
 

V sou!asné dob" jsme vystaveni pandemii b"#né 
obezity, která je chronick$m metabolick$m onemocn"ním 
s celospole!ensk$mi následky. Spojení infek!ního 
názvosloví s komunitním onemocn"ním není náhodná pro 
rychlost nár%stu v$skytu a p&edev'ím pro nemocnost  a 
úmrtnost, která p&evy'uje v tomto století v'echna infek!ní 
onemocn"ní dohromady, proto#e b"#ná obezita se projevuje 
p&edev'ím !asn$m nástupem kardiometabolického rizika.  

 
Cílem terapeutického programu není pouhá redukce 

hmotnosti, ale  pokud mo#no celo#ivotní nastavení zdravého 
#ivotního stylu celé rodiny. Na prvním míst" si musíme 
uv"domit, #e práv" zdánliv" jednoduché zm"ny a re#imová 
opat&ení doká#ou zastavit nebo p&ibrzdit negativní trend 
nár%stu po!tu d"tí s obezitou. Lépe je dnes &e'it komfortn" 2 
kg nadváhy ne# za dva roky  nereáln" 20 kg obesity. 

 
Na'í inspirací se stala baculatá housenka,  z které se 

vylíhne svobodn$ mot$l s neomezenou perspektivou. 
 

Terapeutická skupina: 

Ordinace PLDD 

D"tká obezitologická poradna 

Cílová skupina: 

Rodiny s d"tmi s nadváhou a 

obezitou 1. stupn" ! 

  OZP S d"tmi 
proti obezit"® 

D"tská obezitologická  poradna 
ButterflyCare.sdetmiprotiobezite.cz 

Lé!ebn$ program d"tské nadváhy a 
nezáva#né obezity  

 

Jedin" v!asn$ zásah  proti nadváze 
má 'anci na její vylé!ení  
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Na utvá&ení d"tského sv"ta se 
podílí 'kolka, 'kola, kamarádi, 

zájmy, ale nejvíce ze v'eho 

rodina. Rodina p&edstavuje 
základní stavební kámen 

d"tského sv"ta, na kterém dít" 

postaví cel$ sv%j budoucí #ivot. 
(ivotní styl rodiny se v#dy             

v plném rozsahu odrazí na 

návycích a zvycích jejich 

nejmen'ích !len%.  V civili-
zovaném sv"t" není voln$ p&ístup 

ke zdroji potravin. Ka#d$ kilogram 

a i kilogram navíc se musí 
zakoupit a p&edstavuje reálnou 

!ástku 2-3 000 K! na 1 kg 

t"lesného tuku. Dít" nemá           

v rodin" ekonomickou moc. Dít" 
nevyd"lává, nenakupuje, neva&í. 
Dít" doma jen jí.  
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Celorodinná terapie je náro!ná jak 
k finan!ním, tak k lidsk$m zdroj%m a je 
náchylná lehce k syndromu z vyho&ení, 
pokud je &e'ena bez systémového 
p&ístupu. K úsp"'né a reálné lé!b" je 
nutné stanovit jasná, srozumitelná a 
racionální pravidla.  
Lé!ba obezity je dlouhodobá, 
s !ast$mi relapsy, a je t&eba na ni 
!asto pohlí#et jako na lé!bu závislosti 
na jídle. Cílem ú!elné terapie je p&es 
vedení obézního dít" zasáhnout rodinnou 
jednotku nejen v aktuálním !ase, ale 
p&edev'ím do budoucna tak, aby jejich 
#ivotní styl nevedl k rozvoji obezity a 
metabolického syndromu.   
 
D"tská obezitologická terapie se 
soust&e)uje na zm"nu #ivotního stylu celé 
rodiny, která vychází z kognitivn" 
behaviorální terapie. Cílem této terapie není 
jen prostá redukce hmotnosti, ale zám"na 
sebevnímání a hodnotového systému celé 
rodinné jednotky. Vedle autoregula!ních 

St!"ejním pilí#em lé$by d!tské obezity je 
rodinná terapie 
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re#imov$ch, dietologick$ch a pohybov$ch 
opat&ení se vyu#ívá dynamického r%stového 

potenciálu dít"te. Narovnání 
energetického p&íjmu a v$deje vede 
ke stagnaci hmotnostního p&ír%stku 
a v !asovém úseku na podklad" 
r%stu postupn" k tendenci k 
normostenii. 

 
Základem lé!by d"tské nadváhy a 

obezity je ambulantní pé!e. P&i lé!b" 
obezity je vhodné stanovit si pevn$ 

program, kter$ má jednoduchá a obecn" 
srozumitelná re#imová, dietologická a pohybová 
pravidla. Dietologie d"tské obezity respektuje 
pestrost stravy s obsahem v'ech mikronutrient% 
podle v$#ivové pyramidy. Pohybov$ re#im 
navy'uje energetick$ v$deje s ohledem na 
neuromuskulární vyzrálost. Základem úsp"'né 
lé!by je úzká spolupráce celé rodiny. 
Komunikace s klienty p&i terapii obezity a 
nadváhy musí b$t jasná, jednozna!ná a 
jednoduchá a nesmí b$t vytr#ena z kulturn" 

geografického kontextu. 

Butterfly® Care  
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Model spolupráce D!tské obezitologické poradny 
Nábor klient% ve v"ku 3-12 let realizuje libovoln$ !len tripartity. 

 

Odborn$m partnerem Butterfly®Care OZP je praktick$ léka& pro d"ti a 

dorost (PLDD), kter$ realizuje základní vy'et&ení podle Doporu!eného 
postupu prevence a lé!by d"tské obezity. 

 

Poji't"nce OZP za&azeného do programu p&edá d"tské sest&e, která 
realizuje s klientem a jeho doprovodem první náv't"vu s cílen$m 

motiva!ním rozhovorem podle anamnestick$ch zdravotních rizik, 

zalo#í kartu v programu R%st CZ a objedná náv't"vu u nutri!ního 
poradce.  

 

Nutri!ní poradce postupuje podle pevného protokolu Butterfly®Care na 

webu ButterflyCare.sdetmiprotiobezite.cz v m"sí!ních intervalech. P&i 
ka#dé náv't"v" zaznamenává základní antropologická data. B"hem 4. 

náv't"vy ode'le klienta k d"tské sest&e, která skontroluje a zadá 

antropologická data rodinn$ch p&íslu'ník%, ov"&í complianci, p&ípadn" 
remotivuje. V p&ípad" patognomick$ch pochybností b"hem náv't"v 

odesílá k  vyhodnocení  k PLDD. Záv"re!nou 8. náv't"vou ode'le k 

PLDD. 

 
Záv"re!nou náv't"vu realizuje PLDD, kter$ zhodnotí, zaznamená 

v$sledky a vypracuje plan dispenzarizace. 

 
Supervizor vyhodnocuje 1x m"sí!n" záznamy R%st CZ a p&i podez&ení 

na rozvoj patologie kontaktuje d"tskou ambulanci, která následn" 

verifikuje situaci a zaji'*uje nápravu. 
 

 

Lé!ebn"-preventivní tripartita  
OZP S d!tmi proti obezit! 
Protokolární lé!ba nadváhy a obezity 1. stupn" v cílovém terénu 
klienta s odbornou garancí po dobu 'kolního roku v  osmi 

jednomesí!ních náv't"vách. 

 Nejv$znamn"j'í zdravotní 

autoritu v d"tství p&edstavují 

PLDD a d"tské sestry, kte&í se 
doposud  v"novali u sv$ch 

d"tsk$ch pacient% ve v$#iv" 

p&edev'ím v p&edcházení 
podv$#ivy a zaji't"ní správného 

r%stu. Pozvolna ale 

neodvratiteln" se rozrostla 

skupina d"tí s nadváhou, které 
nyní tvo&í v ordinaci PLDD 

druhou nejv"t'í a homogenní 

skupinu s chronick$m 
onemocn"ním hned po skupin" 

d"tí s nehomogenními 

alergick$mi nemocemi. Varovn$ 
je  zejména nár%st d"tské 
obezity, kter$ za !tvrtstoletí  vedl  

k zp"tinásobení po!tu obézních 

d"tí a v pr%m"rn" ordinaci  PLDD 
je registrováno okolo 250 d"tí     

s nadváhou a 80 d"tí s obezitou. 

Tento velk$ nár%st objemu 
chronicky nemocn$ch d"tí           

s vysokou terapeutickou 

náro!ností se sou!asn$mi 

zdravotnick$mi postupy ji# nedá 
zvládnout nejen z d%vodu 

nedostate!né !asové dotace, ale 

ani na podklad"  neúm"rného 
nav$'en$ch ekonomick$ch  

náklad%. D"tská obezita je 

záva#n$m zdravotním 
problémem jednotlivce, ale její 

následky se v brzké dob" stanou 

záva#nou zát"#í pro celou 

komunitu.  K úsp"'né lé!b" 
d"tské nadváhy a obezity je 

vzhledem k tomu nutné zapojit ji# 
nejen zdravotnické, ale i 
komunitní slo#ky, které se 

podílejí na spoluvytvá&ení 

zdravého #ivotního stylu regionu.   

 

Butterfly® Care  
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Dovolujeme si Vám pod"kovat za d%v"ru, #e jste se rozhodli 
pro terapeutick$ program lé!b" d"tské nadváhy a obezity. 
Na'e sebev"domí vyv"rá z dlouhodobé klinické praxe, které 
nám umo#nilo sestavit originální a efektivní lé!ebn$ program, 
kter$ &e'í problematiku nadváhy nejen aktuáln", ale 
p&edev'ím celo#ivotn". Ji# dnes ka#d$ z Vás rozhoduje o 
tom, jaké d"tství pro#ijí na'e d"ti, jak se uplatní v plnoletosti 
a jaké pro#ijeme stá&í. Zda se do#ijeme p&edur!en$ch 
osmdesáti let, zda se budeme dívat z okna, jak n"kdo ven!í 
psa, zda ho budeme ven!it  a nebo chodit pro radost do 
práce. Zkusme spolu pomoct d"tem zbavit se nadváhy a 
obezity.  
Mnoho úsp"ch% s lé!ebn$m programe Vám p&eje odborn$ 
garant projektu 

MUDr. Zlatko Marinov 
 

Zlatko.Marinov@fnmotol.cz 

Vá#ení kolegové a klienti 

 
Cíl projektu 
OZP S d!tmi proti 
obezit! 
 
Definovaná lé!ba d"tské 
nadváhy a obezity v tripartit" 
praktick$ léka& pro d"ti a 
dorost, d"tská zdravotní 
sestra, nutri!ní terapeut. 
Efektivní lé!ba d"tské nadváhy 
a obezity  bez zvy'ování 
náklad% ze zdravotního 
poji't"ní.   
Roz'í&ení mo#ností lé!by 
d"tské obezity pro konkrétní 
skupinu d"tské obezity a 

nadváhy ve spádu. 

Garanti projektu OZP S d!tmi proti obezit! 
 
Oborová zdravotní poji'*ovna 
D"tské obezitologické centrum FN Motol a 2. LF UK Praha 
Nutri Academy s.r.o. 
Medical Access Solutions s.r.o.  
 


