Warszawa, 28.02.2018 r.

Szanowni Państwo,
W imieniu Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu zwracam się
z prośbą o zaangażowanie Państwa placówki w planowane przez nas badanie: „Ocena terapii
żywieniowej w polskich szpitalach”.
Celem badania jest zwiększenie wiedzy i świadomości na temat stanu odżywienia pacjentów
i leczenia żywieniowego w polskim lecznictwie. Działania skupią się na rozpoznaniu niedożywienia
oraz metodach leczenia tego stanu u za pomocą żywienia doustnego, dojelitowego i pozajelitowego
u pacjentów w trakcie hospitalizacji. Prawidłowo prowadzona terapia żywieniowa u chorych
z rozpoznanym ryzykiem niedożywienia zapewnia zmniejszenie liczby powikłań, skrócenie czasu
leczenia, obniżenie kosztów leczenia i zmniejszenie śmiertelności chorych.
Badanie skierowane jest do oddziałów chirurgicznych, intensywnej opieki medycznej, anestezjologii,
neurologii oraz internistycznych, jak również wszystkich oddziałów, które zechcą zaangażować się
i wziąć udział w badaniu. Do udziału zaproszono ponad 200 szpitali w naszym kraju. Opublikowanie
wyników raportu opracowanego na bazie informacji dostarczonych przez szpitale objęte badaniem,
pozwoli przeanalizować codzienną praktykę w zakresie leczenia żywieniowego doustnego
pozajelitowego oraz dojelitowego, a także przygotować odpowiednie wnioski mające na celu ocenę
metod stosowanych terapii żywieniowych w placówkach medycznych.
Badanie będzie polegało na wypełnieniu ankiety sprawdzającej stan odżywienia pacjentów, jak
również metody żywienia zastosowanej podczas leczenia chorych w szpitalach. Badanie odbędzie się
w dniach 19-23 marca, będą do niego kwalifikowani pacjenci wypisywani z danego oddziału
szpitalnego.
Poznanie nawyków polskich lekarzy kwalifikujących pacjentów do danej grupy żywieniowej umożliwi
ocenę aktualnego stanu wiedzy oraz wypracowywanie zaleceń, których zadaniem będzie
wzmocnienie kompleksowej opieki dla poprawy wyników leczenia pacjentów.
Mając na względzie wymiar terapeutyczny i społeczny poruszanego zagadnienia zwracam się z prośbą
o wsparcie idei badania, jak i przebiegu samego badania poprzez czynny udział specjalistów Państwa
placówki w planowanym badaniu.
Mam nadzieję, że dzięki Państwa wsparciu zwiększeniu ulegnie świadomość lekarzy dotycząca
leczenia żywieniowego zaliczającego się do podstawowych elementów opieki nad hospitalizowanym
pacjentem.
W załączeniu przesyłam do Państwa wglądu kartę badania. W dniach poprzedzających tydzień,
w którym ma odbyć się badanie, otrzymają Państwo listownie pakiet kart badań. Badanie można
również wypełnić on-line na stronie https://www.interankiety.pl/i/N8yqQGq8
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