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Cilj vsakega prehranskega pregleda bolnika je ugotoviti 

njegovo PREHRANSKO OGROŽENOST - presejanje : 

 - bolnik ni prehransko ogrožen 

- bolnik je prehransko ogrožen 

 

in opredeliti STANJE PODHRANJENOSTI: 

 - tip/e podhranjenosti (PEM, sarkopenija, kaheksija - po 

stopnjah), 

- vzroke za podhranjenost (bolezen, zdravljenje, drugo), 

- določiti „stopnjo-resnost“ podhranjenosti,  ( anoreksija, 

vnos hrane, stopnja katabolizma, mišična masa in moč, 

psihično stanje), ki omogoči načrtovanje prehranske 

podpore (OPD, prehransko svetovanje, enteralna 

prehrana – sondna hrana, dopolnilna ali popolna PP). 

 

 



Ocena prehranskega stanja in  

prehranska daignoza 

        Presejanje (NRS 2002) 

Diagnoza rak 

Negativen 

(<3 točke) 

Ponovimo čez  

7 dni 

Pozitiven  

(≥ 3 točke) 

Delovanje prebavil 
(izključi prisotnost driske, 

ileusa/subileusa,  

bruhanje in abdominalne bolečine) 

NE 

DA 

Prehranske težave 

brez disfagije 
(anoreksija, bolečina pri 

požiranju, spremenjen 

okus, slabost, td) 

EP po NGS sondi 

(kratkoročno) ali po 

gastrostomi (dolgoročno) 

in prehransko svetovanje 

Prisotnost disfagije 
(težave s požiranjem zaradi 

mukozitisa in mehanične 

obstrukcije) 

OPD in 

prehransko svetovanje  

Parenteralna 

prehrana 



 PREHRANSKO STANJE: 

 presejanje in pregled 

                     Diagnoza podhranjenosti 

     

             Presejanje                            Pregled 

Je hitra metoda za selekcijo 

pacientov,  ki nam pove ali so 

bolniki  prehransko ogroženi ali že 

podhranjeni.  

Je diagnostični postopek, 

ugotovimo stopnjo, 

podhranjenosti pacienta: 

Ocenjujemo 

Prehransko stanje 

Funkcijsko sposobnost 

Hranilni in energijski vnos 

 



NUTRITIONAL RISC SREENING (NRS 2002)- 

bolnišnice 

Začetno presejanje I 

1 Ali je BMI < 20.5 Da Ne 

2 Ali je bolnik shujšal vzadnjih 3 mesecih 

3 Ali je bolnik manj jedel v zadnjem tednu? 

4 Ali je bolnik hudo bolan? (napr. Intenzivna enota) 

Če je odgovor na katerokoli vprašanje da,  

je potrebno narediti zaključno presejanje  

Če je odgovor na vsa vprašanja ne,  

je potrebno ponoviti presejanje 1x tedensko 

Tabela 1 : Začetno presejanje 



Tabela 2: Zaključno presejanje 

Stanje prehranjenosti: motnje Resnost bolezni (povečane potrebe) 

Odsotne 0 normalno Odsotne 0  Normalne prehranske potrebe 

Blage  1točka Izguba tt >5% v 3 mes  
ali vnos hrane manj kot 50-
75% normalnih preanskih 
potreb v zadnjem tednu 

Blage  1 točka Zlom kolka* kroničen 
bolnik, še posebej če ima 
akutne komplikacije: 
ciroza, KOPB, dializni 
bolnik, sladkorni bolnik, 
onkološki bolnik 

Zmerne 2 točki Izguba tt  >5% v dveh 
mesecih ali BMI 18.5 - 20.5 + 
moteno splošno stanje ali vnos 
hrane 25-60% normalnih 
potreb v zadnjem tednu 

Zmerne  2 točki Velike trebušne operacije* 
kap* huda pljučnica, krvni 
raki 

Hude 3 točke  Izguba tt > 5% v 1 mes 
(>15% in 3 mes) or BMI 
<18.5 + moteno splošno 
stanje ali vnos hrane 0-
25% normalnih potreb v 

zadnjem tednu 

Hude 3 točke Poškodbe glave* 
transplantacija kostnega 
mozga 
Bolniki na intenzivnem 
oddelku (APACHE>10) 

Točke:                                         +                    točke:                            =Skupne točke:  

Starost > 70 let: dodaj 1 skupnim točkam zgoraj = starosti prilagojene skupne točke 



Rezultat presejanja NRS 2002 

 Točke≥3: bolnik je prehransko ogrožen; 
potrebno je pripraviti prehranski načrt in 
izvajati prehransko podporo. 

 Točke < 3: ponoviti presejanje vsak 
teden.  



PREHRANSKI PREGLED 

Sledi prehranskemu presejanju.  

Pri njem uporabimo različne tehnike. 

 



KAKO OCENJUJEMO SESTAVO TELESA? 

 

 
 
 

ANTROPOMETRIČNE 

MERITVE: 
Telesna teža 

Telesna višina 
ITM 

MERITEV KOŽNIH GUB 
BIA 

DEXA 
 



Indeks telesne mase (ITM) 

 
Je predvsem prognostični parameter pri napovedi stopnje 
tveganja obolevnosti in umrljivosti pri podhranjenih in debelih 
posameznikih. 
 

ITM stopnja prehranjenosti 

< 18 težka podhranjenost 

8 – 20 podhranjenost 

20 – 25 normalna teža 

25 – 30 čezmerna teža 

> 30 debelost 

 

Pri oceni upoštevati! 

- sestavo telesa. 

-telesno konstitucijo 

 

 



Bioelektrična impedanca (BIA) 
Ne-invazivna, hitra metoda meritve sestave in funkcije 
telesa.  

Osnovni princip delovanja - mišično tkivo zaradi večje 
vsebnosti vode oziroma elektrolitov večjo prevodnost v 
primerjavi z maščobnim tkivom.  

Na podlagi meritev upornosti različnih tkiv, ki 
vsebujejo različno količino vode določi delež mišic, 
puste mišične mase, delež maščob, delež telesne vode, itd. 

Klinično pomembna izguba mišic - Indeks puste 
telesne mase (FFMI). 

     moški < 14,6 kg/m2 

     ženske < 11,4 kg/m2 

Fazni kot dober indikator stanja telesnih tkiv (celične 

mase) in integritete ter funkcije celične membrane. Klinično 

pomemben je znižan fazni pod 4,5°. – za oceno funkcionalnega 

delovanja telesa. 

 



Zanesljivost  meritve zmanjšajo: edem, ascites, 
dehidracija, debelost, izrazita podhranjenost. 

 

V klinični za oceno/spremljanje:  

- tekočinskega stanja in 

- puste mišične mase.  

 



WHO 

lestvica 

Lestvica po 

Karnofske

m 

Stanje bolnika 

0 100 Aktiven, brez bolezni 

1 90 Aktiven, minimalni znaki bolezni 

1 80 Zmanjšana aktivnost, zmerni znaki bolezni 

2 70 Ni normalne aktivnosti, skrbi zase 

2 60 Potrebuje občasno pomoč 

3 50 Pogosto potrebuje pomoč in zdravniško oskrbo 

3 40 Prizadet, potrebuje posebno oskrbo 

4 30 Močno prizadet, indicirana hospitalizacija 

4 20 Zelo bolan, nujna hospitalizacija, aktivna terapija 

4 10 Moribunden  

5 0 Smrt  

Ocena stanja zmogljivosti – lestvici 



Ocena stanja zmogljivosti – test funkcije 

 Bolnik stisne dinamometer - ocenimo stopnjo 

mišične moči (kaže splošno sposobnost bolnika 

za delovanje v vsakodnevnem življenju).  



Stopnja izgube telesne teže 

Prognostični parameter - 

večji kot je, večja je stopnja funkcionalnega propadanja pri 
bolniku in večje je tveganje za razvoj zapletov in ostalih 
negativnih sopojavov bolezni in zdravljenja.  

 

Blaga izguba TT  

     > 5 % v zadnjih 3-6 mes. 

Zmerna izguba TT: 

      > 10 % v zadnjih zadnjih 3-6 mes  

Huda izguba TT: 

     > 15 % v zadnjih zadnjih 3-6 mes. 

 



Telesni pregled bolnika 

Odkrivamo telesne znake  

podhranjenosti.  

Ocenjujemo: 

- Splošen izgled.  

- Stanje kože in sluznic 

- Stanje las, oči, prebavil (prisotnost driske, 
peristaltika). 

Pristopi: 

inspekcija, palpacija, perkusija. 



Laboratorijske preiskave krvi 

 Osnovne laboratorijske preiskave (hemogram, 
diferencialna krvna slika (DKS). 

 Serumski albumin. 

 Proteini akutne faze (CRP). 

 Krvni sladkor. 

 Drugo: elektroliti, magnezij, fosfat, kalcij, jetrni 
testi, holesterol, trigliceridi, itd. 



Ocena energijskega in  

hranilnega ravnotežja  

V kolikšni meri so pri bolniku zadoščene 
potrebe po energiji in hranilih.  

Prehranska anamneza – intervju:  

s pomočjo prehranskega dnevnika,  

    24-urni recall, FFQ, itd, beleženje na TL 

Ugotavljanje: 

   - Prehranske težave povezane s kronično   
boleznijo in zdravljenjem. 

   - Pretekle in sedanje prehranske navade. 

   - Verska, kulturna in etična stališčih. 

   - Upoštevanje bolnikovih želje. 

   - Prehranske alergije in intolerance. 

   



Priprava individualnega prehranski načrt 

Upošteva bolnikovo: 

• Bolezensko, prehransko in presnovno stanje 

• Zdravljenje. 

• Prisotnost drugih kroničnih bolezni. 

• Energijsko hranilne potrebe. 

• Prehranske težave, želje, navade, omejitve, 
intolerance itd. 



Prehranski načrt – multidisciplinarni ukrep 

 Visoko beljakovinska in energijska prehrana. 

 Prilagodimo konsistenco hrane, ki jo najlažje zaužije (kašasta, 
pasirana, tekoča, sondna) 

 Upoštevamo bolnikove želje po določeni vrsti hrane (hladna, brez 
ml.izdelkov, idr.) in/ali izključimo hrano, ki je ne mara ali se mu upira. 

 Prilagodimo število dnevnih obrokov. 

 Predpis beljakovinsko-energijske dodatke (pripravljeni v kuhinji ali s 
terapevstkim učinkom - v obliki farmacevtskih preparatov - z 
dodatkom omaga 3 MK – mnogi so na zdravniški Recept) 

 Če niso prisotne motnje delovanja GIT-a in so prehranske težave zelo 
izrazite (prehranski vnos nezadosten, več kot 1 teden, manj kot 60% 
energ potreb) lahko preidemo na sondno hranjenje. 

 Prehransko svetovanje (OPD, prilagoditev konsistence itd,), kadar so 
prisotne motnje GIT-a – dopolnilna ali popolna parenteralna 
prehrana. 

 
 

 



Vrednotenje prehranskega načrta  

 Namen = določiti njegovo učinkovitost – stopnjo 
napredka v prehranskem stanju bolnika.  

Kaj? 

 Periodična ocena prehranskega stanja.  

 Beleženje količine zaužite hrane (terapevtski list, 
prehranski dnevnik, druga dokumentacija). 

 Spremljanje pojava zapletov pri hranjenju (driska, krči, 
itd.)  

 Ocena kvalitete življenja. 

 Ocena stopnje bolnikove telesne dejavnosti, itd. 

Kdaj? 

 Hospitaliziran bolnik – dnevno  

 Ambulantni – periodično 

Kako? 

Ocenjavati in dokumentirati 


