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9:30 – 10:00 
Připojení se na on-line kulatý stůl 

10:00 – 10:10 
Zahájení moderátorem a informace k programu 

10:10 – 10:40
Výživa a aktivizace seniora jako forma prevence 

Přednášející Bc. Petra Gabriel Lojdová, MBA ředitelka Ošetřova-
telského domova Praha 3

Vyvážená, pestrá a plnohodnotná výživa pozitivně ovlivňuje kvalitu života. Cílem prezen-
tace je poukázat na význam kvality a kvantity potravy s ohledem na každodenní aktivizaci 
klienta. 

10:40 – 11:10
Kvalita stravování a nutriční péče v pobytových  
zařízeních – prezentace výsledků výzkumu 

Přednášející Bc. Květa Krajíčková (Sekce nutričních terapeutů 
České asociace sester), odborná konzultantka pro stravování a nutriční 
péči v sociálních zařízeních

Zajištění výživy klientů je zejména v pobytových a pečovatelských sociálních zařízeních 
nedílnou součástí poskytovaných služeb. Výsledky jsou využívány jako součást publikací 
v odborném tisku. 

11:10 – 11:40 
Klinická výživa v praxi

Přednášející Mgr. Ing. Jitka Jirků, nutriční terapeut, odborný kon-
zultant pro oblast klinické výživy

Nutriční péče je výživa nemocných klientů, kde dobře vedená výživa je součástí prevence, 
léčby i následné rekonvalescence. Výživa hraje v našem životě významnou roli a měli 
bychom ji věnovat pozornost. 

11:40 – 12:00 
Výživa klientů s Alzheimerovou chorobou

Přednášející Mgr. Gabriela Mencová, nutriční specialistka

Jídlo připomíná seniorům domov. „Správná strava“ je s radostí a poté i ve prospěch  
zdraví konzumována. Zájem o jídlo trvá i v pokročilém věku.

12:00 – 12:20 
Legislativní a ekonomická efektivita při zajišťování  
stravovacích služeb v pobytovém zařízení 

Přednášející Bc. Květa Krajíčková, Mgr. Andrej Dan Bárdoš, Ph.D.

12:20 – 12:45
Shrnutí a závěr online kulatého stolu 

PROGRAM:

Po každém bloku bude dán prostor na dotazy a krátkou diskuzi k tématu.
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