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Szanowni Państwo
W imieniu Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu
(POLSPEN) chcielibyśmy serdecznie zaprosić wszystkie szpitale do II edycji ogólnopolskiego
programu „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie”.
Celem programu jest upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie żywienia klinicznego.
Prawidłowe prowadzenie żywienia klinicznego może przynieść szpitalowi wiele korzyści.
Przede wszystkim jest refundowane, a jego prawidłowe raportowanie przynosi szpitalom
większe środki z NFZ. Zwiększona liczba punków przy akredytacji daje możliwość
wykonywania bardziej specjalistycznych procedur i większego kontraktowania z NFZ. Leczenie
żywieniowe prowadzi do zmniejszenia ilości powikłań oraz znaczącego skrócenia czasu
pobytu pacjentów na oddziale, co przynosi szpitalom większe oszczędności. Ponadto
upowszechnienie europejskich i polskich standardów żywienia klinicznego przyczynia się
do podnoszenia jakości leczenia w Polsce. Zwiększa to skuteczność realizacji praw pacjenta,
przez co szpital zyskuje wizerunek jednostki przyjaznej dla pacjenta.
Polska na tle innych krajów Europy zajmuje wysoką pozycję pod względem dostępu do
refundacji leczenia żywieniowego pozajelitowego oraz dojelitowego. Niestety, jeżeli chodzi o
wdrażanie dobrych praktyk żywienia klinicznego pozycja ta znacząco spada, ponieważ mamy
zasoby, lecz nie wykorzystujemy ich w pełni. Dlatego tak ważne jest aby propagować
prawidłowe leczenie żywieniowe w polskich szpitalach.
Aby zgłosić się do programu należy wypełnić formularz na stronie:
www.leczenieprzezzywienie.org (zakładka formularz zgłoszeniowy). Po weryfikacji zgłoszenia
szpital zostanie poddany wizycie kontrolnej, podczas której zostanie ocenione prowadzenie
terapii żywieniowej. Na zwycięskie szpitale, w których żywienie kliniczne będzie zgodne
ze standardami czekają certyfikaty oraz nagrody. Na zgłoszenia czekamy do 28 lutego 2021.
Pierwsza edycja programu pokazała, że mamy jeszcze dużo do poprawy, dlatego liczymy
na Państwa zaangażowanie i liczne zgłoszenia. Żywienie kliniczne w szpitalach to nie tylko
korzyści w budżetowaniu i poprawie jakości leczenia, ale także szansa dla każdego pacjenta
na szybszy powrót do zdrowia.
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Idea Programu
Celem programu „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego” 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.
Działania prowadzone w ramach programu będą dążyły do wprowadzenia certyfikacji
szpitali spełniających kryteria Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego, które zastały opracowane
i zaakceptowane przez Radę Ekspertów.
O certyfikat mogą ubiegać się wszystkie placówki, również te które wymagają dodatkowej
edukacji w ramach programu szkoleniowego, przygotowującego do uzyskania certyfikatu.
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Korzyści dla szpitali
Polska na tle innych krajów Europy zajmuje wysoką pozycję odnośnie leczenia żywieniowego
pod kątem posiadania refundacji żywienia pozajelitowego oraz dojelitowego. Dzięki temu
polscy pacjenci mają łatwiejszy dostęp do wsparcia żywieniowego. Jedynymi środkami,
które nie podlegają refundacji są doustne diety przemysłowe czyli tzw. doustne suplementy
diety (ONS). Niestety, jeżeli chodzi o wdrażanie żywienia pozajelitowego oraz dojelitowego
w polskich szpitalach pozycja Polski znacząco spada, ponieważ mamy zasoby, lecz nie
wykorzystujemy ich w pełni.
Prawidłowe prowadzenie leczenia żywieniowego wiąże się natomiast z wieloma korzyściami
dla szpitali.

Korzyści dla szpitali wdrażających
Dobre Praktyki Żywienia Klinicznego

Żywienie kliniczne jest refundowane, a jego prawidłowe raportowanie
przynosi szpitalom większe środki z NFZ.
Wprowadzenie leczenia żywieniowego jest opłacalne dla szpitala – 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.
Realizacja praw pacjenta, przez co szpital zyskuje wizerunek jednostki
przyjaznej dla pacjenta.
Upowszechnienie europejskich i polskich standardów żywienia klinicznego
przyczyniając się do podnoszenia standardów leczenia w Polsce.
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Zasady dobrej praktyki
leczenia żywieniowego
w szpitalu
1.

Szpital zapewnia pacjentom indywidualne diety doustne i chroni czas przeznaczony
na posiłek.

2.

Personel szpitala dokonuje regularnej oceny stanu odżywienia pacjenta.

3.

Leczenie żywieniowe jest dostępne dla każdego pacjenta ze wskazaniami.

4.

Szpital ma dostęp do diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej niezbędnej do prowadzenia leczenia żywieniowego.

5.

W szpitalu działa Zespół Leczenia Żywieniowego, który koordynuje prowadzenie
terapii żywieniowej.

6.

W szpitalu działają procedury stosowania żywienia klinicznego u chorych ze
wskazaniami.

7.

Chory wymagający leczenia żywieniowego otrzymuje niezbędne informacje z tego
zakresu w trakcie hospitalizacji.

8.

W placówce są dostępne leki, diety medyczne, sprzęt jednorazowy i pompy do
prowadzenia leczenia żywieniowego.

9.

Szpital zapewnia dostęp do kompletnego żywienia pozajelitowego przygotowywanego w warunkach zgodnych ze standardami.

10.

W szpitalu działa bezpłatne ambulatoryjne poradnictwo żywieniowe dla pacjentów.

11.

Personel medyczny jest cyklicznie szkolony z zakresu leczenia żywieniowego.

12.

Szpital prowadzi dodatkową dokumentację medyczną dotyczącą leczenia
żywieniowego chorych.
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Rada ekspertów
Poznaj specjalistów zaangażowanych w Program Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego
– Leczenie przez żywienie

prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk
Prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego
i Metabolizmu

prof. dr hab. n. med. Maciej Słodkowski
Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej
i Onkologicznej, Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM

prof. dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar
Kierownik II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie

prof. dr hab. n. med. Jarosław Kierkuś
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania
i Pediatrii, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

prof. nadzw. dr hab. n. med. Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz
Kierownik Kliniki Pediatrii Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia
Dzieci, Gdański Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Przemysław Matras
Adiunkt I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej
i Leczenia Żywieniowego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr n. med. Michał Jankowski
Adiunkt Katedry Chirurgii Onkologicznej CM UMK, Centrum Onkologii
w Bydgoszczy
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dr n. med. Aleksandra Kapała
Kierownik Działu Dietetyki Klinicznej Centrum Onkologii Instytut
im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

dr n. med. Barbara Kuczyńska
Koordynator Poradni Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego
w Warunkach Domowych w Poznaniu, dietetyk kliniczny

dr n. med. Małgorzata Łyszkowska
Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów
Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka

dr n. med. Dorota Mańkowska-Wierzbicka
Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób
Wewnętrznych, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

dr n. med. Hanna Romanowska
Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych
i Kardiologii Wieku Rozwojowego Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego
dr n. med. Anna Zmarzły
Kierownik Ośrodka Żywienia Klinicznego,
WSS im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

lek. med. Kinga Szczepanek
anestezjolog, członek zarządu Polskiego Towarzystwa
Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu,
Szpital Specjalistyczny w Skawinie
dr n. o zdr. Krystyna Majewska
Kierownik Poradni Dla Chorych Żywionych Pozajelitowo i Dojelitowo
w Warunkach Domowych, Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego

dr n. o zdr. Edyta Wernio
Katedra Żywienia Klinicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny
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dr n. farm. Maria Ciszewska-Jędrasik
Ogólnopolska Sekcja Żywienia Do- i Pozajelitowego Polskiego
Towarzystwa Farmaceutycznego

mgr Lidia Bartoszewska
Poradnia Leczenia Żywieniowego, Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny nr 4 w Lublinie

mgr Karolina Goral
Zakład Dietetyki Klinicznej, UM w Lublinie, Poradnia Leczenia
Żywieniowego, SPSK nr 4 w Lublinie, dietetyk

mgr Magdalena Sumlet
Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego,
Dojelitowego i Metabolizmu, Szpital Specjalistyczny w Skawinie

mgr Agnieszka Surwiłło-Snarska
Dział Dietetyki Klinicznej, Centrum Onkologii Instytut
im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

mgr farm. Gabriela Pierzynowska
Ogólnopolska Sekcja Żywienia Do- i Pozajelitowego
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

mgr farm. Justyna Zamarska
Komitet ds. Leczenia Żywieniowego Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie

mgr farm. Ryszard Sot
Kierownik apteki szpitalnej Instytutu ,,Pomnik-Centrum Zdrowia
Dziecka” w Warszawie
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Główne zasady
udziału w programie
1. Program przeznaczony jest dla szpitali
2. Udział w programie jest bezpłatny
3. Zgłoszenia można przesyłać korzystając ze strony www.leczenieprzezzywienie.org
4. Certyfikat będzie przyznawany na okres dwóch lat
5. Certyfikat można odnowić zgłaszając akces na stronie
6. Certyfikat będzie mógł otrzymać szpital, który uzyska min. 42 punkty (na 60 możliwych)
i pomyślnie przejdzie wizytę kontrolną
7. Szpital, który w jednym z kryteriów otrzyma punktację 0 będzie mógł otrzymać
certyfikat, przy zastrzeżeniu zmiany tego punktu w ciągu 2 lat
8. Pierwszy etap – wysłanie formularza zgłoszeniowego, drugi etap – weryfikacja zgłoszeń
i wizyta kontrolna w szpitalu

www.leczenieprzezzywienie.org
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Uprawnienia
wyróżnionych szpitali
Tytuł
Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego
Posługiwanie się tytułem przez okres dwóch lat

Posługiwanie się logo programu
Umieszczenie logo w placówce oraz we wszystkich
materiałach promocyjnych, w tym na stronie internetowej

Potwierdzenie stosowania standardów
Otrzymanie potwierdzenia stosowania europejskich
i polskich standardów w zakresie żywienia klinicznego
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Koordynator programu:
Katarzyna Mąkólska
katarzyna.makolska@procontent.pl
tel. +48 604 774 149
Biuro prasowe programu:
Procontent Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 140/46
00-061 Warszawa

