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Uspořádání moderního typu 





Normy a standardy výživy 

 
Standard "Výživa a podávání stravy nemocným" 

 

Dietní systém FN Plzeň 
 

  Hygienické zásady podávání pacientské stravy na ZOK FN Plzeň 
 

  Sledování rizika podvýživy u hospitalizovaných pacientů  
 
 
  Nárok pacienta na stravu po přijetí k hospitalizaci FN Lochotín  
  Informace o způsobu poskytování informací o alergenech v potravinách a pokrmech  
 

Seznam alergenů 
  Seznam alergenů 
  Seznam alergenů v instantních nápojích  

http://inesa/asp/rizena_dokumentace/link.asp?l=pdf1147_271234345
http://inesa/asp/rizena_dokumentace/link.asp?l=pdf1147_271234345
http://inesa/asp/rizena_dokumentace/link.asp?l=pdf1694_231113773
http://inesa/asp/rizena_dokumentace/link.asp?l=pdf1694_8188743
http://inesa/asp/rizena_dokumentace/link.asp?l=pdf1694_211109225
http://inesa/asp/rizena_dokumentace/link.asp?l=pdf1694_211109225
http://inesa/asp/rizena_dokumentace/link.asp?l=pdf1694_250505203
http://inesa/intranet/dokumenty/intranet/Seznam alergenů.pdf
http://inesa/intranet/dokumenty/intranet/alergeny_napoje1.pdf






Kontrola dodržování skladby diet 
dle schváleného dietního systému 

 

 Výběr konkrétní diety -3 po sobě jdoucí 
dny 

 Zvážení kontrolní porce + zapsání 
výsledků 

 Vyhodnocení pomocí PC programu 

 Výsledky předány VNT OLVaS 

 S výsledky seznámena SK 

 



Výběr konkrétní diety -3 po sobě 
jdoucí dny 

 
 

 Pacient s dietou „čaj“ 

 Objednána konkrétní dieta dle plánu 
auditů 

 V OLVaS netuší zradu 

 



Zvážení kontrolní porce + zapsání 
výsledků 

 
 

 

 Na ZOK zvážení jednotlivých jídel na 
porci –SN,Př,O,Sv,V (2.V) klinickým 
NT 

 

 





Vyhodnocení pomocí PC programu 

 

 Lze použít kterýkoliv vyhodnocovací 
program 

 

 Nutridan 





 

 

 Výsledky předány VNT OLVaS 

 

 S výsledky seznámena SK 

 



Aby nedošlo k omylu….. 

 

 Dietní systém je norma, která se musí 
dodržovat 

 

 Pacient, zejména nutričně rizikový 
pak vyžaduje individualizaci 

  ………ale to už je jiná kapitola…. 



Práce NT na oddělení 

 Převzetí informací od 
sestry 

 Seznámení s chorobopisem 

 Převzetí informací od 
lékaře 

 Práce s pacientem – 
nutriční anamnéza NT 

 Návrh dietoterapeutické 
péče ( návrh 
standardizované diety, 
individuální diety, speciální 
výživy) 

 

 

 Seznámení a edukace  
pacienta o jeho dietě ( předání 
edukačních materiálů) 

 Zápis do zdravotnické 
dokumentace 

 Opakované, průběžné 
sledování nutričně rizikových 
pacientů 

 

 Informace lékaře a sestry 

 Informace rodinných 
příslušníků 

 



Průběžné sledování nutričního příjmu 
konkrétního pacienta  
– spolupráce NT x VS 

 Zápis příjmu stravy pacienta ( edukovaný 
pacient, sestra ) 

 

 Vyhodnocení příjmu pomocí PC programu ( 
Nutridan, Peroral ) 

 

 Zápis do zdravotnické dokumentace 

 Informace  - lékař sestra 


