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Proces Standardizace nutričnípéčev Domovech pro seniory {D5} byl zahájen jako pilotní projekt v roce

2OO5 ve třech pražslaých Domovech pro seniorn na žádost jejich ředitelů. Cílem bylo nastavení komplexní a kvalifikovaně řešené vYživy uživatelů,včetně systému zhodnocení realizace standardizované nutriční péče.Vznikl tak ucelený. unikátní a následně v praxi prověřený nástroj pro postupnou implementaci
jednotlivých standardů nutričnípéčedo DS v Českérepublice. Standardy vycházely z Mezinárodních
akre ditaěních standardů UCl} a Národníth akreditačních standardů {SnX ČR}, a stále jsou v souladu
s platnou legislativou. Organizačního a finančního zajištění se velmi dobře zhostíla firma Nutricia, odbornou náplň a posléze odbornou garanci celého projektu jsem zajistila já.
ás|ednč a posttlprrěsed* Sťandar-

dizace nrrfui&rí péčezapjilo 24
Dornwů pro serriory v nánnci celé
Českérepxr§iky" Po celou dobu realizacg
tj" do rolru 2612, bťy potřeblé niáklady

na realiza<i a organizaci p*ojektu plně

zařžerrí nejen Dornovy prc seniory, ale
i zafržerrísklienteiou rnerrtálně a zdravoř
ně handicapovanlfth,

Souřasmě však §ťéle ještě trťB.lre&á
v mnoha zaírzenícřr legidativně meudrňtelná sinrace, kdy je uňvxdtlrn pcsi<yto-

brazenyfirnrotl í{utricia,0d raku Z8}3 do
roku ?§17 fuřy firrnou B*u8irja hrazeny
náďedné konrofuí reaudity ve standardizwanýďl Domoveďl pro seniory, které
ve &ft§r|etýó intervaleďl hodnotiíy" zda
v pňdušrrérnzařízeníje poskytovaná nulričnípéčestá|e v souladu § parametry
Standaridizaca t{aždéz úsp§*ýdl zaříz*
ní rná k dispozici Cer§fik;át, který o:vědčuje, že p§qítuje svým užřvatelům vysoce kvaiř§kmlanou nuričnípffi v souladu
splamými předpisy"

váno dietní s8ranován{ bez k§mpťt€fit-

vstoupÉly k r-

zvďejňované jídel*ílísdqy "!sou v torruto
srněru dostate&rě ilus*-attwí AdekváeĚ

Za gbdobí od psčádru Sandardizace
1_

2007 v Satnost legisla-

'!$8120S6"
{ze.!ména záko.,
a pldušná polniděcí vytliaSka, Standar-

ťvnínornry

dy kvalřty sotiálníďl sr{!žeb} a je.iich n;#
vamé aktudbace, Fostupně se v,,ýznarnně obměnila ldientela těóto zařízení ve
rrztahu ke sxryni závisloxí- \ýanilda a dále

xáe

l,ranik4§íoďdělení drrrnovr3 se zvlášt-

ním refirnerrr pro tĚivatde s demencí
protaže pptiitd<a, respektive poťeba

stiále stoupá" Ve sroynání s kiiextelou
roku žffiS tak iasně vidím a*ěnu k qi

razně plymorbidnírn tfrrratdúm" s v1í.

znannrnjrni zdravosrími prctdérny cvlivňujícírnísďtopnast přSm$ §e-dvy í její
v}ÍtĚítí-Rulgu v nr€e § t0{rro *ute&lostÍ
a s §rš dostupností odbornýclt irďorrna-

ního persoruíinihe vy&avení- Fovin*ost
po§lqĚlCIut iržvatďůínstrarrox.rání vfuě
diemího, tlldádá áko* lffi2ffi CId 1- 1-

Ňtgín iďÉ v roce 2&l8 }sou zařízení" která po*yt$í diehí skďvo{riin{
2t}S7,

{nejčastěji diabet-dé}, které není redfuovrino podle hery€či!ýtf, pravidd {tedy

adeiryá§rě p§6ehě tňvatde}- Takto fis*
kanmí poskytor.ání di"{žbť- di€tř!íhg st-arrování, anamená vy,soké riziko pošltmení
ldienta neodbomě redizoyanou ďužbct,
Běfulě rra snránkíďr pob{ýtový& zařfzení

bezpefuě po*rymu* ddba diďli
ho sr,avorr.ání zrrannerrá podle recepa,r
a jídeln{ó režgnů*anoverrýcŤr nlr&iř

a

nírn ta-apeutern, upavcnrantrídr alc*áně

podletoho. co ječ *eníucřrratel sáopen
koílarínoyat
Ed noku 2$t6 §e ps§§rrrě navysrrje počet zaíxzení, která se o Standardízaci ncrtriůnípeče zajíwza$ía **ějí $ realizovatFroto jserrr zpracorrala aktualizovangu

realizaci po odbomé i orga*iza&lí stránce je Sekce výžvy a nutri&tí péče,z- sGdbomě budml pro zaYlzení partrlereín
y reaIizari dcršeírélektorky (všeobe§,á
sestra + nlrtriřrrí terapeutka}-

Realízace $nélm rozsahu Standard2ace
je předpokládána v rozsahtl 14-X6 rněsíců {vždy s pawou červenec*rpen, prosinec-leden}_ Roryočtenéměsífu§

ónícca t'i dsícltč

Fro realízaci je v prvnír* b*nu,

k

náklad

yáledem

předpotdádanérnu celkov&xu počtu

účas§rit{ů"pořebná účasťrninimálně
3 zaffzení {rnaxirnum 5}_ Pro přittlášení je
ťeba vyuřt web }rt6lfu*ww.sekre-vnp_

g/standardizace-nutricni-pece-v-dornoveclr-pro,senicry kde bude k t- 1.2019
zveřejn&l vstupní dotamík k vyplněníNás|edně bude rea|izorráno rr dqrhodnutém terrraínel jednoderrní vstupní šeťení
v zaYlr:ení, pro zhodnocerrí jednodivých
oblastí realizace- Šetřenírealizurje lždy
dvojice zkušené všeobac*é sesr3r a d<u§ené nwričníterapeuťay- Z šetření vypracovaná zpnéwa bude podldadem pro
srnlouvu o realizaci Standardizace nutriř
ní p€e

púdleájrnu

a

rnožnostízařízení.

-lednotlivé odborné úkony" ryoplatněné
pod|e předem stanovenéhc ceníku" je
ťeba uhradit vždy před jejiclr realizací.
Ěný rozsah Standardizace nuwiční péče

podobtl standórdiza.e mmrifuí péče veverzi 2:
{yerze 2}, která je připravena tatq. aby - _lednoderrní vstupní šetřeni v zařízení
$o rrrořré realizov:at její části sarno- . l. modul = ident*fikace nu&ifuích rizik
s§atriá Celkověje členěna d<r 4 ternatic- - Serninář pro nuričníterapeuty {Ml-} dietrí sysEérn v pobytovýó zaífuenícřl
kýďl nnodulů" 3 ne=ifuiďý& serrrinářů

cí, x zv:&$e v pobytmrtý& zařzení*ťl a vyžadu_ie 2 jedncdenní šeďení přírno
v zařízeni, íttaterfu# oponovaly zk šené
sociiálnícřr dtĚeb i počet pracovníků,uv&
domujňcí& § potřetxr systérnovéhořeše- kdegyně s pmxí ve Sraridardizov"anýó
ní nurtri&rí pe!Ěe u teto ld§antďy- Potřebu
ffi. v pozicíó nutrifuí teíapeutky a rtesignatizt$í také dalšítypy pobytovýctt
doud zdravotniho úseku_ Partnerenn pro

-

sociálníó stužeb

modul :sřavovaďprovoz
Seminář pro kuchaře - dietní stravování v pobytovýó zařízení& sociálních
2"

5|$žeb

.

3- rnodd = rnrEiótípéčeo tňratele
t stanffití FEALIZAóIíHo TÝnNU e- S€rninfr po NT a lqlďtďe - ,úprďra ní, lcerý po celul dohr v zařízení ta *
strnoufotí pfi pomíó * ffiállím v€dení a nastawníidnotlivýó pe
ný& k*ů prffi&:. Jalo optimtillÉ pro
apol1ftfuúrn

.

rno&i = standardizace nuBifuí péče reďizaci a s ní spcrierrá opaťeníjdt orgn- Jeúpderní výsruprrí šeťenív zďlzqú nůzůtiho,tak i provmúho óarďttenr se
dotítodobě onĚdfuie toto s€§bt ení
= áoůtocttíredizae mtdadřzon4-

nerurfrhípéče
dněrTý moúil obežízŇízcltú
diří gtiff cát oslm$C SíĚnípří{tĚ
rÉhormďuóníp§ní

Zdffiý

PřffiorienÉtínáHdyvlč
v§fupr{ šcířEnícca 28 tiďq
odboíný §eíninář cca 16 tisíq

odbornýrnodd

caátýúc,

šetřenr cca 28

výóúseků
poc{ívýpřísttlp
edukacer.ňvatelů

Výdedky Standardizace nutifuí péčer

- zaredení staída.du umoňuje úórr

rĚ idenulftoyat a náceďrě affnínó
uspoklorat nuuitr @eby Ěvatdů
. $rtenatizace nutričď péčezvy&{e
fultd
lfu rdinátor týmu - trtdoucí zdróíobrÉ l§fiilihl podqíto,anýó shžeb a pei-

}E,úselal

Hubifuíterapeut
Pře@oHady pro úsp&lou red[zact

. áiem apodporamďragementil
.sďroený koordiniítor reaf,zaóriho
týmu

. ryfiívné persanflní obsazení (z€imála
tisk
Cd progril Standaídiace nuui&tí prďeí nuri&íterapeut)
péčew-e 4 užaúdeýqněi*o ďíre, - iímoímorařýa ]rro|iuoyamýpercali tls
aktivrú záýem rc *ary podcytovatelú- - spolupnácevštú pnomikú jednodř
tď*p*

.
.

.

tivně oylhrňuie nuEió!í ffit, tňrrdt€lů

Standaíútípíoc€§y podcyn{í giaranci

odboínéspfifimo§ti a qno&e lrydíty
po§kytofa]ťýď, Ctžeb ve forrně jasně

zdo|omernonnýúpmhryr

- §andďdEace

procesú umožŘSeďek-

tivn€išíyyužití s§írniícíď, zeoiů.
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