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Σημείο αναφοράς και παρακολούθηση της διατροφικής 

φροντίδας στο νοσοκομείο σας ή στη μονάδα μακροχρόνιας 

φροντίδας, καθώς και του προφίλ διατροφικού κινδύνου των 

ασθενών και φιλοξενούμενών σας. Ελεύθερη πρόσβαση 

στην έκθεση της μονάδας σας και σύγκριση αυτής με την 

παγκόσμια έκθεση της ίδιας ειδικότητας!  

H συμμετοχή είναι δωρεάν

>  Διαγραμματικές Εκθέσεις Πολλαπλών 
Δεδομένων  
>  Ποιοτικοί Δείκτες Διατροφικής Φροντίδας 
>  Πιστοποιητικό
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Λάβετε μέρος στον παγκόσμιο μονοήμερο έλεγχο της διατροφικής φροντίδας 

 Μαζί για μία καλύτερη διατροφική φροντίδα

SAVE 
THE DATE

>Ανώνυμη και Εύκολη Συλλογή Δεδομένων
 >Λήψη τροφής πριν και κατά την ημέρα του 
nDay 
>Παράγοντες κινδύνου ασθενών και έκβαση

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
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ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘ ΜΟΝΑΔΑ

NEW! COVID-19 in questionnaires

https://www.nutritionday.org/
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To nutritionDay διεξάγεται κάθε χρόνο τον Νοέμβριο ως ένας 

συγχρονικός έλεγχος μίας ημέρας, και αντιπροσωπεύει μία από
τις μεγαλύτερες διεθνείς βάσεις δεδομένων νοσηλευόμενων 

ασθενών.

Μία συγκεκριμένη μέρα, νοσοκομεία και μονάδες φροντίδας σε 

όλον τον κόσμο συλλέγουν ανωνύμως τα δεδομένα της μονάδας 

τους και τα καταχωρούν στην παγκόσμια βάση δεδομένων 

nutritionDay.  

To nutritionDay είναι μία παγκόσμια πρωτοβουλία που 

στοχεύει στην ενίσχυση της επαγρύπνηνσης για τη δυσθρεψία 

που σχετίζεται με τη νόσο, σε ιδρύματα φροντίδας υγείας, και 
στη βελτίωση της ποιότητας της διατροφικής φροντίδας.

Οι μονάδες που συμμετέχουν λαμβάνουν μία δωρεάν 

διαγραμματική έκθεση πολλαπλών δεδομένων, η οποία 

συγκρίνει αυτά τα αποτελέσματα με τα αντίστοιχα του 

παγκόσμιου δείγματος. Η έκθεση δείχνει συγκεκριμένους 

ποιοτικούς δείκτες για τη διατροφική φροντίδα και θέτει τη 

βάση ενός σημείου αναφοράς και συνεχούς παρακολούθησης 

της διατροφικής φροντίδας εντός της κάθε μονάδας.

Λάβετε μέρος στον παγκόσμιο μονοήμερο 
έλεγχο της διατροφικής φροντίδας 

  Μαζί για μία καλύτερη διατροφική φροντίδα

SAVE 
THE DATE H συμμετοχή 

είναι δωρεάν
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