
 

  Szpital Czerniakowski sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693, NIP: 521-293-24-55,  

kapitał zakładowy w wysokości: 25.192.000,00 zł  

  1 
 

Wykaz i charakterystyka diet stosowanych                                         

w Szpitalu Czerniakowskim 

UWAGI 

1. W  karcie informacyjnej pobytu ze szpitala każdy Pacjent powinien mieć zapisany 

przez lekarza lub dietetyka rodzaj diety do zastosowania w okresie poszpitalnym 

2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 roku  każdy 

Pacjent po przyjęciu do szpitala powinien mieć przeprowadzoną ocenę stanu 

odżywienia (zgodnie z kwestionariuszem NRS 2002). 

3. Podane poniżej przykładowe dzienne racje pokarmowe nie stanowią „sztywnego” 

wzorca i powinny być konsultowane indywidualnie z lekarzem prowadzącym lub 

dietetykiem 

4. Przedstawione diety są dietami najczęściej zlecanymi w Szpitalu Czerniakowskim, 

natomiast we wszystkich pozostałych przypadkach mogą i powinny być stosowane diety 

specjalne, indywidualnie opracowane przez dietetyka dla konkretnego Pacjenta. 

 

Nazwa diety Charakterystyka diety 

Dieta podstawowa Dieta podstawowa stosowana jest u osób nie wymagających 

żywienia dietetycznego. Powinna ona spełniać wymagania 

racjonalnego żywienia ludzi zdrowych. W diecie podstawowej 

dozwolone są wszystkie produkty i potrawy oraz wszystkie 

techniki sporządzania posiłków. 

Przykładowa dzienna racja pokarmowa na 2300 kcal: 

• Pieczywo mieszane 200g 

• Mąka, kasze, makarony 75g 

• Mleko i przetwory mleczne 640g 

• Jaja 50g 

• Mięso, drób, wędliny, ryby 190g 

• Masło, śmietana 40g 

• Inne tłuszcze 20g 

• Ziemniaki 300g 

• Warzywa i owoce obfitujące w witaminę C 150g 

• Warzywa i owoce obfitujące w karoten 150g 

• Inne warzywa i owoce 300g 

• Suche strączkowe 2g 

• Cukier , dżem, miód 80g 
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Dieta bogatoresztkowa Dieta bogatoresztkowa jest stosowana w zaparciach nawykowych  

oraz w zaburzeniach czynności jelit. Celem stosowania diety 

bogatoresztkowej jest pobudzenie motoryki jelit. Powinna zawierać 

powyżej 35-50g błonnika pokarmowego. Zwiększenie ilości 

błonnika pokarmowego można uzyskać, zastępując białe pieczywo 

razowym, włączając do diety kasze gruboziarniste (kasza gryczana, 

kasza jęczmienna), ryż brązowy, płatki owsiane, spożywając duże 

ilości warzyw. Zwiększenie błonnika pokarmowego w diecie 

powinno następować stopniowo. Początkowo mogą to być 

warzywa gotowane a następnie warzywa surowe. 

Przykładowa dzienna racja pokarmowa na 2300 kcal: 

• Pieczywo mieszane 200g 

• Mąka, kasze, makarony 75g 

• Mleko i przetwory mleczne 600g 

• Jaja 50g 

• Mięso, drób, wędliny, ryby 190g 

• Masło, śmietana 40g 

• Inne tłuszcze 20g 

• Ziemniaki 300g 

• Warzywa i owoce obfitujące w witaminę C 300g 

• Warzywa i owoce obfitujące w karoten 250g 

• Inne warzywa i owoce 250g 

• Suche strączkowe 2g 

• Cukier , dżem, miód 45g 
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Dieta łatwo strawna Dieta łatwo strawna jest modyfikacją żywienia podstawowego. 

Pacjent, który zostaje przyjęty do szpitala na leczenie, przeważnie 

otrzymuje dietę łatwo strawną. Dieta powinna pokrywać potrzeby 

energetyczne oraz odpowiednią ilość składników odżywczych. 

Zasadnicze cechy tej diety: produkty łatwo strawne, odpowiednią 

obróbkę technologiczną, aby potrawy były łatwo strawne. 

Zastosowanie diety: 

• w stanach zapalnych błony śluzowej żołądka i jelit 

• w nadmiernej pobudliwości jelita grubego 

• w nowotworach przewodu pokarmowego 

• w wyrównanych chorobach nerek i dróg moczowych 

• w chorobach infekcyjnych przebiegających z gorączką 

• w zapalnych chorobach płuc i opłucnej o przebiegu ostrym 

• w przewlekłych chorobach układu oddechowego 

przebiegającego z rozedmą 

• w zaburzeniach krążenia płucnego (zawał) 

• w okresie rekonwalescencji po zabiegach chirurgicznych 

• dla chorych długo leżących , u których dochodzi do 

zaburzenia pracy przewodu pokarmowego 

• dla osób w wieku podeszłym 

W diecie łatwo strawnej ogranicza się spożycie produktów i potraw 

tłustych, produktów wzdymających, zawierających stosunkowo 

dużo błonnika, wędzonych, potraw smażonych, ostro 

przyprawionych. 

Przykładowa dzienna racja pokarmowa na 2200 kcal: 

• Pieczywo mieszane 200g 

• Mąka, kasze, makarony 75g 

• Mleko i przetwory mleczne 660g 

• Jaja 50g 

• Mięso, drób, wędliny, ryby 190g 

• Masło, śmietana 40g 

• Inne tłuszcze 10g 

• Ziemniaki 300g 

• Warzywa i owoce obfitujące w witaminę C 130g 

• Warzywa i owoce obfitujące w karoten 200g 

• Inne warzywa i owoce 270g 

• Suche strączkowe 0g 

• Cukier , dżem, miód 75g 
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Łatwo strawna z 

ograniczeniem tłuszczu 

(wątrobowa, trzustkowa) 

 

Dieta łatwo strawna z ograniczeniem tłuszczu ( tłuszcz w diecie 

zredukowany jest do połowy 40-50g/d, tz dieta wątrobowa). 

Zastosowanie: 

• w przewlekłym zapaleniu i kamicy pęcherzyka żółciowego 

oraz dróg żółciowych 

• w chorobach miąższu wątroby – przewlekłym zapaleniu 

wątroby, marskość wątroby 

• we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego – w okresie 

zaostrzenia choroby 

 

Dieta łatwo strawna z ograniczeniem tłuszczy do 40g (tz. 

trzustkowa) w ostrym i przewlekłym zapaleniu trzustki. 

 

Przykładowa dzienna racja pokarmowa na 2200 kcal: 

• Pieczywo mieszane 200g 

• Mąka, kasze, makarony 75g 

• Mleko i przetwory mleczne 400g 

• Białko jaja 20g 

• Mięso, drób, wędliny, ryby 190g 

• Masło 20g 

• Inne tłuszcze 5g 

• Ziemniaki 300g 

• Warzywa i owoce obfitujące w witaminę C 150g 

• Warzywa i owoce obfitujące w karoten 200g 

• Inne warzywa i owoce 250g 

• Suche strączkowe 0g 

• Cukier, dżem, miód 40g 
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Dieta łatwo strawna o 

zmienionej konsystencji: 

• papkowata 

(pokarm 

rozdrobniony) 

• płynna 

wzmocniona 

(przecierana) 

Dieta o zmienionej konsystencji: 

Dieta papkowata (pokarm rozdrobniony). Ma zastosowanie: 

• w chorobach jamy ustnej i przełyku (zapalenie jamy ustnej, 

zapalenie przełyku, rak przełyku, zwężenie przełyku, żylaki 

przełyku) 

• w przypadku utrudnionego gryzienia i połykania 

• w niektórych chorobach przebiegających z gorączką 

• po niektórych zabiegach chirurgicznych według wskazań 

lekarza  

Przykładowa dzienna racja pokarmowa na 2200 kcal: 

• Pieczywo mieszane 200g 

• Mąka, kasze, makarony 80g 

• Mleko i przetwory mleczne 650g 

• Jaja 50g 

• Mięso, drób, wędliny, ryby 190g 

• Masło, śmietana 40g 

• Inne tłuszcze 10g 

• Ziemniaki 300g 

• Warzywa i owoce obfitujące w witaminę C 130g 

• Warzywa i owoce obfitujące w karoten 200g 

• Inne warzywa i owoce 270g 

• Suche strączkowe 0g 

• Cukier, dżem, miód 70g 

Dieta płynna wzmocniona (przecierana) stosowana jest: 

• w chorobie jamy ustnej i przełyku 

• stosuje się u chorych, którzy nie mogą przyjmować stałego 

pożywienia, oraz zgodnie ze wskazaniami lekarza.  

Dieta ma na celu dostarczenie pacjentowi odpowiedniej ilości 

energii i składników pokarmowych oraz ochronę jamy ustnej i 

przewodu pokarmowego przed drażnieniem mechanicznym, 

chemicznym i termicznym pokarmów. Charakterystyczną cechą 

diety jest jej konsystencja (gęsta papka do karmienia łyżką), 

Pożywienie musi być łatwo strawne, ubogie w błonnik pokarmowy, 

bez ostrych przypraw, nie powodujące wzdęć, biegunek, zaparć. 

Pożywienie podawane jest w sposób naturalny łyżką. Wartość 

energetyczna powinna być ustalana dla każdego pacjenta, zależnie 

od masy ciała, wieku, rodzaju schorzenia. Minimalna wartość 

energetyczna powinna być 1800kcal. 

Temperatura posiłków wynosi około 37ºC. 
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Dieta z ograniczeniem łatwo 

przyswajalnych 

węglowodanów 

(cukrzycowa) 

Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów 

zalecana jest dla pacjentów z cukrzycą. 

Celem diety jest zmniejszenie stężenia glukozy we krwi w ciągu 

doby i poprawienie metabolizmu. Zapobieganie powstaniu kwasicy 

i śpiączki. Zapobieganie powikłaniom cukrzycy. Zapewnienie jak 

największego komfortu życia. 

Dieta powinna być jak najbardziej zbliżona do zaleceń diety 

podstawowej. Zasadnicza modyfikacja polega na znacznym 

ograniczeniu łatwo przyswajalnych węglowodanów, czyli: cukru, 

słodyczy, ciast, ciastek, lodów. Konieczne też jest ograniczenie 

spożycia słodkich owoców i słodkich napojów, włącznie z sokami. 

Dla prawidłowego ułożenia diety bardzo ważne jest indywidualne 

podejście do pacjenta. Należy uwzględnić takie parametry, jak: 

rozkład dawek insuliny i leków hipoglikemicznych w ciągu doby, 

aktualną masę ciała (czy jest ona prawidłowa, czy organizm jest 

wyniszczony), charakter pracy, harmonogram dnia, aktywność 

fizyczną, uprawiane dyscypliny sportowe. 

Przykładowa dzienna racja pokarmowa na 2200 kcal: 

• Pieczywo mieszane 240g 

• Mąka, kasze, makarony 80g 

• Mleko i przetwory mleczne 600g 

• Jaja 50g 

• Mięso, drób, wędliny, ryby 190g 

• Masło  20g 

• Inne tłuszcze 20g 

• Ziemniaki 300g 

• Warzywa i owoce obfitujące w witaminę C 150g 

• Warzywa i owoce obfitujące w karoten 250g 

• Inne warzywa i owoce 350g 

• Suche strączkowe 2g 
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Dieta łatwo strawna z 

ograniczeniem substancji 

pobudzających wydzielanie 

soku żołądkowego 

(wrzodowa) 

Dieta łatwo strawna z ograniczeniem substancji pobudzających 

wydzielanie soku żołądkowego ma zastosowanie: 

• w chorobie wrzodowej, żołądka i dwunastnicy 

• w przewlekłym nadkwaśnym nieżycie żołądka 

• w refluksie żołądkowo-przełykowym (w wyniku 

zwiększonego wydzielania kwasu solnego więcej się go 

dostaje do przełyku, nasilając objawy refluksu) 

Zadaniem diety jest ograniczenie produktów i potraw 

pobudzających wydzielanie kwasu solnego, neutralizowanie soku 

żołądkowego, niedrażnienie chemiczne, mechaniczne, termiczne 

błony śluzowej żołądka. Produktami działającymi pobudzająco na 

wydzielanie soku żołądkowego są: potrawy smażone na tłuszczu, 

sosy przyrządzane na zasmażkach, mocne wywary z mięsa lub 

kości, kawa naturalna, ostro przyprawione, pieczywo razowe, 

potrawy kwaśne i słone. 

Przykładowa dzienna racja pokarmowa na 2200 kcal: 

• Pieczywo mieszane 200g 

• Mąka, kasze, makarony 70g 

• Mleko i przetwory mleczne 750g 

• Jaja 50g 

• Mięso, drób, wędliny, ryby 180g 

• Masło, śmietana 50g 

• Inne tłuszcze 20g 

• Ziemniaki 300g 

• Warzywa i owoce obfitujące w witaminę C 150g 

• Warzywa i owoce obfitujące w karoten 220g 

• Inne warzywa i owoce 200g 

• Suche strączkowe 0g 

• Cukier, dżem, miód 60g 
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Dieta kleikowa Dieta kleikowa stosowana jest u chorych, u których występują 

wymioty, nudności, biegunka w ostrych schorzeniach przewodu 

pokarmowego, wątroby, trzustki, pęcherzyka żółciowego, nerek i 

stanach pooperacyjnych oraz w innych przypadkach chorobowych 

według wskazań lekarza. 

Celem diety jest oszczędzenie narządu zmienionego chorobowo. 

Podstawowym składnikiem diety kleikowej są kleiki z ryżu, kaszy 

jęczmiennej, płatków owsianych, kaszy manny.  

Oprócz kleików podaje się gorzką herbatę i namoczone sucharki 

lub czerstwą bułkę. 

Dieta ma na celu dostarczenie pacjentowi odpowiedniej ilości 

płynów, natomiast nie dostarcza odpowiedniej energii i składników 

pokarmowych. 

Dieta kleikowa może być stosowana 1-3 dni, ponieważ jest dietą 

niefizjologiczną. Długie stosowanie diety prowadzi do 

wyniszczenia organizmu.  

Dietę można modyfikować przez dodanie soli, cukru, niewielkiej 

ilości masła, suchary. 

Dieta kleikowa 1000-1200 kcal, białko roślinne 20-25g, 

węglowodany 250-300g, śladowe ilości pozostałych składników 

 

Dieta łatwo strawna 

niskobiałkowa  

 

 

(40g/d lub  

30g/d lub 

20g/d) 

Dieta łatwo strawna niskobiałkowa polega na ograniczeniu ilości 

białka w diecie do ilości, która będzie dobrze tolerowana przez 

pacjenta. Znajduje ona zastosowanie w niewydolności nerek i 

wątroby 

Zadaniem diety jest: 

• zapobieganie nadmiernemu wytwarzaniu toksycznych dla 

organizmu produktów przemiany białkowej, 

• ochrona zmienionych chorobowo narządów – wątroby, 

nerek 

• utrzymanie możliwie dobrego stanu odżywienia pacjenta 

przez dostarczenie potrzebnej ilości energii i składników 

pokarmowych 

Dieta ustalana jest indywidualnie dla każdego pacjenta. 

Zapotrzebowanie energetyczne wynosi około 35 kcal/kg nmc., a 

więc wacha się w granicach 2000-2500 kcal/dobę. 

Zawartość białka w diecie sięga do 40g i poniżej, lecz nie mniej niż 

20g; mniejsze wartości prowadzą do rozpadu białek ustrojowych. 
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Dieta łatwo strawna płynna - 

sonda 

Dieta do żywienia przez zgłębnik lub przetokę stosowana jest: 

• u chorych nieprzytomnych 

• u chorych z zaburzeniami połykania na tle neurologicznym 

• w niektórych chorobach jamy ustnej 

• w urazach części twarzowej czaszki 

• po oparzeniach jamy ustnej, przełyku i żołądka 

• w nowotworach przełyku, wpustu żołądka 

• w niedrożności górnej części przewodu pokarmowego 

• w innych chorobach zgodnie z zaleceniem lekarza 

Dieta do żywienia przez zgłębnik lub przetoką musi mieć taką 

konsystencję, aby nie wystąpiły trudności w jej podawaniu. 

Pokarm musi przechodzić swobodnie. Dieta ma zapewnić 

pacjentowi odpowiednią podaż energii i wszystkich niezbędnych 

składników odżywczych. Powinna być dobrze tolerowana przez 

chorego; nie może dawać uczucia pełności, rozpierania w 

nadbrzuszu, bólu i wzdęcia brzucha, wywoływać nudności, 

wymiotów, biegunki lub zaparcia. W szpitalu do żywienia przez 

zgłębnik stosuje się dietę płynną przygotowaną na bazie mleka z 

dodatkiem jaj, masła, cukru, produktów skrobiowych.  

Wadą tej diety jest niedostateczna podaż energii, białka, witamin  

i pozostałych składników odżywczych. Diety z produktów 

spożywczych naturalnych powinny być wzbogacane w 

składniki odżywcze przez połączenie ich z gotowymi dietami 

przemysłowymi. W żywieniu osób wymagających karmienia przez 

zgłębnik lub przetokę coraz częściej znajdują zastosowanie gotowe 

diety przemysłowe, zwane preparatami do żywienia enteralnego. 

Zaletą preparatów przemysłowych w porównaniu z dietami 

miksowanymi  

z produktów naturalnych jest to: 

• mają standardowy skład, ściśle określoną ilość składników 

pokarmowych i znaną wartość energetyczną 

• są łatwe w przygotowaniu 

• mają płynną konsystencję, dlatego nie zatykają cewników 

• znana jest ich wartość osmolarna, która wynosi 250-

400mOsmol/l 

• są sterylne 

• znajdują się w opakowaniu o odpowiedniej ilości 

• są zróżnicowane pod względem smakowym, co ma istotne 

znaczenie w żywieniu doustnym 
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Dieta ubogoenergetyczna Dieta ubogoenergetyczna ma zastosowanie podczas redukcji masy 

ciała u osób z nadwagą i otyłością.  

Ma zredukować liczbę kalorii, maksymalnie o 1000.  

Celem diety jest: 

• redukcja masy ciała (modyfikacja diety powinna 

uwzględniać deficyt energetyczny oraz dostarczać 

wszystkich składników odżywczych) 

•  zadanie diety zmniejszenie masy ciała przez redukcję 

tkanki tłuszczowej 

• zapewnienie prawidłowego funkcjonowania organizmu 

• utrzymanie dobrego samopoczucia pacjenta 

• ograniczenie uczucia głodu 

Dieta łatwo strawna 

bogatobiałkowa 

Dieta łatwo strawna bogatobiałkowa jest stosowana dla osób: 

• wyniszczonych 

• w chorobach nowotworowych 

• w rozległych oparzeniach 

• zranieniach 

• w chorobach przebiegających z gorączką 

• dla rekonwalescentów po przebytych chorobach 

Dieta ma na celu dostarczenie odpowiedniej ilości białka do 

budowy  

i odbudowy tkanek ustrojowych, ciał odpornościowych, enzymów, 

hormonów, białek osocza. 

Dostarcza powyżej 100-120g białka na dobę, w skrajnych 

przypadkach,  

np. w rozległych oparzeniach do 150g/d (2/3 białka pochodzi z 

produktów zwierzęcych). 

Inne diety 

• pektynowa 

• wegetariańska 

• niskosodowa 

• bezmleczna 

• bezglutenowa 

• inne (na zlecenie lekarza / dietetyka) 

 


