
VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE 
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 

„Metodické doporučení pro 
zajištění stravy a nutriční péče“ 
JAK PROVÉST ZMĚNY RYCHLE, EFEKTIVNĚ A ZA 
DOBROU CENU 

„Metodické doporučení pro zajištění stravy a nutriční péče“ vyšlo ve Věstníku 
MZČR č. 10/2020, 3.9.2020. 

Workshop je vhodný pro nutriční terapeuty, dietology, nutricionisty a ostatní 
lékaře. 

Termín: 01. 12. – 02. 12. 2021 (středa, čtvrtek) 

Cena: 2 900 Kč/osobu (zaměstnanci VFN 1 000 Kč) 

*Ubytování není v ceně a není zajišťováno VFN.

Přihlašování: ZDE 

Místo: Na Bojišti 1, Praha 2, 120 00 

Přednášející: 
Doc. MUDr. František Novák, PhD. - lékař dietolog (FN) 
Mgr. Lucie Růžičková - vedoucí nutriční terapeutka (LR) 
Petr Slivoně - šéfkuchař (PS) 

PROGRAM 

1. den:

• 8.45-9.00 hod.
Registrace a úvod

• 9.00-9.45 hod. (FN)
Dietní systém pro nemocnice základní a speciální diety, proč
potřebujeme jeho změny a medicínská efektivita

• 9.50-10.35 hod. (LR)
Návod na přeměnu diety 3 - racionální na dietu 3 MAL - základní v
riziku malnutrice diety 3 na 3 MAL

• 10.45-11.30 hod. (LR)
Příprava nutričního terapeuta na zavedení diety 3 FIT – základní ve
zdraví aneb klíč k novým pokrmům

• 11.35-12.20 hod. (PS)
Nový šéfkuchař z restaurace a jeho kroky k velkým změnám

https://www.vfn.cz/odbornici/vzdelavani/vzdelavaci-akce/metodicke-doporuceni-pro-zajisteni-stravy-a-nutricni-pece-jak-provest-zmeny-rychle-efektivne-a-za-dobrou-cenu-01-02-12-2021/
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• 12.20-12.55 hod.
Oběd

• 12.55-13.40 hod. (PS)
Nebojíme se nových potravin

• 13.45-14.30 hod. (LR)
Jak dobře zvládnout management zavedení nových diet - nepodcenit
dobrou informovanost personálu

• 14.35-15.20 hod. (FN)
Systém nutriční péče a jeho kvalita u hospitalizovaných, v
předoperační péči a v ambulantní dispenzarizaci.

• 15.25-16.10 hod. (LR)
Problémy pracovišť účastníků workshopu a interaktivní diskuze

2. den:

• 8.55-10.25 hod. (FN)
Nutriční seminář - vizita nutričně rizikových pacientů

• 10.30-11.15 hod. (LR)
Návštěva klinického pracoviště-nutriční terapeut v praxi

• 11.15-12.00 hod.
Oběd

• 12.00-12.45 hod. (LR)
Jak systematicky provést revizi dietního systému

• 12.50-13.35 hod. (FN)
Proč se nutriční péče bez nutričního terapeuta neobejde?

• 13.40-14.25 hod. (FN)
Návrhy řešení vytipovaných problémů z předchozího dne

• 14.25-14.35 hod. (FN)
Diskuze a závěr workshopu 


