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Dzia? ?ywienia [1]
Dane kontaktowe: Kierownik - 41 36-74-347
Dietetyka - 41 36-74-213
Magazyn ?ywno?ciowy - 41 36-74-212
Jadalnia - 41 36-74-348
Kierownik: dr in?. Anna Tokarska
e-mail: annato@onkol.kielce.pl [2]
Kadra: 36 osób - dietetycy, szef kuchni, magazynierzy, kucharze, cukiernik, pomoce kuchenne
Dzia?alno?? niemedyczna:
Dzia? ?ywienia zosta? uruchomiony w kwietniu 1999 roku i od tego okresu przygotowywane s? posi?ki dla
pacjentów i pracowników ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii, oraz pacjentów Oddzia?u EndokrynologicznoDiabetologicznego i Hematologiczno-Onkologicznego Szpitala Dzieci?cego.
Przygotowywane s? równie? dania garma?eryjne, wypieki cukiernicze i zestawy cateringowe na terenie Centrum.
Bior?c pod uwag? specyfik? ?ywienia chorych w Centrum Onkologii, u których oprócz choroby nowotworowej
wyst?puje szereg innych schorze?, rozszerzono system dietetyczny. Po modyfikacji ?ywienia ?atwostrawnego
pracownicy Dzia?u ?ywienia przygotowuj? oko?o 36 rodzajów diet leczniczych.
Dieta ?atwostrawna jest najcz??ciej stosowan? diet? w ?ywieniu naszych pacjentów i stanowi oko?o 50% zlece?
lekarskich. Zawiera ona odpowiedni? ilo?? energii oraz wszystkie niezb?dne do prawid?owego funkcjonowania
organizmu cz?owieka sk?adniki od?ywcze. Ró?ni si? tak?e od ?ywienia podstawowego, sposobem przyrz?dzania,
tj. stosowane s? takie zabiegi kulinarne, które u?atwiaj? trawienie pokarmu i lepsze przyswajanie sk?adników
od?ywczych.
Pomimo ró?norodnej klasyfikacji oko?o 30% diet stanowi ?ywienie podstawowe, które stosowane jest u pacjentów
niewymagaj?cych ?ywienia dietetycznego. Spe?nia ono wymagania ?ywienia racjonalnego ludzi zdrowych i
zabezpiecza zapotrzebowanie pacjenta na wszystkie sk?adniki od?ywcze, potrzebne do prawid?owego
funkcjonowania organizmu, utrzymanie nale?ytej masy cia?a i zachowania zdrowia. Przy zwi?kszonym
asortymencie produktów dozwolonych jad?ospisy diety podstawowej s? opracowywane z wi?kszym
urozmaiceniem.
Dzia? prowadzi dzia?alno?? opart? o najnowsze standardy ?ywienia dietetycznego, przygotowuj?c zestawy diet w
systemie konwencjonalnym, scentralizowanym
z wykorzystaniem nowoczesnej linii technologicznej.
Kuchnia Centralna wyposa?ona jest w piece konwekcyjne s?u??ce do sporz?dzania potraw metod?
bezt?uszczow?, co pozwala na szybkie przygotowanie posi?ków dietetycznych. Zestawienie i porcjowanie diet
odbywa si? na specjalnej linii ta?mowej. Przy pomocy ta?my transportowej tace wraz z wyposa?eniem naczy?
porcelanowych (wcze?niej podgrzanych) przesuwaj? si? wzd?u? stanowisk, na których nast?puje kompletowanie
diet. Dystrybucj? kieruje dietetyk, który na pierwszym odcinku procesu oznacza tace identyfikatorami diet. Na
stanowisku ko?cowym nast?puje kontrola zgodno?ci zestawów
z wcze?niej zaplanowanym jad?ospisem. Po czym tace s? przykrywane pokryw? termoizolacyjn? i umieszczone w
wózkach rega?owych 30-tacowych. Tak przygotowane zestawy diet przewo?one s? przez pracowników sekcji
transportu wewn?trznego do dzia?ów i klinik szpitala.
W 2004 roku zosta? wdro?ony i certyfikowany System HACCP w ramach Zintegrowanego Systemu Zarz?dzania
Jako?ci?. Nale?y zaznaczy?, ?e ?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii by?o pierwszym szpitalem w Polsce, który
otrzyma? w/w certyfikat wg du?skiej normy DS.3027E:2002.
Obecnie Dzia? ?ywienia ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii posiadaj?c Certyfikat Zarz?dzania Bezpiecze?stwem
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?ywno?ci wg wymaga? ISO 22000:2006 podnosi presti? ?ywienia, wzbudza zaufanie pacjentów, personelu, a tak?e
organów nadzoru urz?dowej kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Media o nas:
http://em.kielce.pl/planuje-dlugie-zycie/zdrowie-na-talerzu-jestes-tym-co-jesz [3]
http://em.kielce.pl/planuje-dlugie-zycie/jak-powinny-wygladac-nasze-posilki [4]
http://kielce.tvp.pl/28908135/sco-zywieniowy-wyjatek-na-mapie-polski [5]
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