Nutriční péče

v Masarykově onkologickém ústavu
Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

Vážená paní,
vážený pane,
rádi bychom vám poskytli několik základních informací
o nutriční péči v Masarykově onkologickém ústavu a předali kontakty na zdravotnické pracovníky, na které se můžete
s důvěrou obrátit, pokud u vás nastanou jakékoliv potíže
s příjmem jídla.
Úsek léčebné výživy
telefon 543 134 227

❏ Ke každému pacientovi přistupujeme individuálně.
❏ Při příjmu na lůžkové oddělení vám bude lékařem ordinována dieta - strava, která odpovídá vašemu zdravotnímu stavu a vašim potřebám.
❏ Při příjmu na lůžkové oddělení ošetřující sestra provede
podle anamnézy a naměřené hmotnosti základní zhodnocení stavu výživy.
❏ Pokud u vás bude zjištěno riziko nedostatečné výživy, navštíví vás nutriční terapeut a při pohovoru zjistí
všechny potřebné informace ke zhodnocení výživového
stavu. Bude vás informovat o vhodném stravovacím režimu, odpoví vám na otázky týkající se výživy a stravování.
❏ V případě potřeby vám bude zajištěna konzultace lékaře – specialisty na výživu.
❏ Během hospitalizace bude každý týden znovu přehodnocen váš výživový stav.

❏ Pokud u vás bylo zjištěno riziko nedostatečné výživy, bude vás navštěvovat každý týden nutriční terapeut
a od něj obdržíte také doporučení, jak se stravovat v domácím léčení.
❏ Pokud vás nutriční terapeut během hospitalizace
nenavštívil, můžete požádat ošetřující sestru a ta vám
setkání s nutričním terapeutem zprostředkuje. Můžete
také nutričního terapeuta kontaktovat sami osobně nebo
telefonicky v Poradně pro výživu.
❏ Po propuštění se o vhodném způsobu výživy a ostatních
otázkách týkajících se výživy a stravování můžete informovat v Poradně pro výživu.
❏ V případě potřeby můžete také navštívit lékaře –
specialistu na výživu v Nutriční poradně.

K O N TA K T Y:
ÚSEK LÉČEBNÉ VÝŽIVY
(nutriční terapeut)
po – pá 6.00 –17.00
so + ne + svátky 6.00 –13.00
tel.: 543 134 226 nebo 543 134 227
PORADNA PRO VÝŽIVU
(nutriční terapeut)
po – pá 9.00 –11.00
tel.: 543 135 246 nebo 543 134 227
Švejdův pavilon MOÚ,
2. poschodí naproti radiologické evedenci
NUTRIČNÍ PORADNA
(lékař specialista)
po – pá 7.00 –15.00
nebo se objednat na telefonu
543 136 205 nebo 543 136 210
Švejdův pavilon MOÚ,
2. poschodí (MUDr. M. Šachlová, CSc. et Ph.D.)
PORADNA PRO ZDRAVOU VÝŽIVU A ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ
Po – pá 8.00 –16.00
tel.: 543 134 303
Bakešův pavilon MOÚ přízemí vlevo

