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Odpovědnost za obsah tohoto sdělení náleží EFAD a Executive Agency nezodpovídá za jeho jakékoli využití. 

Role nutričního terapeuta v léčbě obezity 

 

Nutriční terapeuti hrají klíčovou roli v léčbě obezity dospělých i dětských pacientů na všech úrovních 

řešení tohoto problému. Mají jedinečné vzdělání k tomu, aby tlumočili vědecké poznatky o příjmu a 

výdeji energie, výživě a chování do praktických nutričních doporučení a podpoře konzumace 

vhodných potravin. Nutriční terapeuti používají specifické edukační techniky k podpoře jak 

jednotlivců, tak celých populačních skupin trpících nadváhou nebo obezitou, nebo některým 

onemocněním s obezitou spojeným, jako je diabetes 2. typu a nemoci srdečně cévní soustavy, 

k vytvoření efektivních krátkodobých i dlouhodobých cílů (1, 3, 4, 6). 

 

Definice obezity 
Obezita je komplexní dlouhodobý zdravotní problém charakterizovaný nadměrným ukládáním 

tělesného tuku v takové míře, že negativně ovlivňuje zdravotní stav jedince (5). Je proto doporučen 

závazek k celoživotní léčbě obezity jak cestou individuální péče, tak prostřednictvím celého systému 

zdravotní péče. 

 

Role nutričního terapeuta 

Nutriční terapeuti zaujímají klíčovou pozici v propagaci zdravého životního stylu. Jsou vzdělání ve 

výživě, zdraví, poradenství a behaviorálním chování a jsou aktivně zapojení v oblasti veřejného 

zdraví, prevence, klinické léčby, výzkumu, plánování a přípravě stravy. Nutriční terapeuti mají 

dovednosti i kompetence k interpretaci a předávání teoretických poznatků populaci, a pomáhají tak 

vytvářet vhodné volby při nákupu potravin a zdravém životním stylu a učí veřejnost, jak si zdravé 

návyky udržet. 

Nutriční terapeuti mají svou roli na poli prevence, léčby, poskytování stravy a výzkumu v rozsahu: 

 Zdravotní péče: primární, akutní, komunitní a soukromá praxe 

 Vzdělávání: předškolní, základní, střední a vysokoškolské vzdělávací instituce 

 Firmy, podniky 

 Potravinářský průmysl 

 Multimedia 

 Evropská unie, národní i lokální správa (2) 

 

EFAD souhlasí se zájmem, který vyjádřila Světová zdravotnická organizace a další mezinárodní 

uskupení v návaznosti na celosvětový narůst prevalence obezity a podporuje výzvy k zavedení 

efektivních strategií v oblasti prevence a léčby obezity a jejích komorbidit. 
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