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Siec Obywatelska Watchdog Polska
Ul. Ursynowska2212
02-605 Warszawa

W odpowiedzi na Paistwa email z dnia 15.'10.2019r. w sprawie udostgpnienia informacji
publicznych na podstawie art.61 ust. 1 iKonstytucji RP iart. 10 ust. 1 ustawy o dostqpie do

informacji publicznej, o ktore wystgpuje Stowarzyszenie $iiec Obywatelska Polska dotyciqcych
zywienia pacjenta, szpital Powiatu Bytowskiego sp. z o.o rar Bytowie informuje, ze:
Ad.1 S.zpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o zatrudnia dietetyfl<a przezfirmq cateringowq
Ad. 2 Srednio na dobg w szpitalu na dietetyka przypada ototo tbO pacjentbw.
Ad.3 W szpitalu funkcjonuje uzyskanie porady u dietetyka prrzez telefon
Ad.4Calodzienna stawka zywieniowa to:
-14.70 zl netto ( calodzienna stawka zywieniowa)
- 4,622|.netto ( kleik i dieta plynna)
Ad.5 Podpisana umowa z firmE cateringowq nie zawiera rninimalnej kwoty/procent na zakup
skladnikow uzytych do przygotowania posilk6w.
Ad.6 Szpital posiada dokumentacjq regulujqcq, jakoSc produktow r;zywanych do przygotowania
posilk6w w tym wartoS6 od2ywczq i kalorycznq posilk6w oraz dopuszczalnq ilo5ci konsenivant6w,
barwnik6w, dodatk6w i zawiera je Zalqcznik nr 2 do SIWZ (Urmowy)
Dzienna
Nazwa produktu

rmowa 1500kcal
PorcJe
na dobq

Produkty zbo2owe
pieczywo mieszane

Porcja w
gramach

Miary domowe /
dzieh

Zamienniki pod wzglqdem warto6ci
kalorycznej

35-40E;
i'1 kromka)

4 Srednie kromki
(4 . 35- 40 s)

)opuszczalne zamienniki

4-5 porcji
produkty mleczne
mleko, kefir, jogurt
maSlanka,

I,5 porcji

ser bialy
rwarogowy
chudy

f

30

1 kromka

% szklanki
kefiru

Dopuszczalne zamierrniki:

1 szkl. mleka,
maSlanki,
% jogunu0%

lszkanka mleka
2oklkefirulmaflanki=3i/4 szklanki
jogurtu= 809 bialego sera

zwvkleonr chleha

8og

Jqa

25

2\1jla

1l2szt.

odpowiada 259 miQsa

Ryby/ Miqso/

Wgdliny
Inne tluszcze oleje

1 porcja

roSlinne

25
A

Owoce

120- 150 g

1,5 porcji
1

1-2 por$e

Irrlin 4OO

OO-1 5Oo

o

*

zuu -JUU g

100

Owoc6w: 100 g jabfka, truskawek i innych owoc6vrr
Komoot z owocami
Zic'mniaki ( z

200

rdpadkami)
Cukier/ dzem mi6d

dopusz
czatne

109 cukru odpowiada 139 miodu lub 159 d2emu

10

porcja ziem
dopur;zczalna w tym 1 porcia
Dzienna racja pokarmowa2000-2200 kcal (lekkostrawna, lekkostrawna polo2nicza, bezmleczna, w,qtrobowo-

Nazwa produktu

Porcje
na dobq

Porcja w
gramach

Miary domowe /

Zarnienniki pod wzglgdem warto6ci
kalorycznej

dzffefi

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp6tka z ograniczonq odpowiedzialnoSciq,
ul. Lgborska 13,77-1OO Byt,5w,
zarejestrowana w Sqdzie Rejonowym Gdarisk-Potnoc w Grlafisku, Vlll Wydzial Gosipodarczy
KRS : 0000330649, N P: 842-1 7 Z-38-33, IREIGO N : 2t207 99636
I

Wysoko66

ka

pitalu za kladowego : 26

85;2 7

0o,o0zl

a

Produkty zbozowe
pieczywo mieszane
razowe

35-409
(1 kromka)

5 Srednich kromr:rk

(5

.

35- 40 g)

6-7 porcji

Dopuszczalne zamienniki

1

mqka, kasza,
makarony platki,
otrgby

kromka zwyklego chleba

(B.5x9xl
30

cm) =3

5-6 ly2ki

knrmkom chrupkiego pieczywa= 3 ly2ki

(Lub3kromeki6

2

kaszylry2u=

ly2ek kaszy |makirron u)

Produkty mteczne
mleko, kefir, jogurt

lyzki platk6w
(surowych)

% szklanki
kefiru

Dopuszczalne zamiernniki

2%

hruarogowy

1 szkl. mleka,
maSlanki,
% jogurlu0%

chudy

8og

2 porqe

nraSlanka,

ser bia.ly

Jaja

ZJ

Ryby/ Migso/

1 porcja

120- 150 g

2,5 porcji

OU

:

lszkanka mleka
|

kefiruI ma{lanki= 3/4 szk

la n

ki

jogurtu= 809 bialego sera
1l2szt.

259

jla

odpowiada l25g miqsa

Wgdliny
Inne tluszcze oleje
ro5linne
V{arzywa

5 porcji

100-150 g

Min. 500 g

100

200

Owoc6w 100 g jablka, truskawek i innych owoc6r/v. Kompot z
owocami
3 du2e lub 4 male

10

109 cukru odpowiarla 139 miodu lub 159 d2emu

2-3 porcje

Cwoce
Ziemniaki ( z
odpadkami)
Cukier/ d2em mi6d
.dopuszczalna

oopusz
czalne

w tym 1 porcja ziemniak6w

Dzienna racja pokarmowa 2200-2500 kcal
Nazwa produktu

Porcje na
dobq

Produktv zbozowe
pieczywo mieszane
fzlzowe

Porcja w
3ramach

Miary domowe / dzieri

35-409
(1 kromka)

5 Srednich kromerk
(5 . 35- 40 s)

7 porcji
mqka, kasza,
makarony platki,

kalorycznej

Nzki
(t-ub il kromek i (i
lv2ek kaszv/mak:rronrr\

2 porcje

% szklanki
kefiru

8og

JaJa

25

Ryby/ Migso/
Wedlinv
Inne tluszcze oleje

120- 150 g

kromkom chrupkiego pieczywa= 3 ty2ki
kagzylryzu=
N2ki platkow
(surowvch)

2

Dopuszczalne zamienniki:

1 szkl. mleka,

ser bialy
twarogowy
chudy

kromka zwyklego chleba

(B.5x9xlcm) =3

30

maSlanka,

Dopuszczalne zamienniki

1

+

otrQby

produkty mleczne
mleko, kefir, jogurt

Zamienniki pod wzglgdem wartoSci

1s:ukanka mleka
kefir u I m a9l anki=i\ | 4 szk

maSlanki,
% jogurtuAt%

2o/cJ

I

ank

i

jogurtu= 809 bialego sera
1lZszt

25g jala odpowiada 259 miqsa

OU

rn6linna

Wazywa

5 porcji
3 porcje

Owoce
Ziemniaki ( z

1

00-1 50 g

Min. 500 g

200

Owoc6w: 100 g jabllc, truskawek i innych owoc6vv. KompotT
owocaml
3 du2e lub 4 male

10

109 cukru odpowiada 'l39 miodu lub 159 d2emu

100

nr{narlluami\

Cukier/ d2em mi6d
*dopuszczalna

oopusz

w tym 1 porcja ziemniak6w
1400 - 1600 kcal

odldo6roku
i pod wzglqdem wa

szpital Powiatu Bytowskiego spolka z ograniczonE odpowiedzialnosciq,
ul. Lgborska 1i\,77-100 Bytow,
zarejestrowana w Sqdzie Rejonowym Gdahsk-P6lnoc w GCansku, VlllWydzial Gosipodarczy
KRS: 0000330649, NtP: 842-i73-28-33, TREGON: i:20799636
WvsokoS6 kapitalu zakladowego'. 26 8s2 700,002i

Produkty zbozowe
pieczywo mieszane
razowe

35-409
(1 kromka)

3-4 Srednich krornek
(4 " 35- 40 s)

1

3-4
mqka, kasza,
makarony platki,
otreby

Dopuszczalne zam irenniki
kromka zwyklegrc chleba

(8.5x9xl cm)=f,

porcji
30

5-6 lyzki

kromkom chrupkiego pieczywa= 3 ly2ki

(l-ub2kromeki6

2

kaszylry2u=

tyiek kaszylmakaronu)
produkty mleczne
mleko, kefir, jogurt
maSlanka,

% szklanki

1,5 porcji

kefiru

Dopuszczal ne zam iernniki

2 szkl. mleka,
maSlanki,

ser bialy

1

chudy

4og

Jaja

25
1 porcja

100- 120

1,5 porcji

25

:

lszkanka mleka
2a/olkefrulmallanki=ill4 szklanki
iogurtu= 809 bialego sera

jogurtu

tvvarogowy

Ryby/ Migso/

lyzki platk6w
(surowych)

ll2szt

259 jaja odpowiada 1l5g migsa

g;

Wgdliny
Inne tluszcze oleje
ro5linne
Warzywiz

4 porcji
1-2 porqe

Owoce
Ziemniaki

(z

100-150 g

Min. 400 g

100

Owocow: 100 g jablka, truskawek i innych owoc6w. Kompot z

150

^,{^^tt.^-:\

Cukier/ d2em mi6d

qopusz

czalne

10

109 cukru odpowiada 139 miodu lub 159 d2emu

Ad.7 w

szpitalu kontroluje sig, jakosc posilk6w podawanych pacjentom Pzez powo{any
interdyscyplinarny ,,Zesp6l ds. zywienia", kt6ry zajmuje siQ organizacjE, prowadzeniem i
nadzorowaniem zywienia oraz leczenia zywieniowego. ponadto zgodnie z Umowq z firma
Cateringowq kontrola dostarczanych posilkow pod wzglQdem:
-zgodnoSci z jadlospisem
-iloSci i jakoSci posilku
-temperatury
CzynnoSc ta odbywa siq codziennie i dokorrujq jej pielggniarki dane wpisujqc do ::alqcznika Nr 3
do Llmowy na swiadczenie uslug przygotowarria i dostarc;rania posilk6w.
Ponadto okresowo odbywa siQ porniar granlatLrry poszczeg()lnyoh skladnik6vrr posilku i ich
kalorycznoS6. Takiej kontroli dokonruje PielgEniarka Nacz:elna i Pielqgniarka Epidemiologiczna.
Prowadzona jest r6wniez 2 x w roku kontrola w Firmie Ctateringowej z ktorej spisywany jest
protokol.
Ad. 8 W szpitalu kontrola spozycia orJpowiedniej ilosci posilku przez pacjenta odbywa sig przez :

-

personel sprawujqcy bezpoSredniq opiekq nad pacjentem pielggniarki / opiekunki ( ilo6;c
ladanej porcji)
'lekarzy (zlecanie odpowiedniej diety, kontrolq poprrzez wyl(onywanie badah)
-W szpitalu jest powolany interdyscyplinarny ,,Zespot ds. zywienia", lltory zajmuje s;iq organizacjq
prowadzenlem i nadzorowaniem zywienia orerz leczenia i:ywieniowego w tym kontrola spozycia
Dosilk6w.

Ad. 9 W umowie z fimq Cateringowq jest wynrog zatrudnienii, O;*1s1,,'ka, co zawieria SIWZ:
- wykaz osob skierowanych pzez WykonawcQ do realizar:ji :zamowienia prublicznego, w

szczeg6lnoSci odpowiedzialnych z:a Swiadczenie uslulgi, kontrolq jakoSci, obejmuJEcy ccl
najmniej jednego dietetyka, legitymujqcego siQ minimum wyksztalceniem zawodowym Srednirn

o

specjalizacji dietetyk, wraz z informar:jami na ternat ich kwalifikacji zawodowych,
i wyksztalcenia niezbgdnego do wykonania zam6wienia, a tak2e zakresu
wykonywanych przez nie czynnoSci, oraz infornracjq o podstawie do dysponowania tyn.ti
osobami, stanowiEcy zalEaznik nr 4 do SIWZ;
Ad. 10 Zapisy w Umowie z Firmq Cateringowa (zal l\r 3) Procedura Zasady Leczenia
doSwiadczenia

i Procedura zywieniia pacjenta w okresier okolooperacyjnym zawierajq zapisy
dotyczqce zglaszania skarg na niewlaSc;iwe zywieniet orcz zatue- Ponadto \r szpitalu
funkcjonuje Pelnomocnik Ds. Pacjenta, u kt6rego mozna takie skargi skladac.
Ad.11 W szpitalu w latach 2017-21018 odnotowano jeclnil skargfq dotyczqcq niewlasciwego
zywieniowego

zywienia.

Ad'12 Czlonkowie interdyscyplinarnego zespolu ds. zywienia

w tym rovrniez lekarzer,

szpital Powiatu Bytowskir:go sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnosciq,
ul. Lqborska 13,77-100 Byt6w,
zarejestrowana w Sqdzie Rejonowym Gdarisk-Polnoc w Grlansku, VlllWydzial Gospodarczy
KRS: 0000330649, NtP: 842-175-38-33, [tEiGON: 220799636
WysokoSc kapitalu zakladowego: 26 E!,2 Too,oOzI

uczestniczq cyklicznie w szkoleniach organizowany,;h przez firmy promujqce zywienie
medyczne w tym Nutrrcia oraz biorq udzial w konferencjaich tego zakresu.
Ad.13 Rodzaje wymaganych diet w szpitalu: og6lna, le,kl,iostrawna - lekkostra'wna poloznicza,
bezresztkowa - bezmleczna, cukrzycowa, trzustkowa, b<tzlluszczowa, wqtrobouro - zolqdkowa,
plynna zwyklq, plynna pooperacyrjna ( zamiennie kisiel), plynna - zmiksowana, kleikowa,
wysokobialkowa, bezglutenowa, dziecigca od 1 do 6 roku Zycia, dietaZOL.
SZCZEGOLOVVY OPIS DIET

Og6fna Kcal.2000 -22A0

Dieta podstawowq pod wzglqdem jakoSciowym powinna zawierad:
tluszczu (gl6wnie z ryb, drobiu)
- 55 % zlo2onych wqglowodanow (z calych ziaren 2b62, warzyw i roSlin
strqczkowych)
- 15 o/o bialek (gl6wnie pochodzenia roSlinnego )
Dieta zblizona do normalnego i racjonalnego sposobu od2'/vviania

oh

Lekkostrawna , Lekkostrawna polo2nicza Kcal. ,1950- 2200
Zasadq tej diety jest wykluczenie wszystkich produkt6w zawierajqcych trudno strawne skladniki
jak: b{onnik, produkty wzdymajqce, smazone dlugo zaleg€tjqce w zolqdku
[wg tabel i klasyfikacji

tzzl.
Do przygotowania potraw stosowane sq odpowiednie techniki kulinarne pozwalajqce uzyskad
potrawy lekkostrawne (gotowanie, duszenie bez obsmazania, delikatne pieczenie), wyklucza sir;

smazenie, grillowanie, wgdzenie, obsmazanie.

Przy modyfikacji polozniczej wyklucza sig \ tarzrya takie jall, kalafior, brukselka ,dopuszcza srq
podaZ pozostalych dozwolonych warzyw ze sk6rkq.
Bezmleczna, Bezresztkowa Kcal.

2AOO- 22AO

Dieta lekkostrawna bogatoenergetyczna i bogatobialkowa, z ograniczeniem tluszczu

iblonnika. Przeciwwskazane sq: mleko ijego pzetwory, surowe owoce, iluste potrawy, potrawy
bogate w blonnik, ostre.
Ptynna zwykla / Ptynna pooperacyjna ( zamiennie kisiel) / Ptynrna ZmiksowanaKcal.400 500

Dieta plynna polega na zastqpieniu produktrSw stalych p{ynanri w postaciwody, herbat ziolowych,
sokow warzywnych, owocowych i plynnych produktow mlecznych, kiSlu. Dieter nie pokrywa
pelnego zapotrzebowania energetycznego pacjenta, ma r'rra c;elu utrzymacie funkcjonowania
przewodu pokarmowego. Dieta doustna LUB pzygotow'ana dla pacjent6w zywionych pzez
zglqbrnik.

Kleikowa Kal.400 - 500
Podstawg diety kleikowej stanowiq kleiki przygotowywane :2 ry2u, kaszy jqczmiennej, platkow
owsianych i kaszy manny. Dodatkowrc stosowane sq sucherry i herbata

Cukrzycowa / Gukrzycowa z niskim I G Kcal.1 700

Dieta lekkostrawna z ograniczeniem wqglowodanow przyswajalnych (cukrorar prostych) cr
zredukowanej kalorycznoSci og6lnej Podstawq diety powinrry by6 produkty o niskim lG. Dieta
wlqczlqca dwa dodatkowe posilki: ll Sniadanie i podwier:z,crek (kaZdy po ok: 10% energii
calkowitej diety)

L!,
Szpital Powiatu Bytowskiego Sp6lka z ograniczonrq oripowiedzialno6ciq,
ul. Lgborska 13,77-'100 Byt6w,
zarejestrowana w Sqdzie Rejonowym Gdarisk-Polnoc w Cidafisku, \/lll Wydzial Gospodarczy
KRS : 0000330649, N P: 8412-17 3-38-33, RTEGO N : 2207 99636
Wysokosd kerpitalu zakladowego 2(i 8s2 700,0021
I

Trzustkowa / Bezfluszczowa Kcbl. 1700

---

Dieta lekkostrawna z ograniczeniern wqglowodanriw pr:lyswajalnych (cukr6w prostych)
oraz
tluszczu z zawarto6ciq podstawowych skladnikow odzyw<;z,.ych oraz skladnik6w odzywczych
o
dzialaniu przeciwutleniajqcym w calodziennej diecie. Terchnologia obrobki potraw zgodna
z
zasadami diety lekkostrawnej. Eliminujemy warzywa ciq:ikostrawrre. Eliminowane r6wniez
si?
jaja g)otowane na twardo otaz mleczne produkty fermentowane,
surowe owoce a ograniczone
surowe warzWa na Eecz warzW gotowanych. Wylqc:zone potrawy smazone, pteczone
z
dodatkiem tluszczu, sosy na zasmazkach, zabielane ilustyrni smietanami,
vyqrrooowo

-

zodqdKowa ( z ograniczeniem

fiuszczu) Kcal. 2000

Dieta lekkostrawna z ograniczeniem tuszczu, prz,./ zwiqkszonej

wqglowodan6w

z

calodziennej diecie

ilosci

zawartosciq podstawowych skladnik6w odzywczych w

- bialko: 659- 909,
- ftuszcz: 409-509,
- wggtowodany: 3459
Oraz skladnik6w odzywczych o dzialaniu przeciwufleniajqcym

z zasadami diety lekkostrawnej. Eliminujemy warzrya
cigzkostrawne. Eliminowane r6wniez sq jaja gotowane na twardo oraz mlec>zne produkty
surowe owoce a ograniczone surowe wa-z\wa na tzeczwarzry gcrtowanych.
Techrrologia obr6bki potraw zgodna

_fermentowane,

Wysokobialkowa Kcal.

22OO-2SOO

Dieta zapewniaiqca dzienne spozycie bialka w ilosci 1,5
dobq czyli dzienne zapotrzebowanie 100-150 g

-,2,s g bialka na kg masyr ciala

na

Dieta bezgf utenowa Kcal.2200-2500 kcal

Dieta og6lna polegajqca

na

Dziec

Kcat.

"i .,

eliminujqcej produkt6w zawierajqcych gluten i zamia
- jak w cliecie o96lnej.

odpowiedniki bezglutenowe, podaz skladnikow od2ywczych

i40O-1600

----T--

Dieta
kalory

I

diety latwostrawnej (dobor produkt6w i technik obr6bki kulinarnlj), o
e.i do wieku dziecka (vrg Norm |2.2,1, o poclziale energii :le skladnik6w
odzywczych: bialko 15%, tluszcz 30"h, wqglowodany 559i,. Dieta wlqczajqca drnra dodatkowe
r:osilki:

ll sniadanie i podw_re_czorek (kazdy po ok 10% energii calkorrvitej diety)
Dieta

specj",,",r"."-On

O*n"** rO,

---^.r'r000

Dieta dostosowana do potrzeb pacjent6w zywionych dlugotrwale w warunkacl-r szpitalnych,
urozmaicona' umozliwiajqca samodzic'lnq zmianq konsystencji (z elementami diety polplynnej),
czgSciowo rozdrobniona - ulatwiajqca polykanie, oparta na zasadach diety lekl<ostrawnei,
z
elementami diety og6lnej, stanowiqcej wyj
dopuszczalne watzywa strqczkowe, <jodatki rj
gotowianych na twardo, dozwolone wszystkie
wielko5ciach porcji w stosunku do dziennej racji
zawierajEca dodatkowy posilek: ll Sniadanie (ok
Ad'14 Szpital ma mozliwosc na 2yczeuie pacjenta zam6wic w firnrie r:ateringowej diety
wsKazane
przezlekarza w tym bezmlecznq i bezglutenowq.
szpital Powiatu Bytowskiego Spotka z ograniczonq odpowiedzialnoscia,
ul. Lgborska 13,77-100 Bytdw,
zareJestrowana w Sqdzie Rejonowyrn Gdarisk-Polnoc w Gclarisku, Vlll Wydzial Gospodarczy
KRS: 0000330649, Nlp: B4Z-173-BB-33, FTEGON: 220799636
Wysoko66 kapritalu zakladowego: 26 ii's2 Too,Oozl

Ad'15 Szpital ma mozliw_osc na 2yczenie pacjenta zamowic w firmie cateringowej dietg wegahskq
-skladnik6w
wegetariafiskq. Posilki sE odpowiednio zbilansowane pod w2glqdem
lrb
budulcowych (woda, bialko), energetycznych (tluszcze, urqglowodany), witamin i mineral6w.
ograniczamy cukier i s6l i nie stosu.jemy zadnych dodatkriw zabronionych.
Przyprawiamy dania ziolami, dzigki czemu otrzymujemy odpowiedni aromat i srnak, bez u2ycia
9oli, Na wskazane przez personel potrzebq zastosowaniia dodatkirw np. kefiry, jogurty, such'ary,
kleiki, papki, czy sondy pracownic;y firmy Cateringowej reagujq z pelnym profesjonalizmem i
dostarczajq do Szpitala.

Ad.16 Kaidy pacjent przyjmowany do Szpitala na wejSc,iu ma okreSlane BMI lv celu wykrycia
ewentualnych zaburzefr czy niedoborow. Przy wspolp,racy zespolow interdyscyplinarnych (
Zespol ds. odleZyn i Zesp6l ds. 2ywienia) opracowane i rrvdrozone zostala w szpitalu procedura
- Zasady Leczenia zywieniowego i Procedura zywienia pacjenta w okresie okolooperacyjnym.
W obu tych procedurach opisane jest prawicllowe postqpowanie kontroli masy ciala oraz
naliczaniu kalorycznoSci i suplementacji posilku w przypadku stwierdzonych nierJobor6w, tak by
dieta zapewniala chorym powr6t do zdrowia. .szpital bazuje na suplementach pokarmowych
firnry Nutricia.

Szpital Powiatu Bytowskiego Spolka z ograniczonq odpowiedzialnoSciq,
ul. Lrgborska 1i3,77-100 Byli6w,
zarejestrowana w Sqdzie Rejonowym Gdarisk-Pi*noc w Gdarisku, \tlll Wydzial Gorspodarczy
KRS: 0000330649r, NIP: 842'.-173-38-33, REGON: 220799636
WysokoSc kaLpitalu zaktadowego: 26 852 700,0021

