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streszczenie
	 Niedożywienie	 jest	 współcześnie	
częstym	 problem	 klinicznym.	 Dotyczy	 w	
Polsce	 około	 24%	 chorych	 przyjętych	 do	 Sz-
pitala.	 Nierozpoznane	 prowadzi	 do	 obniżenia	
odporności,	 zaniku	 mięśni	 powodując	 wz-
rost	częstości	zakażeń,	zwiększenie	wskaźnika	
śmiertelność	 oraz	 przedłużenie	 czasu	 hospi-
talizacji	 generując	 dodatkowe	 koszty	 pobytu.	
W	 niniejszej	 pracy	 omówiono	 zagadnienie	
niedożywienia	 w	 kontekście	 schorzeń	 układu	
oddechowego:	 mukowiscydozy,	 przewlekłej	
obturacyjnej	choroby	płuc	(POChP),	raka	oraz	
zapaleń	płuc.	W	każdej	 z	nich	niedożywienie	
jest	 czynnikiem	 pogarszającym	 rokowanie.	
W	 pracy	 położono	 szczególny	 nacisk	 na	
konieczność	 wykonania	 przesiewowej	 oceny	
stopnia	 odżywienia	 przy	 pomocy	 skali:	 NRS	
2002	 lub	 SGA	 celem	 identyfikacji	 chorych	
niedożywionych	 oraz	 włączenia	 interwencji	
żywieniowej.

abstract
	 Malnutrition	is	currently	a	frequent	
clinical	 problem,	 which	 affects	 approximately	
24%	of	the	patients	admitted	to	Polish	hospi-
tals.	 When	 not	 diagnosed,	 it	 leads	 to	 immu-
nosuppression	 and	 muscle	 atrophy,	 causing	
an	increase	in	the	frequency	of	infections	and	
mortality	rates,	as	well	as	prolonged	hospital-
izations,	which,	in	consequence,	generates	ad-
ditional	costs.	This	paper	discusses	the	issue	of	
malnutrition	in	the	context	of	respiratory	dis-
eases,	such	as	cystic	fibrosis,	chronic	obstructive	
pulmonary	disease	(COPD),	cancer	and	pneu-
monia,	in	each	of	the	cases	malnutrition	being	
a	 factor	 that	 worsens	 the	 prognosis.	 Special	
emphasis	has	been	put	on	the	need	to	perform	
nutritional	screening	using	NRS	2002	or	SGA	
in	order	to	identify	malnourished	patients	and	
include	nutritional	intervention.
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Wstęp
	 Niedożywienie	 jest	 zespołem	 ob-
jawów	 klinicznych	 wynikającym	 z	 niedoboru	
podstawowych	 składników	 odżywczych	
(węglowodanów,	 tłuszczów,	 białek,	 wita-
min	 oraz	 pierwiastków	 śladowych)	 wywołany	
niedostateczną	 podażą	 (głodzeniem),	 za-
burzeniami	 wchłaniania	 (biegunka,	 prze-
toki)	 lub	 nadmierną	 ich	 utratą	 (wynikającą	
ze	 zwiększonego	 zapotrzebowania	 energety-
cznego	 towarzyszącego	 wielu	 chorobom)	
(KŁĘK	 I	 PERTKIEWICZ,	 2016).	 Zgodnie	
z	Międzynarodową	Klasyfikacją	Chorób	 (Re-
wizja	10)	rozpoznanie	niedożywienia	obejmuje	
kody	 E40-46,	 wymaga	 postawienia	 rozpoz-
nania	 oraz	 wdrożenia	 terapii	 zarówno	 w	 wa-
runkach	ambulatoryjnych	jak	i	szpitalnych.
	 Występują	 dwa	 podstawowe	 rodzaje	
niedożywienia:	 typu	 prostego	 (marasmus)	 -	
spowodowane	 głodzeniem	 bez	 reakcji	 zapal-
nej	 (objawiające	 się	 obniżeniem	 wskaźników	
antropometrycznych	przy	prawidłowym	pozi-
omie	białka	i	albuminy)	oraz	typu	kwashiorkor	
-	 	niedożywienie	będące	konsekwencją	urazu,	
stanu	 zapalnego	 lub	 ciężkiej	 choroby,	 który	
w	 krótkim	 czasie	 prowadzi	 do	 hipoalbumin-
emii,	 retencji	 płynów	 (przyrostu	 masy	 ciała)	
oraz	 zagrożenia	 życia,	 w	 większości	 przypad-
ków	dotyczy	chorych	z	wyjściowo	prawidłową	
lub	 nadmierną	 masą	 ciała	 (WATERLOW,	
1972).	 Wyróżniono	 również	 niedożywienie	
typu	 mieszanego,	 które	 jest	 połączeniem	 obu	
wspomnianych	-	charakteryzuje	zarówno	utratą	
masy	ciała	jak	i	spadkiem	poziomu	albumin,	za-
burzeniami	 gospodarki	 wodno-elektrolitowej	
oraz	 obecnym	 zapaleniem	 (SZCZYGIEŁ	 I	
UKLEJA,	2017).
	 Nierozpoznane	 oraz	 nieleczone	
niedożywienie	 doprowadza	 do	 wyniszczenia	
(nowotworowy	 zespół	 anorektyczno-kachek-
tyczny,	CACS),	 które	 zostało	 zdefiniowane	w	
2006	 roku	 jako	„złożony	zespół	metaboliczny	
spowodowany	 przewlekłą	 chorobą	 i	 brakiem	

odżywienia	charakteryzującym	się	utratą	masy	
ciała,	anoreksją,	zmęczeniem,	zapaleniem	(wzr-
ostem	CRP	i	Il-6),	insulinoopornością,	katabo-
lizmem	 białek	 mięśniowych,	 niedokrwistością	
niedobarwliwą	Hb	<	12	g/dl,	spadkiem	poziomu	
albumin	w	surowicy	<	3,2	g/dl”	(SZCZYGIEŁ	
I	 UKLEJA,	 2017;	 PARNICKA	 I	 GRY-
GLEWSKA,	2011).
	 Postępujące	niedożywienie	doprowadza	
do	utraty	masy	mięśniowej	-	sarkopenii	będącej	
najważniejszym	i	niezależnym	czynnikiem	ry-
zyka	zwiększonej	chorobowości	i	śmiertelności	
u	chorych	na	nowotwory,	POChP,	przewlekłą	
niewydolność	serca,	wątroby	czy	nerek	(PERT-
KIEWICZ,	 2005).	 Według	 Polskich	 danych	
z	 2012	 roku	 niedożywienie	 rozpoznawane	
jest	u	24%	chorych	w	chwili	przyjęcia	do	 sz-
pitala,	 a	 u	 23%	 są	 wskazania	 do	 rozpoczęcia	
leczenia	 żywieniowego	 (KŁĘK	 I	 PERTKIE-
WICZ,	 2016).	 Postępujące	 niedożywienie	
doprowadza	 do	 zmniejszenia	 masy	 ciała,	
obniżenia	poziomu	białek	-	zmniejszenia	masy	
mięśniowej,	 obniżenia	 odporności,	 zaniku	
mięśni	oddechowych	-	pogorszenia	sprawności	
wentylacyjnej,	 zaniku	 kosmków	 jelitowych,	
osłabienia	 perystaltyki	 zaburzenia	 trawienia	
i	 wchłaniania,	 niedokrwistości,	 osteoporozy,	
zaburzeń	 gospodarki	 wodno-elektrolitowej,	
bradykardii	 i	 spadku	 kurczliwości	 mięśnia	
sercowego.	 Niedożywienie	 wtórnie	 zwiększa	
częstość	zakażeń,	zaburza	gojenie	ran,	zwiększa	
chorobowość	 i	 śmiertelność,	 przedłuża	 po-
byt	 w	 szpitalu	 oraz	 zwiększa	 koszty	 leczenia	
(PERTKIEWICZ,	2005).	Celem	identyfikacji	
pacjentów	 niedożywionych	 wykorzystuje	 się	
przesiewową	ocenę	stanu	odżywienia	przy	po-
mocy	skali	NRS	2002	(suma	punktów	powyżej	
3	 jest	 wskazaniem	 do	 wdrożenia	 leczenia	
żywieniowego)	 lub	 Subiektywnej	 Globalnej	
Oceny	Stanu	Odżywienia	-	SGA	(która	grupuje	
tych	z	prawidłowym	stanem	odżywienia,	pode-
jrzanych	 o	 niedożywienie,	 niedożywionych	 w	
średnim	stopniu	i	wyniszczonych),	ocenę	przy	
użyciu	tych	skal	należy	powtarzać	co	14	dni.	W	
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sytuacji ryzyka niedożywienia lub jego obecności 
należy wykonać ocenę stanu odżywienia: w 
pierwszej kolejności należy przeprowadzić 
dokładny wywiad żywieniowy (aktualna masa 
ciała, BMI (Body Mass Index), % utraty masy 
ciała w ciągu ostatnich 3-6 miesięcy oraz 
przeprowadzić badanie fizykalne z pomiarami 
antropometrycznymi: obwód ramienia, grubość 
fałdu nad mięśniem trójgłowym) oraz wykonać 
badania biochemiczne (albumina, transferyna, 
prealbumina, całkowita liczba limfocytów, bi-
lans azotowy) (KŁĘK I IN., 2015).
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z 2011 roku stan odżywienia wyma-
ga obowiązkowej oceny w chwili przyjęcia do 
szpitala (Dz. U. 2011 Nr 202 poz. 1191 §5a). 
Zgodnie z kryteriami opublikowanymi w 2015 
roku niedożywienie obejmuje utratę 10 % masy 
ciała niezależnie od czasu lub 5% w ciągu < 3 m-
cy z towarzyszącym obniżonym BMI  < 20 lub 
< 22 kg/m² (u pacjentów powyżej 70 r. ż.) lub 
FFMI (Fat Free Mass Index) (beztłuszczowa 
masa ciała) < 15 (kobiety), < 17 (mężczyźni) 
(CADERHOLM I IN., 2015).   
 Postępujące niedożywienie (jak i 
zagrożenie tym stanem) obok braku możliwości 
odżywiania doustnego pokrywającego 60% 
zapotrzebowania w składniki odżywcze 
(trwającego co najmniej 10 dni), lub całkowity 
brak możliwości odżywiania doustnego 
(trwającego co najmniej 7 dni) jest wska-
zaniem do rozpoczęcia terapii żywieniowej. 
Wyróżnia się żywienie dojelitowe oraz paren-

StaniSław Szkutnicki, katarzyna kurek, 
katarzyna DziąbowSka-GrabiaS, konraD kochan, barbara Mackiewicz

teralne (KŁĘK I IN., 2015). Żywienie dojeli-
towe jest wskazane u pacjentów ze sprawnym 
przewodem pokarmowym (tolerującym dietę 
przemysłową w ilości pokrywającej co najmniej 
60% dobowego zapotrzebowania), które można 
realizować przez zgłębnik nosowo-żołądkowy, 
nosowo, jelitowy jeśli przewidywany czas inter-
wencji trwa do 30 dni bądź przez wyłonienie 
stomii (PEG, PEJ) gdy interwencja będzie 
trwała ponad 30 dni (KŁĘK I IN., 2015).
 Żywienie pozajelitowe wskazane jest w 
sytuacji przeciwwskazań do żywienia dojeli-
towego- niedrożności mechanicznej, ciężkiej 
biegunki, zapalenia otrzewnej, zaburzenia 
czynności jelit oraz przetoki przewodu pokar-
mowego wysoko wydzielające (powyżej 0,5 litra/
dobę), może być ono realizowane przez podaż 
pełnowartościowej mieszaniny żywieniowej 
drogą żyły obwodowej (kiedy przewidywany 
czas interwencji nie przekracza 15 dni)  oraz 
żyły centralnej (gdy czas interwencji przekrac-
za 15 dni) (KŁĘK I IN., 2015).
 Mukowiscydoza (CF) jest najczęstszą 
chorobą dziedziczoną w sposób autosomal-
ny recesywny u rasy białej. W Polsce częstość 
występowania wynosi około 1:2500  żywo urod-
zonych dzieci (UMŁAWSKA I IN., 2012), ak-
tualnie żyje ponad 500 chorych powyżej 18 r.ż. z 
CF (MAZUREK, 2016). Istota choroby polega 
na zaburzeniu wydzielania anionu chlorkowe-
go z komórek gruczołów egzokrynnych 
głównie układu oddechowego i przewodu po-
karmowego. Manifestacja oddechowa objawia 
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Tab. 1. Zapotrzebowanie w składniki odżywcze (KŁĘK I PERTKIEWICZ, 2016).
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się chorobą oskrzelowo-płucną polegającą 
na  upośledzeniu oczyszczania śluzowo 
rzęskowego spowodowanego małą objętością 
płynu pokrywającego nabłonek dróg odd-
echowych oraz wysokim stężeniu chlorku sodu 
w płynie powierzchniowym inaktywującym 
peptydy przeciwbakteryjne. Czynniki te 
predysponują do nawracających zakażeń 
bakteryjnych a w perspektywie odległej do 
destrukcji oskrzeli, zajęcia miąższu płucnego 
oraz rozwoju niewydolności oddechowej. Zmi-
any w układzie pokarmowym objawiają się 
niewydolnością zewnątrzwydzielniczą trzust-
ki z upośledzeniem trawienia i wchłaniania 
tłuszczów oraz białek (UMŁAWSKA I 
IN., 2012). Obserwacja dzieci i młodzieży z 
mukowiscydozą wskazuje na obecność nie-
doboru wzrostu oraz istotnych niedoborów 
masy ciała (PEMNCHARZ I DURIE, 
2000). Postępujące niedożywienie wynika ze 
zwiększonego zapotrzebowania energety-
cznego o około 120-150%  spowodowane-
go pracą dodatkowych mięśni oddechow-
ych oraz nawracających infekcji (zaostrzeń 
niewydolności oddechowych), utratą apetytu 
oraz zaburzeń wchłaniania (UMŁAWSKA I 
CHARLES, 2008). Osiągnięcie i utrzymanie 
prawidłowego stanu odżywienia jest jednym 
z kluczowych elementów terapii. Zgodnie z 
aktualnymi wytycznymi u osób dorosłych za-
leca się poradnictwo żywieniowe przy utrzy-
manym BMI 18,5-25, Doustne Suplementy 
Żywieniowe przy BMI < 18,5 z utratą do 5% 
masy ciała w ostatnich 2 miesiącach, terapia 
żywieniowa (jelitowa lub parenteralna) wska-
zana jest przy BMI < 18,5 z utratą ponad 5% 
masy ciała w ostatnich 2 miesiącach (ABBOT I 
IN., 2007). Poradnictwo dietetyczne  obejmuje 
zwiększenie zapotrzebowania energetycznego 
o około 30%, dietę bogatotłuszczową z olejami 
roślinnymi, suplementację witamin rozpuszc-
zalnych w tłuszczach  oraz terapię substytucyjną 
enzymami trzustkowymi (SINAASAPPEL I 
IN., 2002). Zgodnie z piśmiennictwem brytyjs-

kim w 2016 roku wśród populacji chorych na 
mukowiscyzdozę powyżej 16 roku życia 33,8% 
miało włączoną  interwencję żywieniową, 1,4% 
przy pomocy zgłębnika nosowo żołądkowego; 
5,5% miało założona gastrostomię natomiast 
<0,2 % jejunostomię. Wczesne włączenie in-
terwencji żywieniowej zapobiega rozwojowi 
częstych powikłań (TURCK I IN., 2016).
 Przewlekła obturacyjna choroba płuc 
(POChP) charakteryzuje się przewlekłą 
odpowiedzią zapalną dróg oddechowych w 
wyniku interakcji na szkodliwe cząstki lub  
gazy objawiająca się trwałym ograniczeniem 
przepływu powietrza przez drogi oddechowe 
na skutek zwiększonego oporu w małych os-
krzelach i oskrzelikach co jest skutkiem obtu-
racji. Obserwujemy również wzrost podatności 
płuc w wyniku postępującej rozedmy oraz 
zwiększenie wydzielanie śluzu prowadzące 
do zaburzenia wymiany gazowej, duszności, 
częstych powikłań infekcyjnych, rozwoju 
nadciśnienia płucnego oraz niewydolności 
oddechowej. Częstość występowania POChP 
wzrosła w ciągu ostatniego dziesięciolecia do 
8,9% wśród populacji powyżej 40 r.ż. ( JARO-
SZ, 2012). W 2015 roku zmarło z jej powodu 
3,2 miliona chorych, prognozowany jest wzrost 
tej liczby o 30% w następnej dekadzie ponad to 
przewiduje się, że POChP w 2030 roku będzie 
trzecią przyczyna zgonów. POChP jest choro-
ba ogólnoustrojową - oprócz wspomnianych 
zmian w układzie oddechowym obecne są 
zmiany pozapłucne: niedożywienie, kacheksja, 
osteoporoza, zanik beztłuszczowej masy ciała, 
depresja, niedokrwistość (RUBINSZTAJN I 
CHAZAN, 2011). Zaburzenia odżywienia w 
POChP mają tło wieloczynnikowe wynikają z 
niedotlenienia tkanek, zwiększonego zapotrze-
bowania energetycznego mięśni oddechowych 
nawet o 30% zapotrzebowania podstawowego, 
starzenia się organizmu, braku aktywności fi-
zycznej, zwiększonego spoczynkowego metab-
olizmu, działań niepożądanych leków steroid-
owych, oraz przewagi procesów katabolicznych 
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nad anabolicznymi (KOEHLER, 2007; 
PIERZCHAŁA, 2016). Niedożywienie oraz 
utrata masy ciała dotyczy do 15% chorych z 
łagodną lub umiarkowaną postacią choroby oraz 
do 50% u chorych w stadium zaawansowanym. 
W POChP dominuje niedożywienie mieszane 
białkowo-energetyczne charakteryzujące się 
zbyt mała podażą w diecie produktów bo-
gatych w białko ze współistniejącym procesem 
zapalnym, prowadzącym do anoreksji, sarkope-
nii m.in. tkanki mięśniowej przepony i mięśni 
międzyżebrowych, który wtórnie pogorszają 
parametry wentylacyjne predysponując do 
zaostrzeń choroby oraz rozwoju powikłań in-
fekcyjnych (RUBINSZTAJN I CHAZAN, 
2007).
 Stopień odżywienia u chorych z PO-
ChP jest oceniany przy pomocy skal NRS 
2002 i SGA.  Wykazano, że spadek BMI < 
21 wiąże się ze wzrostem zachorowalności i 
śmiertelności oraz częstości powikłań infek-
cyjnych (SCHOLS I IN., 1998). Niedożywienie 
w POChP jest czynnikiem złego rokowania 
(SCHOLS I IN., 2014). Udowodniono, że 
Pacjenci z rozpoznanym POChP, któremu 
towarzyszy niedożywienie (ocenione przy po-
mocy skali SGA) mają znacząco wyższą jedno-
roczną śmiertelność w porównaniu z pacjen-
tami z dobrym stanem odżywienia (27,7% 
w porównaniu do 12,1%) (HOONG I IN., 
2017). Współcześnie coraz większą rolę w oce-
nie stopnia odżywienia w POChP przywiązuje 
się do wskaźnika beztłuszczowej masy ciała 
(FFMI). Interwencje żywieniowe w POChP nie 
odbiegają od zasad ogólnych. Pacjenci mogący 
się odżywiać doustnie wymagający wsparcia 
żywieniowego powinni mieć  przeprowadzone 
w pierwszej kolejności poradnictwo dietetyczne 
oraz włączone doustne suplementy pokarmowe 
(z preferencją tych o zwiększonej zawartości 
białka), przy braku możliwości przyjęcia 60% 
zapotrzebowania energetycznego przy pomocy 
diety doustnej należy włączyć leczenie dojeli-
towe dietą przemysłową, przy niewydolności 

przewodu pokarmowego ostatecznym 
rozwiązaniem jest zastosowanie żywienia po-
zajelitowego (PERTKIEWICZ, 2005).
 Rak płuca stanowi około 90% wszyst-
kich nowotworów płuc i jest pierwszym co do 
częstości nowotworem złośliwym na świecie. 
Według Krajowego Rejestru Nowotworów na 
raka płuca w Polsce w 2013 roku chorowało 
21556 osób, średnia wieku zachorowania 
wynosi około 60 lat. Rak płuca stanowi 30 % 
wszystkich przyczyn zgonów z powodu chorób 
nowotworowych u mężczyzn oraz 15% u ko-
biet (dane z Krajowy Rejestr Nowotworów). 
Niedożywienie występuje u 45-50% chorych z 
zaawansowanym rakiem płuc w momencie ro-
zpoznania i zwykle postępuje wraz z rozwojem 
choroby doprowadzając do rozwoju kacheksji 
nowotworowej, która wynika ze zmniejszo-
nego poboru kalorii, zwiększonego zapotrze-
bowania, zaburzenia wchłaniania składników 
odżywczych, insulinooporności, uogólnionej 
reakcji zapalnej, oraz działań niepożądanych 
leczenia onkologicznego (SANCHEZ- LARA 
I IN., 2014). Wyniszczenie bardzo często to-
warzyszy chorobie nowotworowej u 31-87%, 
a w ostatnich tygodniach życia u 80-90%, rak 
płuc w zaawansowanym stadium jest wybit-
nie skojarzony z wyniszczeniem (KŁĘK I IN., 
2015). Około 20% chorych na nowotwory 
umiera bezpośrednio z wyniszczenia, a nie z 
powodu rozpoznania zasadniczego (KAPAŁA, 
2018). Przesiewowa ocena stanu odżywienia u 
chorych onkologicznych nie odbiega od ogól-
nych zasad. Natomiast interwencja żywieniowa 
wskazana jest w sytuacji spodziewanego braku 
możliwości stosowania diety doustnej przez 
ponad 7 dni oraz w obecnym lub zagrażającym 
niedożywieniu. Ogólne zalecenie dietetyczne 
w raku płuca wskazują na zwiększenie od-
setka tłuszczy w diecie do 45% ze szczegól-
nym uwzględnieniem kwasów omega-3. Na 
szczególną uwagę zasługują chorzy leczenia 
radioterapią, gdzie w obszarze napromien-
iania znajduje się przełyk. Zaleca się wtedy 
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dietę miękką, płynną, półpłynną bez świeżych 
owoców i warzyw oraz nabiału fermentowane-
go. Interwencje żywieniowe obejmują ONS, 
żywienie do i pozajelitowe (PERTKIEWICZ, 
2005).
 Zapalenie płuc zwłaszcza Szpitalne 
Zapalenie Płuc (SZP) jest chorobą wybit-
nie związaną ze stopniem odżywienia oraz z 
wiekiem pacjenta. Dominuje wiek powyżej 
65 lat (ROTHAN-TONDEUR I IN., 2003). 
SZP rozwija się po 48 godzinach od przyjęcia 
do szpitala u chorego niezaintubowanego w 
chwili przyjęcia. Częstość występowania waha 
się w przedziale 5-15 na 1000 hospitalizacji 
(KAPAŁA, 2018). Szpitalne Zapalnie Płuc jest 
wynikiem kolonizacji dolnych dróg oddechow-
ych bakteriami nosowo gardłowymi. Występują 
dane potwierdzające, że niedożywienie doty-
czy 30-70%  pacjentów hospitalizowanych 
( JUSZCZYK I IN., 1996), natomiast badanie 
porównawcze populacji pacjentów z SZP do 
pozostałych chorych przyjmowanych do szpi-
tala z innych powodów udowodniło znamien-
nie większą częstość niedożywienia  66,7% w 
porównaniu do 22,9% w grupie osób z zapale-
niem płuc (KORZENIEWSKA-KOSEŁA, 
1998). Niedożywienie u tych chorych ma cha-
rakter wieloczynnikowy wynika z nakładania 
się na siebie zmian zachodzących w wyniku 
starzenia się organizmu: niepełnosprawności, 
suchości w jamie ustnej, utrudnionego 
połykania, brakach w uzębieniu, zmian wydzie-
lania hormonów w przewodzie pokarmowym i 
tkance tłuszczowej, zaburzeń węchu i smaku, 
uwarunkowań socjoekonomicznych oraz chorób 
współtowarzyszących. Interwencje żywieniowe 
w tej grupie pacjentów nie odbiegają od ogólnie 
przyjętych zasad (PERTKIEWICZ, 2005).

Wnioski
1. Niedożywienie jest poważnym problemem 
zdrowotnym dotyczącym około 24% pacjen-
tów hospitalizowanych.

2. W kontekście chorób układu oddechowego, 
niedożywienie jest czynnikiem złego rokowania- 
prowadzi do zaniku mięśni oddechowych 
upośledzając sprawność wentylacyjną, obniża 
odporność doprowadzając do wzrostu częstości 
powikłań.

3. Niezwykle istotna jest wczesna identyfikacja 
chorych niedożywionych lub zagrożonych tym 
stanem oraz wdrożenie odpowiedniej inter-
wencji żywieniowej.
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