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Instrukcja krok-po-kroku jak uzyskać certyfikat nutritinonDay dla 
Twojego szpitala 

Aby otrzymać certyfikat uczestnictwa należy spełnić 3 wymagania jakościowe: 

1. Co najmniej 8 pacjentów z danej jednostki musi zostać włączonych do 
badania (taka sama ilość jest konieczna do otrzymania raportu) 

2. Co najmniej 60% pacjentów z danej jednostki obecnych podczas nD musi 
zostać włączonych do badania.  

3. Co najmniej 80% pacjentów z danej jednostki obecnych podczas nD musi 
mieć wykonaną ocenę po 30 dniach. 

 
A. W celu uzyskania certyfikatu należy zalogować się używając loginu do 

swojego konta  

nazwaużytkownika:kodośrodkandkodjednostki 

Hasło:kod ośrodka. 

 

B. Proszę wybrać opcję 'Certyfikat'/“Certificate” (dostępna tylko po 
wprowadzeniu danych).  

 

Następnie proszę odpowiedzieć na 9 pytań z kwestionariusza, po tym jak 
zarejestrowano ośrodek (kod ośrodka) i nacisnąć “Save”. Proszę zwrócić 
uwagę, że pola oznaczone są obowiązkowe. 
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C. W dalszej kolejności możliwe są 3 sytuacje: 
 

1. Wszystkie trzy kryteria jakościowe zostały spełnione: 

 

Jeśli tak, to ośrodek otrzyma certyfikat. W takim przypadku odpowiedzi w trzech 
pierwszych liniach brzmią “yes”. Proszę podać nazwę jednostki i instytucji, które 
mają się znaleźć na certyfikacie. Można również podać nazwisko lokalnego 
koordynatora celem uzyskania dedykowanego certyfikatu.  

UWAGA: przed zapisaniem zmian ('Save') proszę się upewnić, że dane są 
poprawne (w późniejszym okresie nie będzie możliwości wprowadzenie zmian).  
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Po zakończeniu powyższych kroków starania o uzyskanie certyfikatu dla tej 
jednostki zostają uwieńczone sukcesem. Otrzymasz dwa certyfikaty - jeden dla 
ośrodka, drugi dla koordynatora. Oba certyfikaty będzie można ściągnąć 
natychmiast z odpowiedniego konta jednostki na stronie nutritionDay. 

Jeżeli dla ośrodka zerejestrowano więcej aniżeli 1 jednostkę, proszę za dla każdej 
z nich logować się osobno i powtórzyć czynności opisane w punkcie 1. W 
przypadku, gdy ośrodek nie spełnił kryteriów jakości, proszę przejśc do punktów 
2 i 3.  

2. 2. Kryterium 1 i 2 zostały spełnione, natomiast nie spełniono warunku 3 
'Co najmniej 80% pacjentów z danej jednostki obecnych podczas nD 
musi mieć wykonaną ocenę po 30 dniach'  

 

W przypadku niespełnienia warunku oceny co najmniej 80% pacjentów z danej 
jednostki obecnych podczas nD po 30 dniach przez jednostkę będzie istniała 
możliwość dodania tych danych.  
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a. Jeżeli nie istnieje możliwość oceny poand 80% pacjentów po 30 dniach, 
warunek nie zostaje spełniony i nie można go w danym roku poprawić. Nie 
jest możliwe uzyskanie certyfikatu dla jednostki. Proszę sprawdzić czy inne 
jednostki dane ośrodka spełniły wymagania certyfikatu. Proszę brać 
kryteria jakości pod uwagę podczas uczestnictwa w kolejnym roku. 

b. jeżeli dodanie danych było skuteczne, przy wszystkich trzech pierwszych 
liniach widnieje teraz odpowiedź: Yes. W takim przypadku proszę 
zastosować część 1 niniejszej instrunkcji.  
 
3. Nie spełniono warunków dotyczących ilości pacjentów podczas 

nutritionDay 

• Co najmniej 8 pacjentów z danej jednostki musi zostać włączonych do 
badania  

• Co najmniej 60% pacjentów z danej jednostki obecnych podczas nD musi 
zostać włączonych do badania.  

 

 

Jeżeli nie spełniono warunku 1, 2 lub obu, kryteria jakościowe nie zostają 
spełnione i nie można ich w danym roku poprawić. Mamy jednak nadzieję, że 
udział w badaniu okazał się przydatny dla Ciebie i Twojej instytucji  i bardzo za 
niego dziękujemy. Proszę brać kryteria jakości pod uwagę podczas uczestnictwa 
w kolejnym roku.  

 

 

 

 

 


