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APEL DO PRODUCENTÓW DIET, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW LECZNICZYCH 

STOSOWANYCH W ŻYWIENIU DOJELITOWYM I POZAJELITOWYM W WARUNKACH DOMOWYCH O 

POMOC DLA SZPITALI SIECIOWYCH PROWADZĄCYCH LECZENIE DOMOWE W ZAOPATRZENIE W 

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ NA OKRES 8 TYGODNI 

 

Szanowni Państwo, 

W związku z sytuacją epidemiologiczną, w trosce o bezpieczeństwo naszych pacjentów oraz personel 

opiekujący się nimi, zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o pomoc w zaopatrzeniu w niezbędne 

środki ochrony osobistej (fartuchy, maseczki minimum FFP2 oraz gogle ochronne) dla szpitali 

sieciowych prowadzących żywienie dojelitowe i pozajelitowe w warunkach domowych.  

Wszystkie 3 towarzystwa naukowe związane z żywieniem klinicznym w Polsce – PTŻK, PTŻKD oraz 

POLSPEN porozumiały się i wspólnie zaleciły zmniejszenie do niezbędnego minimum liczby wizyt 

domowych u pacjentów. Stanowisko zostało przyjęte przez NFZ, który umożliwił ośrodkom żywienia 

domowego realizowanie części wizyt kontrolnych m.in. w formie konsultacji zdalnych czy 

telefonicznych. 

Niemniej jednak wizyty zdalne możliwe są tylko w sytuacjach, kiedy pacjenci są stabilni i kontynuacja 

ich leczenia żywieniowego nie wymaga bezpośredniej obecności personelu medycznego. Po prawie 

dwóch tygodniach funkcjonowania w nadzwyczajnych warunkach wiemy, że są sytuacje, w których 

bezpośredni kontakt z pacjentem jest niezbędny - wypadnięcie gastrostomii lub zgłębnika, konieczność 

wymiany drenu, czy konieczność pobrania krwi do badania bakteriologicznego w przypadkach 

podejrzenia zakażenia odcewnikowego.  

Nasi pacjenci to w zdecydowanej większości osoby o zwiększonym ryzyku infekcji, dlatego należy zrobić 

wszystko, żeby to ryzyko zminimalizować. Aktualnie przywożenie do szpitali chorych żywionych 

dojelitowo i pozajelitowo byłoby narażaniem ich na niepotrzebne ryzyko, dlatego większość 

szpitalnych ośrodków żywieniowych zrezygnowała z takiej formy realizacji wizyt.  

Aktualnie niezbędne wizyty u żywionych pacjentów realizujemy dojeżdżając do domów. Jednocześnie 

personel wykonujący to zadanie musi być pewny, że ryzyko ewentualnego zarażenia się wirusem 

zostało zminimalizowane.  

Nasze szpitale starają się zapewnić niezbędny sprzęt ochrony osobistej, jednak jest go zdecydowanie 

za mało i trafia on w pierwszej kolejności w miejsca najbardziej narażone na bezpośredni kontakt z 

potencjalnie zarażonymi chorymi - do poradni leczenia żywieniowego trafia on w ostatniej 

kolejności.  

W związku z powyższym zdecydowaliśmy się na następujące działania: 

 Na podstawie dostępnych w domenie publicznej danych zidentyfikowaliśmy listę poradni 

leczenia żywieniowego dla dorosłych i dzieci funkcjonujących w strukturach szpitali należących 

do tzw. sieci czyli Podstawowego Systemu Zabezpieczenia - jest to 28 szpitali publicznych i 

jedna spółka należąca do samorządu powiatowego (listę publikujemy w załączeniu).  

 Dokument zostanie rozesłany do tych osób zajmujących się leczeniem żywieniowym, których 

adresy mailowe znamy, aby jak najszybciej zidentyfikować realne potrzeby. W pierwszej 



kolejności pomoc powinna być skierowana do tych poradni, w których sytuacja jest 

najtrudniejsza. Na razie chcemy zabezpieczyć poradnie w środki ochrony osobistej na 

najbliższych 8 tygodni. 

 W porozumieniu z Państwem ustalimy najbardziej praktyczny i możliwy do realizacji w 

aktualnych warunkach sposób pomocy dla tych poradni - bez konieczności bezpośrednich 

spotkań (np. wysyłka środków ochrony osobistej do poszczególnych jednostek). Zdajemy sobie 

sprawę z konieczności zachowania przez Państwa prawidłowych procedur zakupowych i 

Compliance, jednak jestem przekonany, że w tak wyjątkowej sytuacji nasza prośba o pomoc 

nie pozostanie bez echa.  

 Jeśli jesteście Państwo w stanie nam pomóc, bardzo proszę o informację zwrotną (mailowo lub 

telefonicznie). Bardzo proszę o kontakt z jedną, wyznaczoną osobą, żeby nie generować 

komunikacyjnego zamieszania. 

 Bieżące informacje o sytuacji i potrzebach będziemy zamieszczać na stronie internetowej PTŻK, 

tak żeby pomoc była efektywna i kierowana we właściwe miejsca.  

 

Od wielu lat współpracujemy z Państwem budując świadomość żywienia klinicznego i edukując 

personel medyczny w całej Polsce. Dziś wyzwania są zgoła inne, dlatego prosimy o wsparcie, aby 

przetrwać ten niezwykle trudny czas i zabezpieczyć personel medyczny szpitalnych poradni leczenia 

żywieniowego w środki ochrony osobistej. 

 

Z wyrazami szacunku 

Dr hab. n. med. Przemysław Matras 

Prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego 

+48 601 555157 

Nutrition.ptzk@gmail.com 

dr.matras@gmail.com 
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