% v
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priebehu 1 mesiaca sa zvýšila mortalita de-
saťnásobne oproti tým, ktorí pribrali (21).
V talianskej štúdii bol u seniorov žijúcich
v sociálnom zariadení potvrdený vzťah pok-
lesu hmotnosti a podvýživy k rozvoju či

zhoršeniu dizability (22). Problém nedosta-
točnej starostlivosti o nutričný stav senio-
rov žijúcich v sociálnych zariadeniach je
dokumentovaný v inej talianskej práci. Au-
tori zistili, že napriek odporúčaniam len v

Graf 17: NutriAction v DSS – početnosť anamnéz s osobitným nárokom na stravu u jedného 

Prehľad 2: NutriAction v DSS – následná intervencia (3) 

MUST body

2 a viac                      Bez ohľadu na počet                         Výživová liečba

0-1     + aspoň 1 osobitný nárok Výživová liečba

1                          + bez osobitného nároku                        Sledovanie 7 dní * 

Stav s osobitným nárokom na stravu Intervencia

* Sledovanie denného príjmu stravy, tekutín a sippingu

Pri zníženom príjme stravy konzultácia s lekárom
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23,3% zariadeniach bol reálne fungujúci
dietetický pracovník a len v 11,7% bolo re-
alizované rutinné sledovanie výživového sta-
vu klientov. Vo viac než 43% zariadení ne-
bol stupeň dysfágie zhodnotený štandard-
nými nástrojmi. Zistili sa aj nedostatky vo
vybavení, len v 55% zariadení bola k dis-
pozícii špeciálna váha pre imobilných kli-
entov (23). Nedostatočná výživa seniorov
v sociálnych zariadeniach je najčastejšie aso-
ciovaná s funkčným deficitom, poruchami
prehĺtania, nedostatočným príjmom stra-
vy, demenciou, odkázanosťou na pomoc pri
kŕmení a prítomnosťou dekubitov a iných
chronických rán (24).

Výsledky NutriAction ako skríningu mal-

nutrície u seniorov žijúcich v slovenských
DSS nám nesporne priniesli dôležité infor-
mácie. Počet skrínovaných seniorov vyso-
ko prevyšuje väčšinu publikovaných štúdií,
ktoré sa zaoberali výskytom malnutrície u
seniorov žijúcich v inštitúciách. Údaje o
BMI a strate hmotnosti (krok 1 a 2 v Kli-
nickom dotazníku) hovoria o nutričnom sta-
ve výživy obyvateľov týchto zariadení. BMI
pod 20 kg/m2 malo 16% seniorov, pokles
hmotnosti o viac ako 5% (za 3-6 mesiacov)
bol zistený u takmer 11% seniorov (3).

NutriAction v DDS – ďalšie súvislosti 
Vzhľadom na počet vyšetrených senio-

rov žijúcich v slovenských DSS sú okrem

Tabuľka 11: NutriAction v DSS – výsledky 

Graf 18: NutriAction v DSS – výsledky 

Výsledky / Pohlavie           

Počet bodov 0-1 + žiadne riziko

Počet bodov 0-1 + aspoň 1 riziko

Počet bodov 2 + viac + ? riziko

Spolu ∑ / %

818

267

872

1245

733

2466

1957

41.80% 

13.64% 

44.56% 

30.57% 

28.02% 

16.49% 

55.49% 

69.43% 4444 6401 100.00%

3338 52.15% 

1000 15.62% 

2063 32.23% 

Muž Žena Spolu ∑ / %
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primárneho zámeru (malnutrícia a riziko
malnutrície), zaujímavé aj údaje získané v
tretej a štvrtej časti dotazníka - následky akút-

nych a chronických chorôb a anamnézy s
osobitným nárokom na stravu. Niektoré z
ponúkaných možností „následkov akútnych

Graf 19: NutriAction v DSS – vek skrínovaných v celom súbore 

Graf 20: NutriAction v DSS – vek skrínovaných mužov
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a chronických chorôb“ (Tabuľka 7 a 8, graf
11 a 12) nie sú z klinického hľadiska jed-
noznačne formulované a preto sú nevhod-
né na celkové zhodnotenie (podozrenie na
poruchy vstrebávania 1,7%, podozrenie na

ťažkú poruchu príjmu stravy 1,66%, perio-
peračný stav 1,47%, chronické ochorenia trá-
viaceho traktu 6,96%, iné choroby 46,41%).
Chronické hnačky a vracanie, boli spojené
do jednej možnosti („abnormálne stavy“).

Graf 21: NutriAction v DSS – vek skrínovaných žien

Graf 22: NutriAction v DSS – krabičkový graf BMI 
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Tieto ťažkosti malo 1,35% vyšetrených. Tú-
to spojenú kategóriu tiež nemožno pod-
robnejšie analyzovať.

Nechutenstvo bolo zistené v 8,01%. Ne-
chutenstvo u starších môže byť spôsobené
viacerými príčinami (starecká anorexia ako

výsledok fyziologických procesov starnu-
tia, anorexia ako symptóm pri ochoreniach,
ako vedľajší účinok liečby). Nádorové ocho-
renie bolo označené u 4,57 % seniorov. Vek
je najdôležitejším rizikovým faktorom ra-
koviny. Rakovina je najčastejšou príčinou

Graf 23: NutriAction v DSS – krabičkový graf strata hmotnosti 

Graf 24: NutriAction v DSS – krabičkový graf malnutrícia 
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úmrtia u ľudí vo veku 60-79 rokov a dru-
hou najčastejšou po 80 roku života (25), 9%
obyvateľov sociálnych zariadení pre starších
má diagnózu rakoviny (26) a počet umiera-
júcich seniorov s touto diagnózou vzrástol
v týchto zariadeniach v rokoch 1986 - 1997
z 13,2% na 16,8% (27). Stav výživy star-
ších onkologických pacientov je jedným z
dôležitých faktorov ovplyvňujúcich prog-
nózu a možnosti liečby. CHOPCH malo
2,31% seniorov (táto diagnóza spĺňa aj kri-
tériá osobitného nároku na stravu). Preva-
lencia CHOPCH stúpa s vekom, údaje z
USA hovoria o 12% vo veku nad 64 rokov
(28), 35-60% pacientov s týmto ochorením
má zároveň nedostatočný stav výživy (27).
Prevalencia CHOPCH sa v sociálnych za-
riadeniach pre starších uvádza v rozmedzí
10-20% (29). Demencia bola označená v
25,55%. Metaanalýzou publikovanou v 2013
sa zistilo, že celková prevalencia demencie
u dospelých nad 60 rokov je medzi 5-7%
(30), prevalencia demencie v nemeckých
sociálnych zariadeniach pre starších bola
51,8%, v komunite žijúcich 2,7% (31). Naj-
častejšie boli uvedené „iné choroby“, na dru-
hom mieste demencia, na treťom nechu-
tenstvo. Najmenej častým bol perioperač-
ný stav. Najvyšší počet následkov chorôb u
jedného skrínovaného bol 7, žiadny násle-
dok bol uvedený v 8,55% (547) prípadoch.
Najviac seniorov (2587) malo 1 následok
(40,42%), dva a viac následkov bolo ziste-
ných u 51,03% (3267) seniorov.

Posledná časť dotazníku sa zaoberá „oso-
bitnými nárokmi na stravu“ (Tabuľka 9 a
10, graf 16 a 17). Táto časť priniesla ďalšie
zaujímavé údaje o zdravotnom stave senio-
rov žijúcich v DSS. Zvýšené nároky na biel-
koviny (3,97%) a stravovací negativizmus
(v 4,59%) sú príliš všeobecné kategórie na
hlbšiu analýzu. Dysfágia a ťažké poruchy
prehĺtania alebo príjmu stravy sú z geriat-
rického hľadiska zaujímavé témy. Keďže
spätne len ťažko možno zistiť presné krité-
riá, na základe ktorých boli seniori s tými-
to problémami rozdelení do dvoch skupín,
v celkovom vyhodnotení sú údaje spojené
do jednej skupiny – dysfágia (4,06%). Pre-

valencia dysfágie u starších sa udáva oko-
lo 15% (32), v domovoch sociálnej starost-
livosti však až okolo 50% (33). Japonskí
autori potvrdili poruchy prehĺtania u 15,4-
23,7% starších klientov sociálnych zaria-
dení rezidenčného typu aj napriek tomu,
že sa stravovali perorálne (34). Prijímanie
potravy sondou (bez bližšej špecifikácie, pred-
pokladajme že perkutánnou endoskopic-
kou gastrostómiou PEG, prípadne nazo-
gastrickou sondou) bolo vyznačené v 0,41%.
V Nemecku je približne 40 000 klientov so-
ciálnych zariadení vyživovaných cez PEG
(16). Japonskí autori uvádzajú výživu se-
niorov cez PEG v rozmedzí 7,4-36,3% pod-
ľa typu nemocničného či sociálneho zaria-
denia (34). Počet pacientov s PEG naras-
tá najmä kvôli poruchám príjmu stravy sú-
visiacich s demenciou. Takmer 30% všet-
kých zavedených PEG v USA je z dôvodu
demencie (35). Dekubity, chronické rany
malo 4,91%. Stav výživy hrá dôležitú úlohu
nielen v procese hojenia chronických rán,
ale aj pri ich vzniku. Rôzne štúdie dokla-
dujú vzťah dekubitov a výživy u seniorov
žijúcich v domovoch sociálnych služieb, ich
výskyt zároveň podmieňuje kvalitu starost-
livosti v týchto zariadeniach (25,36). U 65%
obyvateľov domovov sociálnych služieb, kto-
rí boli pri prijatí zhodnotení ako vážne mal-
nutriční sa vyvinuli dekubity (37). Preva-
lencia dekubitov v zariadeniach sociálnych
služieb sa uvádza v rozmedzí 9-43%, vo vše-
obecnosti je vyššia ako na akútnych odde-
leniach (36). Dôležitú úlohu hrá aj vek,
70% všetkých dekubitov vzniká v populá-
cii starších (25). Diabetes mellitus (DM,
bez bližšej špecifikácie, či typ I a lebo II)
bol zistený u 22,33% seniorov. Prevalencia
DM v domovoch sociálnych služieb pre
starších sa uvádza od 17-25% (25,38). Oste-
oporóza bola uvedená v 15,43%, epilepsia
v 1,93%, ležiaci klient v 22,84% prípadoch.
Podľa literatúry prevalencia ostoeporózy
rastie s vekom v rozmedzí od 8 do 47,5%.
23% diagnostikovanej epilepsie sa vyskytu-
je u ľudí nad 60 rokov, po demencii a moz-
govo-cievnej príhode je to tretia najčastej-
šia neurologická diagnóza u starších (25).
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Zápchu udávalo 11,42% vyšetrených, hnač-
ky 8,09%. Starší ľudia uvádzajú problémy
s obstipáciou v 27%, u inštitucionalizova-
ných je toto percento vyššie (58% potrebu-
je užívať laxatíva) (25). Najvyšší počet ri-
zikových anamnéz u jedného bolo 7, bez
osobitného nároku na stravu bolo 49,04%
(3139), u zvyšných 51% (3262) bol zistený
minimálne jednej osobitný nárok na stra-
vu. Prítomnosť len jedného osobitného ná-
roku, čo zároveň bola aj najväčšia počet-
nosť u jedného vyšetrovaného, bola ziste-
ná v 27,43% (1756) prípadoch. Najčastej-
šie bolo označené „ležiaci klient“, na dru-
hom mieste cukrovka, na treťom osteopo-
róza. Najmenej častým bol údaj o sondo-
vom živení. V porovnateľnej belgickej štú-
dii bolo vyšetrených 1188 seniorov žijúcich
v sociálnych zariadeniach. 38,7% seniorov
bolo v riziku malnutrície, 19,4% malo doká-
zanú malnutríciu, diabetes mellitus malo
19,7%, rakovinu 9,9%, chronickú obštrukč-
nú pulmonálnu chorobu 8,8%, dekubity a
chronické rany 4,5% vyšetrených seniorov,
kognitívny deficit s MMSE pod 24 malo
75,6% (24). 

Nedostatkom projektu NutriAction v
DSS je nastavenie Klinického dotazníku
(nebol použitý štandardný dotazník na zis-
ťovanie porúch výživy, napr. MUST, MNA),
ako aj nejednoznačné hodnotiace kritériá.
Niektoré kategórie sa prekrývajú (napr. BMI
pod 20 a zároveň BMI 18,5-20, či strata
hmotnosti pod 5% a zároveň viac ako 5-10%)
a nie je jasné, do ktorej skupiny bol zarade-
ný proband, ktorý mal napr. BMI presne 20.
Niektoré ponúknuté možnosti z následkov
chorôb a anamnéz s osobitým nárokom
na stravu sú z praktického hľadiska zdvo-
jené (napr. dysfágia a zároveň ťažké poru-
chy prehĺtania alebo príjmu stravy), alebo
nie sú presne zadefinované (napr. zvýšené
nároky na bielkoviny, chronické ochorenia
tráviaceho traktu, podozrenie na ťažkú po-
ruchu príjmu stravy, podozrenie na poru-
chy vstrebávania), alebo sú v jednej mož-
nosti obsiahnuté dva rozdielne zdravotné

sta-vy (vracanie a zároveň chronické
hnačky), možnosť hnačka bola navyše v
oboch okru- hoch. Možnosť „iné choroby“
je veľmi všeo-becná a prakticky nevýpoved-
ná. Prínosom by tiež bolo skĺbenie kritérií
malnutrície v tomto projekte s klinickou
praxou, výstupy by boli následne lepšie
aplikovateľné (3). 

Záver
Nutričná liečba je v populácii seniorov

indikovaná pri dokázanej malnutrícii, ale-
bo pri prítomnosti rizika jej vzniku, teda v
situáciách, kedy z rôznych príčin hrozí ne-
dostatočné pokrytie nutričných a energe-
tických nárokov. Malnutrícia sa u seniorov
žijúcich v domovoch sociálnych služieb vys-
kytuje často, inštitucionalizácia je jedným
z rizikových faktorov rozvoja podvýživy.
Príčinou je kombinácia faktorov starnutia,
zdravotného stavu a miery dizability star-
šieho človeka, úlohu hrá aj úroveň sociál-
neho zariadenia. Zlý stav výživy nepriaz-
nivo ovplyvňuje väčšinu funkcií v staršom
organizme, zhoršuje zdravotný stav, seba-
obsluhu, kvalitu života a prognózu, zvyšu-
je mortalitu. Starostlivosť o problematiku
výživy v sociálnych zariadeniach pre star-
ších je podľa odporučení založená na iden-
tifikácii potenciálneho problému pri stra-
vovaní, vytvorení podmienok pre stravova-
nie podľa individuálnych potrieb, pravi-
delné prehodnocovanie nutričného stavu.
V týchto zariadeniach sa očakáva odbor-
ný prístup, ktorý minimalizuje bariéry v stra-
vovaní súvisiacich so zabezpečením, prí-
pravou a podávaním stravy a samozrejmos-
ťou by mali byť nutričný skríning a inter-
vencia, ako aj príprava stravy vyváženej a
nutrične kvalitnej. Napriek tomu je aj vo
vyspelých krajinách malnutrícia u takto ži-
júcich seniorov stále nedostatočne diag-
nostikovaná a riešená problematika. V slo-
venskom projekte NutriAction realizova-
nom v domovoch sociálnych služieb bola
nutričná intervencia odporučená 68% vy-
šetrených seniorov. 
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The Seniors in NutriAction 

J. Hoozová, Š. Krajčík

Summary

Goal: To find prevalence of malnutrition and risk of malnutrition in older adults living in care
homes (resident / nursing homes)

Participants and methods: In October 2012 to July 2013 6401 residents in 136 care homes in 51
departments of Slovakia were screened; parametres in NutriAction guestionnaire were age, sex, BMI,
weight loss, factor of disease outcomes and factor of special needs of nutrition

Results: 4338 residents in total (almost 68%) were advised to nutritional intervention, 2063 (32%)
didn’t need nutritional intervention 

Conclusion: 16% (1044) had BMI lower than 20, 11% (697) residents had unplanned loss of
weight more than 5% 

Key words: senior – BMI – unplanned weight loss – malnutrition – nutritional intervention
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STARÁ DOBRÁ ŠKOLA

Roky uplynulého storočia končiace sa
číslicou 5 sú v slovenskej geriatrii príznač-
né aj tým, koľko znamenitých osobností v
nich prišlo na svet. Radí sa k nim aj roč-
ník 1935, kedy sa nám narodil pán primár
MUDr. Miloš Haršányi. 

Ak by ste hľadali prototyp lekára sta-
rého dobrého strihu v tom najlepšom slo-
va zmysle, pán primár Haršányi by bol skve-
lým príkladom. Na geriatriu sa dostal tak,
ako väčšina jej slovenských „otcov – zakla-
dateľov“ – z internej kliniky. V jeho prípa-
de to navyše nebola tuctová, ale I. interná
klinika Lekárskej fakulty UK v Bratislave
a v tom čase Fakultnej nemocnice na Mic-
kiewiczovej ulici – vlajková loď slovenskej
interny. Tak to v starých dobrých časoch
bývalo – univerzitné kliniky najvyššieho ran-
gu vychovávali z odborných asistentov aj
budúcich primárov, ktorí potom medicín-
sku múdrosť šírili ďalej. 

Pán primár sa u nás na Krásnej hôrke
ujal funkcie priam symbolicky 1. 1. 1981 a
pôsobil v nej 25 rokov. Ako možno charak-
terizovať jeho primárovanie? Spomeňme
aspoň niektoré význačité charakteristiky. 

Budovanie. Pripomeňme, že pán primár
Haršányi neprišiel na hotové. Musel zabez-

pečovať nielen bežnú prevádzku, ale výz-
namne sa starať aj o materiálne i personál-
ne budovanie novozaloženej kliniky. Há-
dam nemusíme zdôrazňovať, že v „neatrak-
tívnej“ geriatrii bola aj vtedy takáto misia
nesmierne náročná. 

Medicínska múdrosť. Neskonalú medi-
cínsku erudíciu a skúsenosť pána primára
Haršányiho si dovoľujeme ilustrovať osob-
ným zážitkom jedného z autorov (MD),
ktorý dodnes deň pri výučbe geriatrie me-
dikom hovorí, že najťažšie na nej je asi do-
kázať odlíšiť a správne neordinovať senio-
rovi to, z čoho nebude mať „netto“ pros-
pech. Túto múdrosť videl prvý raz u svoj-
ho pána primára a neskôr pochopil jej veľ-
kosť (a verí, že raz ju bude zvládať aspoň
porovnateľne, ako to vedel jeho učiteľ). 

Triezvy pohľad. Aj tu len krátka ilus-
trácia: pán primár si ctil akýkoľvek reálny
pokrok v medicíne. O to viac dokázal svo-
jim osobitým spôsobom vyjaviť, že zďale-
ka nie všetko, čo sa ako veda tvárilo, malo
aj nejaký potenciál ňou naozaj byť. 

Dobrosrdečnosť. Autori tejto laudácie
sa počas svojho medicínskeho existovania
stretli s mnohými primármi na mnohých
pracoviskách. Zodpovedne preto môžeme
povedať, že „náš primár Haršányi“ bol
prakticky nedostihnuteľným dobrákom.
Možno niekedy aj na svoju škodu (veď napr.
často podriadenému ani nič nepovedal a
urobil vec za neho s jediným vysvetlením
– „keď ten sekundár mal toľko inej robo-
ty“), v každom prípade sme ho aj za to ma-
li tak radi. 

Ranostaj. Pán primár bol neuveriteľné
ranné vtáča. Keď sme my ostatní pred sied-
mou prichádzali do práce, on nás už ot-
covsky vyzeral zo svojho primárskeho ok-
na pri vchode na kliniku. V tom čase „mal
už porobené“ – vedel, čo sa stalo s pacient-
mi od predošlého dňa, kto bol prijatý a
ako vyzerajú pacienti, ktorí sú plánovaní na
prepustenie. A nezabudnime ani na prida-
nú hodnotu jeho škovránkovstva – mladí
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lekári, ktorí sa ešte trochu báli slúžiť, si
odrátavali čas služby nie do 7:00, ale do
4:30, lebo vedeli, že odvtedy sa môžu oprieť
o pána primára nielen telefonicky. 

Priekopník. K obdivuhodným vlastnos-
tiam pána primára, ktorými priam pred-
behol svoju dobu, patrila aj jeho úcta k
predpisom a dokumentom spojeným s pre-
vádzkou kliniky. Nech už si o ich význame
nepokryte myslel čokoľvek, vždy ich mal v
ažurite, lebo vravieval, že ak bez poriadku
nemôže fungovať klinika, tak bez poriad-
ku nemôže fungovať ani riaditeľstvo ne-
mocnice. Tam posielal mnoho výkazov, ho-
ci vždy vedel odlíšiť, čo môže byť užitočné
a čo je zjavná makulatúra. A vyrábal ich v
drvivej väčšine sám – až neskôr mladší le-

kári naplno cenili, koľko času im láskavo
ušetril, keď im túto ubíjajúcu spisovú tvor-
bu nehádzal na krk. 

Vtípky (tak pán primár volal vtipy). Na-
ostatok nemôžeme nespomenúť, ako pán
primár dokázal vtípkami vždy uvoľniť aj
najstrnulejšiu atmoféru na prospech všet-
kých naokolo. Aj táto jeho studnica bola
bezodná a osviežujúca. 

Vážený pán primár, znova Vám ďaku-
jeme a hlasno voláme: Ad multos annos!

Prof. MUDr. Z. Mikeš, DrSc., 
prim. MUDr. J. Jánošiová, PhD., 
Doc. MUDr. M. Dúbrava, CSc., 

I. klinika geriatrie LFUK 
a UN Bratislava
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SLOVENSKÁ GERIATRIA MÁ ĎALŠIEHO 
ŠPIČKOVÉHO MLADÉHO REPREZENTANTA 

Nomen omen. Čo iné vás môže ako
prvé napadnúť, keď sa zamyslíte na tým,
ako na pomerne limitovanom priestore prí-
hodným spôsobom vypovedať o príbehu
Človeka v geriatrii a ten človek sa volá GER-
lich. Predurčenie? 

Dnes 60-ročný primár MUDr. Ladislav
Gerlich, MPH, sa prvý raz pozrel na ten-
to svet v rodine lekára a úradníčky. Predu-
rčenie? 

Čas ho potom z Bratislavy zavial cez
Nové Mesto nad Váhom a univerzitný Mar-
tin (ak neviete, za čo sa v tom čase pri ab-
solvovaní medicíny udeľovala Cena minis-
tra školstva, skúste sa opýtať oslávenca, on
to vie preto, lebo ju má; ale ako ho poznám,
tak vám povie, že za prospech, ale za aký,
s tým sa vám už zo skromnosti nezverí) do
Prievidze a Bojníc. Predurčenie? 

Ak existuje osud a predurčenie, tak by
som si na všetky tri kontextuálne položené
otázky odpovedal áno. 

Veď keď sa so svojím menom narodi-
lo, nemohlo chlapča tušiť, že to bude prá-
ve geriatria, v ktorej bude zúročovať roz-
siahle internistické skúsenosti, všetky tie

výjazdy sanitkou, hodiny odordinované v
ambulancii, predoperačné konzíliá, denno-
nočné služby s akútnou medicínou i prima-
riátovanie pre tých, ktorí potrebujú dlho-
dobú starostlivosť. Málokto dnes už tak
komplexne pozná, ako to naozaj u cho-
rých seniorov je. 

Veď keď sa narodil, nemohol on ani
jeho rodičia tušiť, že z neho bude nielen
lekár ako otec, ale že sa mu budú hodiť aj
mamine úradnícke gény. Len ten kto nech-
ce rozumieť nerozumie, že výkon rôznych
funkcií v medicíne nie je nevyhnutne spo-
jený s atavistickým pocitom radosti z mo-
ci a mamonu, ale že u niektorých ide nao-
zaj o pocit (neatraktívnej) služby iným.
Primár Gerlich je toho živým dôkazom.
Nie že by som nedokázal dostatočne oce-
niť jeho zástoj na čele spolkového lekár-
skeho života v Prievidzi alebo dlhoročnú
neprehliadnuteľnú participáciu pri vedení
Slovenskej gerontologickej a geriatrickej spo-
ločnosti, nie že by som nemal dostatočnú
úctu k jeho funkciám v Slovenskej lekár-
skej komore zavŕšeným jej viceprezidento-
vaním, ale predsa len by som sa aspoň jed-
nou – dvoma vetami pristavil pri funkcii
riaditeľa nemocnice, ktorú vykonával de-
sať rokov. Všetci vieme, aké to na Sloven-
sku boli roky nielen medicínsky turbulent-
né. O to väčší, priam historický význam
podľa mňa má, že pán riaditeľ Gerlich v
časoch, keď nejedna „okresná“ slovenská
nemocnica multiorgánovo chradla, doká-
zal tú svoju nielen uchrániť, ale rozvinúť
tak, že dnes je jej región i diapazón ňou
poskytovanej starostlivosti ďaleko za hra-
nicou bojnického chotára. Som si istý, že
ide o slovenský unikát. Laudant zveľadil
mandát všetkých svojich funkcií vlastnými
schopnosťami a prácou, pričom tak učinil
s noblesou. 

Veď keď sa rozcestoval po Slovensku,
nemohol ani tušiť, ako sa mu to bude ho-
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diť pri chápaní zdravotnej starostlivosti,
ktorú treba každodenne poskytovať v reál-
nych podmienkach neakademickej medi-
cíny. Tento svetobežnícky okruh dnes pri-
már Gerlich završuje cestovaním po šírom
svete za svojimi najbližšími. 

Predtým, ako som si sadol, aby som
napísal tento krátky epos, dal som si závä-
zok, že k nemu nepriložím fotografiu jubi-
lanta staršiu ako 5 rokov. A tak som sa dal
prehľadávať môj fotoarchív. Či veríte, ale-
bo nie, zistil som, že ten záväzok som pri-
jímať nemusel – primár Gerlich akoby ani
nestarol. Ale i tak mu zo srdca želám aj

pevné zdravie, nielen veľa radosti z geriat-
rie, rodiny a koníčkov (hoci sám iný ako
medicínu neuvádza, my vieme, ako rád na-
príklad chodí na futbal). 

Je mi veľkou cťou, že som pred rokmi
mohol spoznať tohto výnimočného, dob-
rého, medicínsky nesmierne sčítaného člo-
veka, s ktorým je vždy povznášajúcim zážit-
kom rozprávať sa (nielen o medicíne). Vá-
žený pán primár, milý Laco: Ad multos
annos!

M. Dúbrava
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