9 LISTOPAD 2017
Szanowni Państwo!
9 listopada 2017 NutritionDay! Już 7000 Instytucji Opieki Zdrowotnej z 63 Państw na całym świecie po raz kolejny będzie
zbierać dane za pomocą wystandaryzowanych kwestionariuszy, które są narzędziem pomocnym w określeniu sytuacji
żywieniowej oraz jej monitorowaniu.
Bardzo dziękuję Wszystkim Polskim Ośrodkom minionych lat za uczestnictwo w tak wspaniałej inicjatywie jaką jest
NutritionDay i zachęcam do kolejnej oceny.
Zapraszamy wszystkie oddziały szpitalne (również oddziały intensywnej terapii), zakłady opiekuńczo-lecznicze do włączenia
się dnia 9 listopada w tą wspaniałą akcję!
Jest to badanie wieloośrodkowe, na które Polska uzyskała Zgodę Komisji Bioetycznej .
Udział jest bezpłatny i anonimowy. Po zakończeniu jednostki otrzymują indywidualne podsumowanie uzyskanych wyników
oraz certyfikaty.

Wykorzystajmy wystandaryzowane kwestionariusze NutritionDay i oceńmy jak wygląda opieka żywieniowa w Polsce!

Polski Koordynator NutritionDay
dr n. med. Kinga Kupczyk

Udział w NutritionDay – 9.11.17 -krok po kroku
1.

Rejestracja Ośrodka na stronie: (http://www.nutritionday.org/en/my-nday-login/registration/index.html) w celu
uzyskania kodów, które będą niezbędne do wprowadzenia danych ( przewodnik po rejestracji)

2.

Formularz zgody ośrodka na udział w ND, który należy przesłać do 9.11.2017 do Krajowego Koordynatora ND scan ( dr n. med. Kingi Kupczyk - kupczykkinga@tlen.pl)
i/lub pocztą na adres: Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK
w Toruniu, Szpital Uniwersytecki nr 1 ul. M. Skłodowskiej Curie 9, 85-094 Bydgoszcz z dopiskiem: NutritionDay lub
faxem (052) 585-40-22).

3.

Przygotowanie materiałów dla badanych osob; odpowiednich kwestionariuszy oraz zgody pacjenta.
 Zgoda pacjenta na udział w badaniu (zgoda pacjenta)
 Kwestionariusze NutritionDay (https://www.nutritionday.org/en/30-.languages/index.html)
•
•
•
•

4.

ND w szpitalu
ND dla pacjentów onkologicznych
ND w intensywnej terapii
ND w zakładach opiekuńczo-lecznicze

Wprowadzenie danych do bazy nie jest konieczne w dniu badania ( musi nastąpić najpóźniej do dnia
ponownej oceny 30/60/180 dni)
Kryteria włączenia do badania i uzyskania certyfikatu!
Badaniu ankietowemu podlegają pacjenci przebywający w szpitalach i zakładach opiekuńczo-leczniczych
w dniu 9 listopada 2017 od 7:00 do 7:00 dnia następnego ( z wyłączeniem pacjentów jednodniowych).

✓

Ocenie przy użyciu kwestionariuszy należy poddać minimum 8 pacjentów z danej jednostki/oddziału po uzyskaniu
zgody pacjenta
Wiek badanych:

✓
✓

od 7 roku życia w szpitalach
powyżej 50 roku życia w zakładach opiekuńczo-leczniczych
Warunkiem uzyskania certyfikatu jest:

✓
✓

Przeprowadzenie badania u 60% pacjentów włączonych do ND
Minimum 80% z przebadanych pacjentów w ND należy poddać ponownej ocenie
po 30 dniach w szpitalach, po 60 dniach w OIT lub 180 dniach w zakładach opiekuńczo-leczniczych
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