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Streszczenie 
Szacuje się, że niedożywienie szpitalne dotyczy co drugiego hospitalizowanego chorego. W pracy omówiono jego 
przyczyny oraz przedstawiono narzędzia przesiewowe, służące do wyszukiwania chorych wymagających postępo-
wania dietetycznego. 
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Abstract 
It is estimated that a half of hospitalized subjects are malnourished. This paper discusses causes of hospital 
malnutrition as well as screening tools which can be used to select those who need dietetic intervention. 
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Wstęp 

Niedożywienie to niekorzystny stan odżywienia, 
spowodowany niedostatecznym przyjmowaniem czy też 
przyswajaniem składników pokarmowych oraz zwiększo-
nymi stratami i zapotrzebowaniem wynikającym  
z procesów katabolicznych [1]. Stanowi ono jeden  
z wielkich zespołów geriatrycznych i często prowadzi  
do niesprawności [2]. Dlatego u starszych chorych 
diagnostyka niedożywienia powinna być jednym z 
podstawowych elementów oceny [3]. 

Szczególnym rodzajem niedożywienia jest tzw. 
niedożywienie szpitalne (ang. hospital malnutrition). Jest 
to niedożywienie, które rozwija się w trakcie pobytu  
w szpitalu. Bardzo często jest efektem nierozpoznania 
tego niekorzystnego stanu odżywienia już przy samym 
przyjęciu do szpitala. Według Jarosza i wsp. [4], objawy 
niedożywienia występują u 40-50% pacjentów przyjmo- 

 
 
wanych do szpitali. Z kolei według Szczygła [5], niedoży-
wienie szpitalne rozwija się u 30% chorych prawidłowo  
odżywionych, a ulega pogłębieniu u 70% chorych 
niedożywionych w ciągu zaledwie 14 dni pobytu  
w szpitalu. Na podstawie analizy przeprowadzonej przez 
Schindler i wsp. [6] ryzyko niedożywienia szpitalnego, 
ocenione za pomocą różnych narzędzi (w tym NRS, 
MUST, i inne kwestionariusze krajowe) w europejskich 
szpitalach wyniosło 28% (analizą objęto 21 007 pacjen-
tów). W badaniu tym odnotowano także, że spośród 
wszystkich osób z rozpoznanym ryzykiem niedożywienia, 
10% stanowili pacjenci oddziałów geriatrycznych.  
 
Przyczyny niedożywienia szpitalnego 

Poruszając kwestię niedożywienia szpitalnego warto 
uświadomić sobie, że już samo przebywanie w szpitalu, 
nieważne z jakiej przyczyny, jest potencjalnym czynni-

21 

PRACA POGLĄDOWA 

 



POSTĘPY DIETETYKI W GERIATRII I GERONTOLOGII 2017;1(3):21-24 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

kiem, który może przyczynić się do zmniejszenia 
zainteresowania jedzeniem, co może wynikać z obniżo-
nego nastroju czy też strachu związanego z rokowaniami 
[7]. U osób hospitalizowanych, poza chorobą i związaną 
z nią farmakoterapią, która niejednokrotnie przyczynia 
się do spadku apetytu, paradoksalnie za przyczynę 
niedożywienia szpitalnego uważa się dietę szpitalną, 
którą odbiera się z reguły jako niesmaczną, 
nieapetycznie podaną i często niedostosowaną do 
wymagań żywieniowych chorego. Obserwuje się również 
małe urozmaicenie posiłków w zakresie dodatków do 
pieczywa oraz brak warzyw lub owoców, szczególnie do 
śniadania [8]. Z wielu badań wynika, iż dieta szpitalna nie 
jest dobrze zbilansowana pod względem składników 
odżywczych [3,9]. Ponadto w ostatnich latach znaczna 
część szpitali zdecydowała się na korzystanie z usług 
cateringowych, kosztem rezygnacji z kuchni szpitalnych. 
Zatrudniony w cateringu dietetyk nie ma możliwości 
bezpośredniego kontaktu z pacjentem o szczególnych 
wymogach żywieniowych, co jest bardzo niekorzystnym 
zjawiskiem. W przypadku, gdy szpital dodatkowo 
zatrudnia innego dietetyka, ale tylko jednego na całą 
placówkę, regularna kontrola stanu odżywienia  
u wszystkich pacjentów jest mało realna.  

Żywienie w szpitalach wciąż za rzadko 
dostosowywane jest do potrzeb i stanu zdrowia 
pacjentów. Konieczność niejednokrotnego pozostawa-
nia na czczo z powodu planowanych badań diagnosty-
cznych czy też ograniczona sprawność funkcjonalna, 
uniemożliwiająca samodzielne spożycie posiłków,  
to kolejne przyczyny, które mogą powodować nizamie-
rzoną utratę masy ciała podczas hospitalizacji [2].  
W praktyce obserwuje się braki w personelu, który 
mógłby pomóc w karmieniu pacjentów niewydolnych 
samoobsługowo.  

Mało która placówka lecznicza uwzględnia 
preferencje czy też nawyki żywieniowe chorego, rzadko 
gdzie monitoruje się, czy pacjent spożył podany posiłek. 
Dodatkowo pacjenci skarżą się na niefizjologiczne  
pory podawania posiłków w szpitalach, m.in. z kolacją  
w godzinach popołudniowych. Wielu placówkom leczni-
czym zarzuca się, że godziny posiłków dostosowane  
są do wygody administracji, a nie potrzeb chorych czy 
zasad fizjologii żywienia [5]. Administracja szpitalna 
ciągle jeszcze nie traktuje żywienia w szpitalach jako 
elementu leczenia, lecz postrzega je jako usługę 
hotelową, którą należy zapewnić pacjentowi. 

Lekarze i pielęgniarki często nie doceniają znaczenia 
prawidłowego, dostosowanego do indywidualnej 
sytuacji pacjenta, żywienia dla osiągnięcia oczekiwanych 
wyników leczenia [10]. Na oddziałach wciąż brakuje 
dietetyków i ich fachowej porady dotyczącej diety  

w danej chorobie, jak również dalszych zaleceń 
żywieniowych do stosowania po opuszczeniu szpitala. 
Dietetyk szpitalny powinien być aktywnym członkiem 
zespołu terapeutycznego [11], powinien w miarę 
możliwości codziennie monitorować stan odżywienia 
pacjentów hospitalizowanych, a nie być traktowany 
podrzędnie, z umniejszoną rolą do wyłącznego 
nadzorowania pracy w kuchni szpitalnej. 

 
Diagnostyka niedożywienia szpitalnego 

Wydaje się, że najprostszym narzędziem diagnosty-
cznym może być wskaźnik BMI (Body Mass Index),  
wg którego niedożywienie jest stwierdzane przy 
wskaźniku poniżej 18,5 kg/m², jednak w przypadku osób 
starszych nie jest on wiarygodny [3].  

Istnieją również biochemiczne wskaźniki niedoży-
wienia, do których zaliczyć można [12]: 

 poziom albumin w surowicy (stan odżywienia 
prawidłowy: >35 g/l, niedożywienie lekkie:  
29-35 g/l, niedożywienie umiarkowane:  
25-30 g/l, niedożywienie ciężkie: <25 g/l) 

 liczbę limfocytów (stan odżywienia prawidłowy: 
>1500 mm, niedożywienie lekkie:  
1200-1499 mm, niedożywienie umiarkowane: 
800-1199 mm, niedożywienie ciężkie: <800 mm) 

 poziom transferryny w surowicy (stan 
odżywienia prawidłowy: >2,00 g/l, niedożywie-
nie lekkie: 2,00-1,51 g/l, niedożywienie umiarko-
wane: 1,50-1,00 g/l, niedożywienie ciężkie:  
<1,00 g/l) 

W związku ze znacznym rozpowszechnieniem 
niedożywienia wśród chorych hospitalizowanych, 
wprowadzono w Polsce obowiązek przesiewowej oceny 
stanu odżywienia, która dotyczy chorych przyjmowanych 
do leczenia, z wyłączeniem szpitalnych oddziałów 
ratunkowych [13]. Ocena ta wykonywana jest według 
skali SGA lub NRS 2002 – u dorosłych, a u dzieci  
i młodzieży – na siatkach centylowych wzrastania. 

SGA (ang. Subjective Global Assessment), czyli 
Subiektywna, Globalna Ocena Stanu Odżywienia, 
obejmuje dane z: wywiadu (zmiany masy ciała, zmiany  
w przyjmowaniu pokarmów, objawy ze strony przewodu 
pokarmowego, wydolność fizyczna i wpływ choroby  
na zapotrzebowanie na składniki odżywcze), badania 
fizykalnego (utrata podskórnej tkanki tłuszczowej, zanik 
mięśni, obrzęki w okolicy krzyżowej i w okolicach kostek 
oraz obecność wodobrzusza) oraz subiektywną ocenę 
stanu odżywiania z określeniem stopnia zawansowania 
problemu (prawidłowy stan odżywienia, podejrzenie 
niedożywienia, wyniszczenie, duże ryzyko niedożywie-
nia) [14]. 
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Dla osób starszych, lepszym narzędziem wydaje się 
być NRS 2002 (ang. Nutritional Rating Scale), gdyż 
obejmuje poza czteroma podstawowymi parametrami, 
do których należą zmniejszenie masy ciała, zaburzenia 
przyjmowania pokarmów, aktualny wskaźnik masy ciała  
i ciężkość choroby, również wiek (doliczany jest 
dodatkowy 1 punkt za wiek powyżej 70. lat) [14]. 

Polecana do oceny dla stanu odżywienia u osób 
starszych skala MNA (ang. Mini Nutritional Assessment) 
[3] nie znalazła się na liście rekomendowanych narzędzi. 
Pomimo tego jest dość powszechnie stosowana na 
oddziałach geriatrycznych jako element Całościowej 
Oceny geriatrycznej (COG) [15]. 

W wielu krajach na świecie polecaną do oceny 
stanu odżywienia, zarówno do zastosowania w środo-
wisku zamieszkania, jak i podczas hospitalizacji, jest 
skala MUST (ang. Malnutrition Universal Screening Tool). 
Nie obejmuje ona wprawdzie kryterium wieku, ale 
niewątpliwą jej zaletą jest prostota oraz przejrzyste  
i jednoznaczne zdefiniowanie algorytmu postępowania. 
Narzędzie to jest rekomendowane przez British 
Association for Parenteral and Enteral Nutrition (BAPEN) 
[16]. Obejmuje ono 5 kroków, przy czym pierwsze trzy 
kroki powinny być traktowane jako kroki diagnostyczne 
(ocena konkretnych parametrów), krok czwarty jest 
krokiem decyzyjnym (ocenia się ryzyko niedożywienia  
na podstawie wykonanego postepowania diagnosty-
cznego) i wreszcie krok piąty – interwencyjny (zasady 
rekomendowanego do wdrożenia postepowania zależą 
od podjętej na wcześniejszym etapie decyzji). 

Kolejne kroki przedstawiono poniżej: 
- krok 1 – ocena wskaźnika masy ciała (BMI –  

ang. Body Mass Index) 
0 pkt – BMI powyżej 20 kg/m2 
1 pkt – BMI pomiędzy 18,5 a 20 kg/m2 
2 pkt – BMI poniżej 18,5 kg/m2 

- krok 2 – ocena utraty masy ciała w ciągu 3-6 
miesięcy poprzedzających hospitalizację 

0 pkt – poniżej 5% 
1 pkt – pomiędzy 5 i 10% 
2 pkt – powyżej 10% 

- krok 3 – ocena występowania ostrej choroby  
i ryzyka nieprzyjmowania pokarmów przez 
ponad 5 dni; jeśli ocena jest pozytywna, 
przyznaje się 2 punkty; zwraca się przy tym 
uwagę, że prawdopodobieństwo takiego zdarze-
nia jest niewielkie u chorych nieprzebywających 
na oddziałach szpitalnych 

- krok 4 – ocena ryzyka niedożywienia na 
podstawie sumarycznej liczby punktów uzyska-
nych w krokach 1-3; Jeśli suma wynosi: 

0 pkt – ryzyko niedożywienia jest małe 
1 pkt – ryzyko niedożywienia jest średnie 
2 pkt lub więcej – ryzyko niedożywienia jest 

duże 
- krok 5 – definiuje zasady postępowania: 

 u chorych hospitalizowanych z niskim 
ryzykiem niedożywienia (0 pkt w kroku 4), 
należy powtarzać ocenę co tydzień 

 u chorych hospitalizowanych ze średnim 
ryzykiem niedożywienia (1 pkt w kroku  
4) konieczne jest zbieranie danych dotyczą-
cych spożycia przez 3 dni (dzienniczek 
bieżącego notowania spożycia) i jeśli nie  
ma niedoborów, należy powtarzać ocenę  
co tydzień; w przypadku stwierdzonych 
niedoborów konieczne jest wdrożenie 
postępowania interwencyjnego zdefiniowa-
nego dla jednostki 

 u chorych ze znacznym ryzkiem niedoży-
wienia (co najmniej 2 pkt w kroku  
4), konieczne jest wdrożenie postępowania 
interwencyjnego zdefiniowanego dla jed-
nostki lub konsultacja dietetyka. 

Skala MUST może być też stosowana u osób 
mieszkających w środowisku lub w instytucjach. 
Zdefiniowane są jednak wtedy inne zasady 
postepowania w kroku 5. 
 
Podsumowanie 

Stwierdzenie w badaniu przesiewowym niekorzy-
stnego stanu odżywienia, zgodnie z cytowanym 
Rozporządzeniem [13], wymaga wykonania oceny 
żywieniowej i wdrożenia interwencji dietetycznej. 
Niestety, wobec niekontraktowania dietetyka przez NFZ 
na oddziałach szpitalnych większość jednostek wykonuje 
jedynie badanie przesiewowe. Nie jest to oczywiście 
wystarczające, niemniej zdać sobie należy sprawę,  
że wobec wprowadzenia rozwiązań prawnych wychodzą-
cych naprzeciw potrzebom chorych w zakresie 
odżywiania, można mieć nadzieję, że wraz z upływem 
czasu wprowadzane będą w życie kolejne elementy 
Rozporządzenia, a to przyczyni się do właściwego 
zdefiniowania roli dietetyka w systemie lecznictwa 
szpitalnego. 
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