ANKIETA

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/ dietetyk6w? (chodzi o bezpoSrednie zatrudnienie
przez szpital, anre przez firmE cateringow4). Jeheli tak, wnosimy o udostgpnianie zakresu
iego I ich obowi4zkow - NIE - (FIRMA CATERINGOWA). Planowany do zatrudnienia 1
dietetyk na godziny (cz7S( etatu).
Ilu pacjent6w przypada na jednego zatrudnionego dietetyka? - 0 aktualnie
Czy w szpitalu istnieje moZliwoSi uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Je2eh tak, to
w jaki spos6b informuje sig o tym pacjent6w? - TAK - INDYWIDUALNIE ( umowa z
firm4 cateringowq).
Jaka jest wysoko5i calkowitej dziennej stawiki 2ywieniowej przydaj4cej na 1 pacjenta
szpitala? - 14 PLN
Czy szpital kolzysta z uslug zewngtrznej firmy cateringowej? Jezeli tak, to czy w podpisanej
unrowie okleSlono minimaln4 kwotg/procentprzeznaczone na zakup skladnik6w uZytych do
przygotowania posilk6w? - TAK
Czy szpital posiada dokumentacjg reguluj4c4 jalioSc produkt6w uzywanych do
przygotowania posilk6w - chodzi o wartoSi odZywcza, i kaloryczn4 posilk6w oraz
doptszczaln4 iloSi konserwant6w, barwnik6w, dodatk6w? Je2eli tak, wnosimy o jej
udostgpnienie. - TAK
Czy w szpitalu kontroluje sig jakoS6 posilkow podawanych pacjentom? Kto (stanowisko)
odpowiada zatekonttole i jaki czgsto sig one odbywaj4? - CODZIENNIE,
PIELEGNIAzu<A.
Czy w szpitalu kontloluje sig, czy pacjent spozywa odpowiedni4 iloSd pokarrnu? I(to
(stanowisko) odpowiadazate kontrole i jak czgsto sig one odbywaj4? CODZIENNIE,

PIELEGNIARKA.
9, Czy w umowie z zewngtrzn4 firm4 cateringow4 okreSlono wyrn6g zatrudnienia dietetyka? NIE
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zglaszania skarg dotyczqcychniewlaSciwego zywienia
bEd?zatrucia? Czy .vqrznaczono osobg odpowiedzialn4za kontakt w sprawie zgloszenia ww,
skarg? - TAK
1L Prosimy o podanie liczba skarg dotyczqcych niewlaSciwego zywienia I zatrucia w szpitalu
zgloszonych do szpitalaw 2017 120\8 roku. - BRAK SKARG I ZATRUC ( dane dotyczq
daty od 01.04.201 9 - przejgcie szpitala przez Starostwo Powiatowe od spolki prywatnej).
12. Czy w 20118 r. lekarze przechodzlli jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidlowego
zywiema cholych w szpitalu - SZKOLENIE HACCP - lipiec 2019.
13. Prosimy o podanie hczby i rodzaj6w diet stosowanych przezszpitalwrazze wskaZnikiem
Zrodel ich opracowania (wiedzalekarzal wredza dietetyka/ publikacje naukowe/zr'6dla
internetowe/ wewngtrzne regulacje szpitala). 5; PODSTAWOWA, LEKI(OSTRAWNA,
B EZMLECZNA, CUKRZYCOWA, W,ATROB O WA ; WIE,DZA DIETETYKA,
PUB LIKAC JE NAUKO WE (umowa z frcma, cateringow4).
1,4. JeLeli szpital nie jest w stanie zapewni6 pacjentowi diety wskazanej przezlekarua (np. bez
nlecznej czy bezglutenowej ), to w jaki spos6b zapewnra w6wczas posilki pacjentowi? SZPITAL ZAPEWNIA WSZELKIE POSILKI.
15, Czy na Zyczenie pacjenta szpital zapewnia dietg wegetariaflsk4 lub wegaf,sk4? - TAK
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagaj4ce powr6t do
zdrowia (np. wspomagajqce gojenie ran, dostarczajqce dodatkowe iloSci bialka)? - NIE
(planowane wplowadzenie preparat6w).

