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Βήμα προς Βήμα οδηγός του πώς να αποκτήσετε ένα πιστοποιητικό 
ημερίδας διατροφής στο νοσοκομείο σας 

Για να αποκτήσετε το πιστοποιητικό  του NutritionDay πρέπει να πληρούνται 3 
ποιοτικά κριτήρια: 

1.  Πρέπει να συμπεριληφθούν στη μελέτη τουλάχιστον 8 ασθενείς ανά 
μονάδα (αυτός είναι επίσης ο ελάχιστος αριθμός που απαιτείται για να 
ληφθεί μια έκθεση μονάδας ) 

2. Τουλάχιστον το 60% του συνόλου των ασθενών που είναι παρόντες κατά 
το NutritionDay πρέπει να συμπεριληφθούν στη μελέτη.  

3. Τουλάχιστον το 80% των ασθενών (που έχουν συμμετάσχει στο 
NutritionDay) πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην αξιολόγηση της 
εκβασης30 ημέρες μετά το NutritionDay. 

 
A. Για να δηλώσετε συμμετοχή για το πιστοποιητικό του NutritionDay 

συνδεθείτε στο λογαριασμό της μονάδας χρησιμοποιώντας  

Όνομα χρήστη: centrecodendunitcode 

Κωδικός πρόσβασης: unitcode. 

 

B. Παρακαλούμε επιλέξτε "Πιστοποιητικό" “Certificate”. (διαθέσιμο μόνο 
μετά την καταχώρηση δεδομένων αποτελεσμάτων) 
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Στη συνέχεια συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο(9 ερωτήσεων) μια 
φορά για το εγγεγραμμένο κέντρο σας (κωδικός κέντρου) και πατήστε 
"Αποθήκευση" / “Save”. Παρατηρήστε ότι τα σημειωμένα πεδία είναι 
υποχρεωτικά..  

 

Γ. Μετά από αυτό, υπάρχουν τρία πιθανά σενάρια: 

 
1. Και τα τρία ποιοτικά κριτήρια επετεύχθησαν: 

 

Εάν αυτό ισχύει για τη μονάδα σας τότε θα της χορηγηθεί ένα πιστοποιητικό. Σε 
αυτή την περίπτωση οι 3 πρώτες γραμμές  στο πιστοποιητικό απαντώνται με "ναι"/ 
“yes”. Παρακαλώ εισάγετε το όνομα του κέντρου και ιδρύματος όπως θα 
αναφέρεται στο πιστοποιητικό. Αν επιθυμείτε μπορείτε επίσης να εισάγετε το 
όνομα του τοπικού διοργανωτή της ημερίδας διατροφής για να αποκτήσετε ένα 
προσωπικό πιστοποιητικό.  

ΠΡΟΣΟΧΗ :Πριν πιέσετε "Αποθήκευση" σιγουρευτείτε ότι όλα τα δεδομένα που 
εισάγατε είναι σωστά (δεν θα είναι δυνατό να πραγματοποιήσετε αλλαγές στη 
συνέχεια).  

 



nutritionDay worldwide–guidance on how to receive a nD certificate                           Seite 3 von 4 

 

Έχοντας συμπληρώσει τα παραπάνω βήματα, έχετε επιτυχώς αιτηθεί για ένα 
πιστοποιητικό του NutritionDay για τη συγκεκριμένη μονάδα. Το πιστοποιητικό θα 
σας χορηγηθεί σε δυο μέρη, ένα βασισμένο στη μονάδα και ένα προσωπικό. Και τα 
δυο θα είναι διαθέσιμα για λήψη άμεσα από τον αντίστοιχο προσωπικό λογαριασμό 
της μονάδας στην ιστοσελίδα του NutritionDay. 

Στην περίπτωση που περισσότερες της μιας μονάδας που αντιστοιχούν σε αυτό το 
κέντρο, έχουν συμμετάσχει στο NutritionDay σε αυτό το χρόνο, παρακαλούμε να 
συνδεθείτε ξεχωριστά για κάθε μονάδα και να επαναλάβετε τη διαδικασία όπως 
περιγράφεται ανωτέρω στο σημείο 1. Στην περίπτωση που μια μονάδα δεν 
συναντήσει τα καθορισμένα κριτήρια ποιότητας παρακαλούμε να ακολουθήσετε 
τον βήμα προς βήμα οδηγό όπως υποδεικνύεται κάτωθι στα 2 και 3.  

2. Τα κριτήρια 1 και 2 επετεύχθησαν αλλά το κριτήριο 3 "Τουλάχιστον το 
80% των ασθενών συμπεριλαμβάνεται στην αξιολόγηση αποτελέσματος" 
δεν επετεύχθη  
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Αν αυτή η μονάδα δεν κατάφερε να επιτύχει το επιθυμητό ποιοτικό κριτήριο του 
να συμπεριλάβει το ελάχιστο του 80% των ασθενών στην αξιολόγηση της 
έκβασης θα έχετε την ευκαιρία να προσθέσετε τα δεδομένα που λείπουν ώστε να 
επιτευχθούν τα όρια αυτού του κριτηρίου.  

α.  Εάν δεν είναι δυνατόν να συμπεριληφθεί > 80% των ασθενών στην 
αξιολόγηση της έκβασης,,το συγκεκριμένο ποιοτικό κριτήριο παραμένει 
ανεπίτευκτο και δεν μπορεί να διορθωθεί για το αντίστοιχο έτος. Πιστοποιητικό 
για αυτή τη μονάδα δεν μπορεί να χορηγηθεί. Παρακαλώ ελέγξτε αν άλλες 
μονάδες που αντιστοιχούν στο εν λόγω κέντρο έχουν επιτύχει τα ποιοτικά 
κριτήρια και μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ένα πιστοποιητικό.  

β. Εάν υπάρχει η δυνατότητα να προστεθούν τα απαιτούμενα δεδομένα, και οι 
τρεις γραμμές απαντώνται πλέον με "ναι". Σε αυτήν την περίπτωση 
παρακαλούμε να ακολουθήσετε το μέρος 1 των παραπάνω οδηγιών βήμα 
προς βήμα για να συνεχιστεί η διαδικασία της λήψης πιστοποιητικού. 

 
3. 3. Το κριτήριο ποιότητας για τον ελάχιστο αριθμό των ασθενών που 

περιλαμβάνονται στο NutritionDay δεν επιτυγχάνονται 

• Τουλάχιστον 8 ασθενείς πρέπει να συμπεριληφθούν ανά μονάδα   
• Τουλάχιστον το 60% του συνόλου των ασθενών που υπάρχουν στο 

NutritionDay  πρέπει να συμπεριληφθούν στην μελέτη.  

 

 

Εάν είτε το πρώτο, το δεύτερο, ή και τα δύο από τα παραπάνω κριτήρια δεν 
επιτεύχθηκαν από τη μονάδα σας, δεν μπορούν να διορθωθούν ή να αλλάξουν για 
το αντίστοιχο έτος. Ωστόσο, ελπίζουμε ότι η συμμετοχή σας να απέφερε ένα 
σχετικό όφελος για εσάς και το ίδρυμά σας και σας ευχαριστώ πολύ για τη 
συμμετοχή σας. Παρακαλούμε να θυμάστε τα ποιοτικά κριτήρια για την επόμενη 
σας συμμετοχή στο NutritionDay.  

 


