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PROŚBA DO PORADNI PROWADZĄCYCH ŻYWIENIE DOJELITOWE I POZAJELITOWE W WARUNKACH 

DOMOWYCH W STRUKTURACH SZPITALI SIECIOWYCH O INFORMACJĘ ZWROTNĄ DOTYCZĄCĄ  

ZAOPATRZENIA W ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ NA WYPADEK KONIECZNOŚCI ZREALIZOWANIA 

WIZYTY W DOMU PACJENTA W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH 8 TYGODNI 

 

Szanowni Państwo, 

W związku z sytuacją epidemiologiczną i coraz trudniejszą sytuacją szpitali znajdujących się w tzw. sieci, 

zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji, czy personel medyczny poradni leczenia 

żywieniowego jest zabezpieczony w środki ochrony osobistej   (fartuchy, maseczki minimum FFP2 oraz 

gogle ochronne) niezbędne do bezpiecznej realizacji wizyt domowych w ciągu najbliższych 8 tygodni.  

Wprawdzie NFZ umożliwił ośrodkom żywienia domowego realizowanie części wizyt kontrolnych m.in. 

w formie konsultacji zdalnych czy telefonicznych, zdarzają się jednak 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.  

Pacjenci leczeni żywieniowo w warunkach domowych to w zdecydowanej większości osoby o 

zwiększonym ryzyku infekcji, dlatego należy zrobić wszystko, żeby to ryzyko zminimalizować. 

Przywożenie ich do szpitali byłoby narażaniem na niepotrzebne ryzyko, dlatego jako PTŻK wspólnie z 

PTŻKD i POLSPEN rekomendujemy rezygnację z takiej formy realizacji wizyt.  

Aktualnie niezbędne wizyty u żywionych pacjentów powinniśmy realizować dojeżdżając do domów 

pacjentów. Jednocześnie personel wykonujący to zadanie musi być pewny, że ryzyko ewentualnego 

zarażenia się wirusem zostało zminimalizowane. 

Do tej pory podjęliśmy następujące działania: 

 Skierowaliśmy 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 niezbędne środki 

ochrony osobistej, 

 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 został 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, 

 PROSIMY PRZEDSTAWICIELI ZIDENTYFIKOWANYCH PORADNI O KONTAKT I INFORMACJĘ 

ZWROTNĄ DOTYCZĄCĄ POZIOMU ZABEZPIECZENIA W ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ NA 

WYPADEK KONIECZNOSCI REALIZACJI WIZYT DOMOWYCH U PACJENTÓW NA NAJBLIŻSZE 8 

TYGODNI,  



Liczymy na pozytywny odbiór naszej prośby przez Producentów i szybką informację zwrotną od 

Państwa o rozmiarach Waszych potrzeb – prosimy o przekazanie informacji, jakie środki ochrony 

osobistej są Państwu potrzebne i w jakiej ilości na okres najbliższych 8 tygodni. 

W kolejnym kroku 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).  

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

(ptzk.pl), tak żeby pomoc była efektywna i kierowana we właściwe miejsca.  

 

Z wyrazami szacunku 
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