
‘MUST‘

5 kroků ‘MUST‘

‘MUST’ je screeningový nástroj skládající se z 5 kroků, určený k identifikaci dospělých pacientů, 
kteří trpí podvýživou, rizikem podvýživy (malnutrice), nebo obezitou. Obsahuje také pokyny pro po-
stup, který lze použít k vytvoření plánu péče.
Je určen pro použití v nemocnicích, sociálních a jiných pečovatelských zařízeních a může být použit 
všemi pracovníky poskytujícími péči.

Tato příručka obsahuje:
• vývojový diagram zobrazující 5 kroků k použití pro screening a management
• BMI tabulku
• Tabulku váhového úbytku
• Alternativní měření, kdy BMI nelze získat měřením hmotnosti a výšky.

Krok 1
Změřte výšku a váhu, abyste získali hodnotu BMI pomocí přiloženého dia-
gramu. Nelze-li získat výšku a váhu, použijte alternativní postupy uvedené  
v této příručce.

Krok 2
Zaznamenejte procentuální hodnotu neplánovaného hubnutí pomocí přiloženého 
diagramu.

Krok 3
Stanovte hodnotu vlivu akutního onemocnění.

Krok 4
Sečtením hodnot kroků 1, 2 a 3 získáte celkové riziko podvýživy.

Krok 5
Použijte pokyny pro postup a/nebo místní pravidla k vytvoření plánu péče.

Více informací v případech, kdy hmotnost a výšku nelze měřit, u vyšetřovaných skupin pacientů, kde je třeba 
věnovat zvláštní pozornost při interpretaci, (např. u poruch příjmu a výdaje tekutin, sádrových obvazů, amputa-
cí, pacientů v kritickém stavu, těhotných nebo kojících žen), získáte v příručce The ‘MUST’ Explanatory Book-
let. Brožura může být také použita k nácviku. Viz zpráva The ‘MUST’ report pro podpůrné důkazy. Vezměte 
prosím na vědomí, že ‘MUST’ nebyl navržen ke zjišťování nedostatku či nadměrného užití vitamínů, minerál-
ních látek a je určen k použití pouze u dospělých.

BAPEN je registrovaná charitativní organizace číslo 1023927

‘MUST‘
‘Malnutrition Universal Screening Tool‘

Univerzální nástroj pro zjišťování podvýživy

www.bapen.org.uk
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BMI kg/m2                 Score
>20 (>30 obezita) = 0
18.5-20  = 1
<18.5  = 2

   Krok 1     +    Krok 2     +    Krok 3
      BMI score             score váhového           score vlivu 
         úbytku         akutního onemocnění

Neplánovaný úbytek váhy 
během posledních 3-6 měsíců
 % Score
 < 5 = 0
 5-10 = 1
 > 10 = 2

Je-li pacient akutně nemoc-
ný a nepřijímá nebo hrozí, že  

nebude přijímat potravu 

 dny Score
 > 5 2

Sečtěte všechna score a stanovte celkové riziko malnutrice

Score 0 = nízké riziko           Score 1 = střední riziko      Score 2 a více = vysoké riziko

Krok 4
Celkové riziko malnutrice

Krok 5
Realizace doporučení (Management guidelines)

0
Nízké riziko

Běžná péče

• opakujte screening každý 
týden pobytu v nemocnici 

1
Střední riziko

Observace

• zaveďte sledování příjmu 
stravy na 3 dny

• je-li sledování v pořádku, 
zopakujte za týden scree-
ning

• není-li v pořádku, zamyslete 
se nad nutriční intervencí, 
pokud si nejste jisti, konzul-
tujte nutriční terapeutku

2 a více
Vysoké riziko

Léčba *
• Informujte nutriční terapeutku, 

případně nutricionistu

• zahajte nutriční intervenci

• týdně vyhodnoťte efekt inter-
vence ve spolupráci s nutriční 
terapeutkou a upravte léčebný 
plán

* Neplatí pro pacienty v terminálním  
stavu, je-li to ošetřujícím lékařem  

uvedeno v dokumentaci

Všechny kategorie rizik:
• Lečte základní onemocnění a poskytněte pomoc a radu při 

výběru potravin, pokrmů a nápojů, je-li to potřebné.
• Zaznamenejte kategorii rizika malnutrice do dokumentace.
• Zaznamenejte potřebu speciální diety do dokumentace  

v souladu s dietním systémem zdravotnického zařízení.

Obezita:

• Zaznamenejte do dokumentace výskyt obezity. Základnímu 
onemocnění je třeba se náležitě věnovat dříve, než léčbě 
obezity.

Znovu zhodnoťte stav pacienta se známým rizikem při překladu ve zdravoznickém zařízení
Bližší podrobnosti lze nalézt v příručce The ‘MUST‘ Explanatory Booklet a The ‘MUST‘ Report.

Není-li možné získat hodnoty výšky 
a váhy, podívejte se na alternativní 
měření nebo použijte subjektivní kritéria 
uvedených na dalších stranách textu.

Bližší informace lze nalézt v příručce 
„The ‘MUST‘ Explanatory Booklet“.

www.bapen.org.uk
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Brožura ‘MUST’ v českém překladu vznikla na základě dohody  
mezi BAPEN a Krajskou zdravotní, a.s.

‘MUST’ je podporován následujícími organizacemi:  
British Dietetic Association (Britskou dietologickou asociací),  

Royal College of Nursing (Svazem ošetřovatelů a zdravotních sester)  
a Registered Nursing Home Association (Asociací pečovatelských domů).

© BAPEN je registrovaná charitativní organizace číslo 1023927

Datum vydání 1. 5. 2013
Zpracovalo Oddělení multimediálních služeb Krajské zdravotní, a.s. 

s využitím dokumentace BAPEN 2013

Prohlášení / Declaration
Tento překlad „Univerzálního nástroje pro zjišťování podvýživy“ ‘MUST’ je upraven s laskavým svolením 

BAPEN (Britská asociace pro parenterální a enterální výživy) pro české nemocnice akutní péče a není určen 
ke komerčnímu využití. Za adaptaci a překlad do češtiny odpovídá Krajská zdravotní, a.s., BAPEN nepřijímá 

žádnou odpovědnost za jakoukoliv nesprávnou interpretaci ‘MUST’ z důvodu překladu ‘MUST’ do češtiny.

The translation of the ‘Malnutrition Universal Screening Tool’ ‘MUST’ is adapted here with the kind  
permission of BAPEN (British Association for Parenteral and Enteral Nutrition) for Czech acute care  
hospitals and is not intended for commercial purposes. Krajská zdravotní, a.s. is responsible for  
adaptation and translation into Czech, BAPEN cannot accept any responsibility for any incorrect  

interpretation of ‘MUST’ due to translating the ‘MUST’ into Czech.

Adaptace a překlad ‘MUST’ pro české nemocnice akutní péče vznikly v rámci projektu „Intenzifikace  
nutriční intervence v průběhu hospitalizace v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem“ a byly podpořeny 

Grantem AVKV 2012 Asociace výrobců klinické výživy.

Adaptations and translation ‘MUST’ for Czech acute care hospitals were created within the project  
‘Intensification of nutritional interventions during hospitalization in the Masaryk Hospital in Ústí nad  

Labem’ and was supported by Grant AVKV 2012 Association of Clinical Nutrition Manufacturers.

KZ03_IM0069 UL GASTR

www.bapen.org.uk

www.bapen.org.uk
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Krok 2 score váhového úbytku

SCORE 0  
Váhový úbytek 

< 5%

SCORE 1  
Váhový úbytek  

5 - 10%

SCORE 2  
Váhový úbytek  

> 10%

V
áha v kg před ztrátou hm

otnosti

Nutriční terapeut:

www.bapen.org.uk

Nutriční konzilia 
(indikace k enterální výživě, edukace pacientů 
ohledně diety, PEGu)

Po - Pá  
v pracovní době     07:00 - 15:00 hod.
zkrácená volba MN:  6005  

Objednávání nutriční poradna 
(nutriční terapeut a/nebo nutricionista)  
pro ambulantní pacienty

Po - Pá
v pracovní době   07:30 - 15:30 hod.
místní linka MN:   7852

Nestandardní úprava stravy a přídavky
(nutriční terapeutky)

místní linka MN:   4950

Telefonické konzultace
(v pracovní době, urgentní konzultace u domácí 
parenterální nebo enterální výživy i mimo ni)

zkrácená volba MN:  6521 
(v případě zástupu informace na 7852)

Lékařská nutriční konzilia 
(indikace speciálních postupů, indikace domácí 
parenterální výživy)  
bude realizováno zpravidla do 3 dnů  
dle kapacitních možností

Po - Pá
v pracovní době   07:30 - 15:30 hod.
místní linka MN:   7852

Lékař nutricionista:

Nutriční ambulance:

Stravovací provoz:

Specializovaná ošetřovatelská péče:

Péče o PEGy a podobné vstupy výživy

Po - Pá
v pracovní době   07:30 - 15:30 hod.
místní linka MN:   7852

Kontakty
platné pro Masarykovu nemocnici  

v Ústí nad Labem, o.z.:
(tel. předvolba mimo zkrácené volby - 47711 xxxx)
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Alternativní měření: návody a tabulky
Pokud výšku není možné získat, použijte délku předloktí (ulny) pro výpočet výšky pomocí tabulky níže. (Viz 
The ‘MUST’ Explanatory Booklet ohledně podrobností o dalších alternativních měřeních (jako je výška  
kolena a pomocí poloviny rozepětí horních končetin), které mohou být také použity pro odhad výšky).

Změřte mezi výstupkem lokte (olecranonem) a středem loketní kosti 
(styloidním výběžkem) (na nedominantní končetině, je-li to možné).

Odhad výšky z délky ulny

Odhad BMI kategorie z obvodu středu horní paže (MUAC)

Levá paže pacienta by měla být ohnuta v lokti na 90 stupňů, přičemž horní část 
paže by měla být souběžně se stranou těla. Změřte vzdálenost mezi kostním vý-
stupkem ramene (akromionem) a loketním výstupkem (olecranonem). Označte 
střední bod.

Požádejte pacienta, aby nechal volně viset paži a změřte 
obvod horní části paže ve středním bodu, ujistěte se,  
že měřící páska je obepnuta pohodlně, ale ne těsně.

Pokud je MUAC < 23,5 cm, BMI je pravděpodobně < 20kg/m2.
Pokud je MUAC > 32,0 cm, BMI je pravděpodobně > 30kg/m2.

Použití MUAC poskytuje obecný údaj BMI a není navrženo k vytvoření skutečné hodnoty pro použití 
s ‘MUST’. Další informace o používání MUAC najdete v The ‘MUST’ Explanatory Booklet.

V
ýška
(m

)
V

ýška
(m

)
V

ýška
(m

)
V

ýška
(m

)

Ženy (<65 let)
Ženy (≥65 let)

Ženy (<65 let)
Ženy (≥65 let)

Muži (<65 let)
Muži (≥65 let)

Muži (<65 let)
Muži (≥65 let)

Délka ulny (cm)

Délka ulny (cm)

Nepřeložené výrazy v textu:
Obese = obezita  |   Screening = zjišťování, screening  |  Score = výsledek, skóre

www.bapen.org.uk
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Alternativní měření a opatření

Pokud výšku nelze změřit
• Použijte nedávno zdokumentovanou nebo ohlášenou výšku (je-li to spolehlivé a reálné).
• Jestliže subjekt neví, nebo není schopen sdělit svou výšku, použijte některé z alternativních měření 

pro odhad výšky (pomocí ulny,  výšky kolene nebo poloviny rozepětí horních končetin).

Pokud nelze probíhající úbytek váhy vypočítat, použijte nahlášenou hodnotu úbytku váhy (je-li to spo-
lehlivé a reálné).

V případě, že výšku, hmotnost či BMI není možné získat, následující kritéria, vztahující se k nim, mo-
hou být nápomocna k vytvoření profesionálního úsudku, do které nutriční rizikové kategorie subjekt 
patří. Vezměte prosím na vědomí, že tato kritéria by měla být použita souhrnně, ne jednotlivě, jako 
alternativy kroků ‘MUST’ 1 a 2 a nejsou navržena k určení skóre. Obvod středu horní paže (MUAC) 
lze použít pro odhad kategorie BMI, aby pomohl vytvořit váš celkový pohled na nutriční riziko subjektu.

1. BMI
• Klinický stav - štíhlý, přijatelná hmotnost, nadváha. Zjevný úbytek váhy (velmi hubený) a obezita (vy-

soká nadváha) mohou být také zaznamenány.

2. Neplánované hubnutí
•  Oblečení a / nebo klenoty na subjektu visí (úbytek váhy).
• Snížení příjmu potravy, snížená chuť k jídlu nebo problémy s polykáním po dobu více než 3-6 měsíců 

a skryté onemocnění nebo psychosociální či fyzické postižení v minulosti pravděpodobně způsobí 
úbytek váhy.

3. Vliv akutního onemocnění
• Akutně nemocný a žádný příjem stravy nebo pravděpodobnost žádného přísunu stravy po dobu delší 

než 5 dnů.

Další podrobnosti o užívání alternativních měření, speciální okolnosti a subjektivní kritéria lze nalézt  
v příručce The ‘MUST’ Explanatory Booklet. Tuto je možné stáhnout na www.bapen.org.uk nebo za-
koupit v kanceláři BAPEN. Důkazní základ pro ‘MUST’ je obsažen ve zprávě The ‘MUST’ Report, kte-
rou je také možno zakoupit v kanceláři BAPEN.

Krok 1: BMI (body mass index)

Krok 2: Probíhající neplánovaný úbytek váhy

Subjektivní kritéria

www.bapen.org.uk
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V
áh

a 
v 

kg

Výška v metrech

Krok

Poznámka: Černé čáry přesně vymezují dělící body (30,20 a 18,5 kg/m2), údaje v tabulce byly zaokrouhleny na nejbližší celá čísla.

www.bapen.org.uk
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