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Útmutató lépésről lépésre a TáplálásiNap Tanúsítványának 
megszerzéséhez kórházak részére 

A TáplálásiNap Tanúsítvány megszerzéséhez 3 minőségi kritériumnak kell 
megfelelni: 

1. Minimum 8 betegnek szerepelnie kell a felmérésben osztályonként (ez a 
minimális létszám szükséges az értékelés megszerzéséhez). 

2. Minimum a betegek 60%-ának szerepelnie kell a felmérésben 
TáplálásiNapon jelenlevők közül.  

3. Minimum a betegek 80%-ának szerepelnie kell a végső kiértékelés során 
30 nappal a TáplálásiNapot követően. 

 
A. TáplálásiNap Tanúsítvány igényléséhez bejelentkezés szükséges 

felhasználva  

Felhasználó név: központikódndosztálykód  

Kód: osztálykód 

 

B. Kérem, válassza ki a "Tanúsítvány" lehetőséget (eredményes 
adatbevitelt követően elérhető)!  

 

Majd töltse a rövid kérdőívet (9 kérdés) a regisztrációs központ részére 
(központi kód) és nyomja meg a "Mentés" lehetőséget. Ne feledje, hogy a 
jelölt mezők kitöltése kötelező! 
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C. Ezt követően 3 eshetőség lehetséges:  
 

1. Mind a 3 minőségi kritériumnak megfelel:  

 

Amennyiben ez osztályán teljesül, a Tanúsítvány kiállítható. Ebben az esetben a 
3 első sorban kitöltés során "igen" szerepel. Kérem, adja meg a központjának és 
az intézetének nevét, hogyan szerepeljen a Tanúsítványban. Amennyiben 
személyre szóló Tanúsítványt szeretne, adja meg a helyi TáplálásiNap 
koordinátor nevét.  

FIGYELEM: Mielőtt a "mentés" gombra kattintana, ellenőrizze a megadott 
adatok helyességét (későbbi módosításra nincs lehetőség). 
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A fenti lépések teljesítésével sikeresen igényelt TáplálásNapi Tanúsítványt 
osztályának. A szolgáltatott Tanúsítvány kétszeres - egy osztály alapú, és egy 
személyes. Mindkettő letölthető a létrehozott személyes fiókból a TáplálásiNap 
honlapján. 

Abban az esetben, ha az intézetükből több osztály is részt vett a TáplálásiNapon, 
kérem jelentkezzenek be függetlenül saját fiókjukban és ismételjék meg a 
folyamatot az 1. pontban írtak alapján! Amennyiben egy osztály nem teljesítette 
a minőségi kritériumokat, kérem kövesse a útmutatót a 2. vagy a 3. pont 
alapján.  

2. Az 1. és 2. kritérium teljesült, a 3. "Minimum a betegek 80%-ának 
szerepelnie kell az eredmény kiértékelése során" nem teljesült.  

 

Amennyiben az Ön osztálya nem érte el a kritériumok teljesítéséhez szükséges a 
betegek 80%-át, a végső kiértékelésnél lehetőséget biztosítunk a hiányzó adatok 

pótlására. 
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a. Amennyiben a végső kiértékelésben szereplő betegek száma a >80%-ot 
nem érte el, ez a kritérium nem teljesített és nem javítható az adott 
évben. A Tanúsítvány ezen osztály részére nem állítható ki.  
Kérem, ellenőrizze, hogy amennyiben az intézetükből más osztály is 
teljesítette a minőségi kritériumokat, módjuk legyen a Tanúsítvány 
megszerzésére. Kérjük, ne feledje a minőségi kritériumokat a következő 
TáplálásiNap részvételnél. 

b. Amennyiben lehetséges volt a hiányzó adatok megadása, mindhárom 
sorban a válasz "igen". Ebben az esetben kövesse az útmutató első részét, 
hogy folytatni tudja a letöltési folyamatot!  
 
3. A minimum betegszámra vonatkozó minőségi kritériumoknak a 

TáplálásiNapon nem felelt meg  

• Osztályonként minimum 8 betegnek kell egy vizsgálatban szerepelni 
• Minimum a betegek 60%-ának szerepelnie kell a felmérésben 

TáplálásiNapon jelenlevők közül  

 

 

Amennyiben az első, vagy a második kritérium az osztály által nem teljesül, az 
adott évben korrigálási, vagy változtatási lehetőség nincs. Ugyanakkor reméljük, 
hogy részvételük hasznos voltmind az Ön, mind az intézménye részére, és 
hálásan köszönjük együttműködésüket! Kérjük, ne feledje a minőségi 
kritériumokat a következő TáplálásiNap részvételénél. 

 

 

 

 


