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SZPITAL DOBREJ PRAKTYKI ŻYWIENIA KLINICZNEGO
– Leczenie przez żywienie
Program certyfikacji POLSPEN dla szpitali wyróżniający Dobre Praktyki Żywienia
Klinicznego

Celem programu jest upowszechnianie w polskich szpitalach dobrych
praktyk żywienia klinicznego. Każdy pacjent ma prawo do oceny stanu
odżywienia i otrzymania prawidłowego leczenia żywieniowego, gdyż to
zwiększa jego szanse w walce z chorobą

Zgłoszenia na stronie www.leczenieprzezzywienie.org
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PATRONI

IDEA PROGRAMU

Niedożywienie szpitalne

Niedożywieni pacjenci

Brak zalecanego żywienia

Zjawisko niedożywienia doprowadza

Co najmniej 30 proc. pacjentów

80 proc. pacjentów badanych skalą

do większej liczby powikłań,

w polskich szpitalach jest

NRS nie otrzymało zalecanego

przedłużenia pobytu w szpitalu

niedożywionych.

żywienia.

i wyższych kosztów.

KORZYŚCI DLA SZPITALI
Żywienie kliniczne jest refundowane, a jego prawidłowe raportowanie przynosi szpitalom
większe środki z NFZ
Leczenie żywieniowe prowadzi to do mniejszej liczby powikłań, znaczącego skrócenia pobytu
w szpitalu, co przynosi szpitalom większe oszczędności
Zwiększona liczba punków przy akredytacji, co daje możliwość wykonywania bardziej
specjalistycznych procedur i większego kontraktowania z NFZ
Upowszechnienie europejskich i polskich standardów żywienia klinicznego przyczynia się do
podnoszenia standardów leczenia w Polsce
Realizacja praw pacjenta, przez co szpital zyskuje wizerunek jednostki przyjaznej dla pacjenta

GŁÓWNE ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE
•
•
•
•

Program przeznaczony jest dla wszystkich szpitali
Termin zgłoszeń: 28 lutego 2021 r.
Udział jest bezpłatny i dobrowolny
Zgłoszenia można przesyłać poprzez formularz
zgłoszeniowy korzystając ze strony
www.leczenieprzezzywienie.org
• Możliwość uzyskania tytułu Szpitala Dobrej Praktyki
Żywienia Klinicznego
• Certyfikat przyznawany jest na okres 2 lat
• Certyfikat można odnowić poprzez akces na stronie

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI ŻYWIENIA KLINICZNEGO

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI ŻYWIENIA KLINICZNEGO

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

• Czy leczenie żywieniowe jest dostępne dla każdego pacjenta ze wskazaniami i jest dostosowane do indywidualnych
potrzeb chorego? [TAK/NIE/CZĘŚCIOWO]
• Czy personel szpitala dokonuje regularnej oceny stanu odżywienia pacjenta? [TAK/NIE/CZĘŚCIOWO]
• Czy szpital ma dostęp do diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej niezbędnej do prowadzenia leczenia żywieniowego?
[TAK/NIE/CZĘŚCIOWO]
• Czy chory wymagający leczenia żywieniowego otrzymuje niezbędne informacje z zakresu zasad i metod
prowadzonej terapii w trakcie hospitalizacji? [TAK/NIE/CZĘŚCIOWO]
• Czy w szpitalu działa ambulatoryjne poradnictwo żywieniowe, w którym można uzyskać poradę z zakresu
suplementacji doustnymi dietami medycznymi? [TAK/NIE/CZĘŚCIOWO]
• Czy w placówce są dostępne leki, diety przemysłowe, preparaty do żywienia pozajelitowego, sprzęt jednorazowy i
pompy do prowadzenia leczenia żywieniowego w różnych sytuacjach klinicznych? [TAK/NIE/CZĘŚCIOWO]

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
• Czy w szpitalu działa Zespół Leczenia Żywieniowego lub Zespół Żywieniowy składający się z personelu medycznego
posiadającego niezbędne kwalifikacje, który koordynuje prowadzenie terapii żywieniowej? [TAK/NIE/CZĘŚCIOWO]
• Czy personel medyczny jest cyklicznie szkolony z zakresu leczenia żywieniowego? [TAK/NIE/CZĘŚCIOWO]
• Czy w szpitalu działają
[TAK/NIE/CZĘŚCIOWO]

procedury

stosowania

żywienia

klinicznego

u

chorych

ze

wskazaniami?

• Czy szpital zapewnia dostęp do kompletnych mieszanin do żywienia pozajelitowego przygotowywanych
w warunkach zgodnych ze standardami? [TAK/NIE/CZĘŚCIOWO]
• Czy szpital prowadzi dodatkową dokumentację medyczną dotycząca leczenia żywieniowego chorych?
[TAK/NIE/CZĘŚCIOWO]
• Czy szpital dostarcza pacjentom indywidualne diety doustne i chroni czas na posiłki? [TAK/NIE/CZĘŚCIOWO]
• Czy szpital stosuje dokumentację dotyczącą raportowania leczenia żywieniowego:


skala NRS lub SGA [TAK/NIE/CZĘŚCIOWO]



karta

kwalifikacji

do

LŻ

–

Karta

kwalifikacji

dorosłych

do

leczenia

[TAK/NIE/CZĘŚCIOWO]


karta metaboliczna LŻ – Karta leczenia żywieniowego dorosłych [TAK/NIE/CZĘŚCIOWO]



karta obserwacji centralnego cewnika naczyniowego [TAK/NIE/CZĘŚCIOWO]



karta bilansu płynów [TAK/NIE/CZĘŚCIOWO]

żywieniowego

APEL EKSPERTÓW DO CENTRUM MONITOROWANIA JAKOŚCI
W OCHRONIE ZDROWIA
Szpitale obecnie w akredytacji nie mają określonych norm, a jedynie przegląd dokumentacji w
zakresie posiadania procedury żywieniowej i osób odpowiedzialnych za nie w zakresie poziomu
wykonania i norm.
Punkty są też przyznawane poza żywieniem w kwestii edukacji pacjentów oraz ich bezpieczeństwa.
Obecne Standardy akredytacji zakładają zróżnicowane sposoby terapii żywieniowej:
http://www.cmj.org.pl/akredytacja/standardy.php.
W ramach programu będziemy się starać o zwiększenie punktów przy akredytacji szpitalom, które
otrzymają nasz certyfikat.

PRZYZNAWANIE CERTYFIKATÓW
Pierwszy etap – wysłanie formularza zgłoszeniowego

Drugi etap – weryfikacja zgłoszeń i wizyta kontrolna
w szpitalu

Certyfikat przyznawany placówkom, w których żywienie dojelitowe
i pozajelitowe będzie na odpowiednim poziomie zgodnym z zaleceniami

Zgłoszenia można przesyłać do 28 lutego 2021

Uroczyste wręczenie statuetek i certyfikatów podczas kolejnego zjazdu
POLSPEN (czerwiec 2021)

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

Tytuł Szpital Dobrej Praktyki

Posługiwanie się logo programu

Żywienia Klinicznego

standardów

Posługiwanie się tytułem przez okres Umieszczenie logo w placówce oraz
dwóch lat

Potwierdzenie stosowania

Otrzymanie potwierdzenia

we wszystkich materiałach

stosowania europejskich i polskich

promocyjnych, w tym na stronie

standardów w zakresie żywienia

internetowej

klinicznego

ZGŁOSZENIE DO CERTYFIKACJI
•

Dostępne dla szpitali przez wypełnienie formularza na stronie:

www.leczenieprzezzywienie.org
•

Zgłoszenia przyjmowane są do 28 lutego 2021

