Dietetyk radzi

Zasady prawid∏owego od˝ywiania si´
osób ze stomià (cz. I)
Z dr Ma∏gorzatà Koz∏owskà-Wojciechowskà z Instytutu ˚ywnoÊci i ˚ywienia w Warszawie, rozmawia
dr Przemys∏aw Styczeƒ
Zgodnie z wczeÊniejszymi zapowiedziami rozpoczynamy cykl publikacji poÊwi´conych prawid∏owemu od˝ywianiu si´ osób ze
stomià. O odpowiedzi na nasze pytania poprosiliÊmy eksperta w tej dziedzinie. Temat jest bardzo wa˝ny i obszerny, dlatego b´dzie goÊci∏ na ∏amach „Naszej Troski” przez kilka nast´pnych numerów. Mamy nadziej´, ˝e przeka˝emy Paƒstwu najwa˝niejsze informacje i wyjaÊnimy najcz´stsze wàtpliwoÊci, jakie wià˝à si´ z dietà osób, które majà stomi´. Zach´camy goràco do
nadsy∏ania w∏asnych pytaƒ, które pozwolà wzbogaciç nasze opracowanie!

1. Jak powinien od˝ywiaç si´ pacjent po zabiegu wy∏onienia stomii?
Przede wszystkim – zdrowo. Osoby z wy∏onionà stomià muszà przestrzegaç tych samych zasad od˝ywiania si´, jakie zosta∏y ustalone dla ludzi zdrowych. Powinny wi´c piç
oko∏o 2 litrów p∏ynów dziennie, stosowaç
urozmaiconà diet´, jeÊç du˝o owoców, ryb
i warzyw, unikaç s∏odyczy oraz t∏ustych potraw, przestrzegaç higieny przygotowywania
i spo˝ywania posi∏ków, zapewniç odpowiednià iloÊç b∏onnika w diecie oraz dbaç o to, aby
spo˝ywane pokarmy by∏y Êwie˝e. Jedzenie
powinno sprawiaç przyjemnoÊç.
2. Czy naprawd´ stomia jelitowa nie narzuca
koniecznoÊci stosowania specjalnej diety?
Nie. Stomia nie jest chorobà i nie wymaga specjalnej diety, ale tolerancja ró˝nych
pokarmów po zabiegu jej wy∏onienia jest
sprawà bardzo indywidualnà. Cz´Êç osób ze
stomià jelitowà mo˝e jeÊç te same produkty
co przed operacjà i nie skar˝y si´ na ˝adne
dolegliwoÊci. Jest jednak du˝a grupa pacjentów, którzy muszà zmodyfikowaç swoje nawyki ˝ywieniowe, poniewa˝ pokarmy, do których przywykli, nie s∏u˝à im ju˝ tak dobrze,
jak przedtem.
Wiele osób ze stomià spo˝ywa np. kapust´ i roÊliny stràczkowe (fasol´, groch,
bób), poniewa˝ nie ma ku temu wyraênych
przeciwwskazaƒ. Sà to jednak produkty wiatrop´dne, które u wi´kszoÊci osób, równie˝
tych bez stomii, powodujà wzmo˝one
tworzenie si´ gazów jelitowych. W przypadku stomii ich wydzielanie nie jest kontrolowane i nie odbywa si´ bezg∏oÊnie. Je˝eli
ktoÊ bardzo lubi kapust´, mieszka sam

w domu i w niczym mu to nie przeszkadza,
nie musi si´ specjalnie ograniczaç...
Jednak np. sekretarka pracujàca w biurze
powinna jej unikaç, je˝eli zale˝y jej na dyskrecji.
Dieta po zabiegu wy∏onienia stomii jelitowej powinna byç tak dobrana, by nie powodowa∏a biegunek ani zaparç. Musi byç zdrowa i zró˝nicowana. Organizm niedo˝ywiony
lub êle od˝ywiony jest s∏aby i podatny na wiele chorób. Ju˝ dawno dowiedziono, ˝e dzi´ki
w∏aÊciwemu od˝ywianiu i zdrowemu trybowi
˝ycia jesteÊmy w stanie pokonaç bardzo wiele chorób!
3. Ogólne zalecenia ˝ywieniowe dla osób ze
stomià mo˝na wi´c sformu∏owaç wnast´pujàcy sposób – nale˝y od˝ywiaç si´
w normalny sposób i unikaç tych pokarmów, które mogà powodowaç biegunki
lub zaparcia. Czy tak?
Tak. Podstawowym zaleceniem dla wszystkich nowo operowanych osób ze stomià jest
to, aby dok∏adnie obserwowa∏y swój organizm
oraz cykl wypró˝nieƒ. Tylko sam zainteresowany jest bowiem w stanie najlepiej zaobserwowaç, czy zasz∏y jakieÊ zmiany w tolerancji spo˝ywanych pokarmów i oceniç, które
z nich sà przyczynà nieprawid∏owego funkcjonowania przewodu pokarmowego.
Najcz´stsze dolegliwoÊci zwiàzane z od˝ywianiem si´, na które narzekajà osoby ze stomià, to wzd´cia, kolki, bóle brzucha, „przelewania”, biegunki oraz zaparcia. Je˝eli nic
takiego si´ nie dzieje, to aktualnie stosowana
dieta (oczywiÊcie pod warunkiem, ˝e jest zdrowa) mo˝e byç kontynuowana. Je˝eli jednak
pojawiajà si´ jakieÊ dolegliwoÊci, to jad∏ospis
powinien ulec zmianie.
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4. O czym nale˝y pami´taç bezpoÊrednio po
operacji wy∏onienia stomii?
Dieta, jakà pacjent otrzymuje w szpitalu po zabiegu operacyjnym, jest narzucona przez szpitalnego dietetyka. Jest to dieta lekko strawna, która
pokrywa zapotrzebowanie organizmu na wszystkie sk∏adniki od˝ywcze, w tym m.in. na bia∏ko, witaminy i sole mineralne.
Zaraz po wyjÊciu ze szpitala pacjent powinien
tak u∏o˝yç sobie jad∏ospis, aby by∏ on podobny do
szpitalnego. Musi byç koniecznie skomponowany
z potraw lekko strawnych i zró˝nicowanych, aby
organizm otrzyma∏ z po˝ywieniem wszystkie potrzebne mu substancje od˝ywcze oraz wystarczajàcà iloÊç energii. W tym okresie nale˝y bezwzgl´dnie unikaç s∏odyczy oraz pokarmów
t∏ustych, ci´˝ko strawnych i wiatrop´dnych, które
niepotrzebnie obcià˝ajà uk∏ad pokarmowy i mogà
powodowaç zjego strony ró˝ne dolegliwoÊci (najbardziej przykre to zaparcia i biegunki). Nale˝y ich
unikaç szczególnie w pierwszych tygodniach po
operacji, kiedy pacjent dopiero wraca do zdrowia,
a jelita sà wcià˝ nadwyr´˝one i bardzo wra˝liwe.
W ustaleniu, jakie produkty mogà byç êle tolerowane po operacji wy∏onienia stomii jelitowej,
bardzo pomocna jest regu∏a, aby przy rozszerzaniu
diety o nowe sk∏adniki pokarmowe, wprowadzaç je
stopniowo, w odst´pach dwu- lub trzydniowych.
Wtedy jesteÊmy wstanie dok∏adnie zaobserwowaç,
jak sà trawione i czy przypadkiem nie powodujà
dolegliwoÊci. Je˝eli po wprowadzeniu do diety jakiegoÊ nowego produktu, np. Êmietany, orzechów
lub bananów, pojawià si´ wiatry lub biegunka, to
powinniÊmy z niego zrezygnowaç na kilka dni i po
pewnym czasie ponownie w∏àczyç do diety. Je˝eli po odstawieniu produktu dolegliwoÊci ustàpià, a po ponownym jego wprowadzeniu znowu
si´ pojawià, jest to znak, ˝e w∏aÊnie on jest za nie
odpowiedzialny. Je˝eli od razu zacz´libyÊmy jeÊç

wszystko, trudno by∏oby nam ustaliç przyczyn´
k∏opotów.
Dieta po zabiegu operacyjnym powinna zawieraç wszystkie sk∏adniki potrzebne organizmowi do
prawid∏owej rekonwalescencji. Nie mo˝e wi´c brakowaç w niej np. bia∏ek i witamin, które sà niezb´dne m.in. wprawid∏owym gojeniu rany pooperacyjnej.
5. Najcz´Êciej spotykanym typem stomii jest
kolostomia, a jej najcz´stszà przyczynà
– choroba nowotworowa. Czy u osób ze
stomià, u których nowotwór nie zosta∏ doszcz´tnie usuni´ty, istniejà jakieÊ ograniczenia dietetyczne, dotyczàce iloÊci spo˝ywanego bia∏ka?
Dieta pacjentów z chorobà nowotworowà nie
mo˝e byç dietà wysokobia∏kowà. Nie nale˝y
„przekarmiaç” si´ bia∏kiem, poniewa˝ przyÊpiesza
ono rozwój nowotworów. Jest potrzebne tkance
nowotworowej, tak jak ka˝dej innej tkance, do
wzrostu. Dostarczajàc bia∏ka w zbyt du˝ych iloÊciach, u∏atwiamy zatem rozwój choroby.
Nie oznacza to jednak, ˝e nale˝y si´ g∏odziç!
Bia∏ko jest niezb´dne w procesie rekonwalescencji i bez niego nie ma powrotu do zdrowia.
A zdrowy organizm – to silny organizm, równie˝
w walce z rakiem. Dostateczna iloÊç bia∏ka w po˝ywieniu umo˝liwia utrzymanie w dobrej kondycji uk∏adu immunologicznego, który chroni nas
przed wieloma chorobami i pozwala wygraç z nowotworem.
Kluczem do sukcesu jest wi´c zwyk∏a, zdrowa
dieta, która dostarcza przeci´tne iloÊci bia∏ka. Takie, aby nasz organizm móg∏ prawid∏owo funkcjonowaç, ale by jednoczeÊnie nie u∏atwiaç wzrostu
nowotworu. O takiej diecie mo˝na by powiedzieç
– „normalnobia∏kowa” – czyli taka, jaka jest przewa˝nie polecana zdrowemu cz∏owiekowi.
OczywiÊcie, je˝eli ktoÊ jest rekonwalescentem
po operacji, to potrzebuje wi´cej bia∏ka w po˝ywieniu. Trzeba jednak uwa˝aç, ˝eby nie by∏o go
zbyt du˝o. Na pytanie – ile dok∏adnie, mo˝e odpowiedzieç precyzyjnie tylko lekarz lub dietetyk, po
dok∏adnym zapoznaniu si´ ze stanem pacjenta ihistorià jego choroby. Bardzo cz´sto post´powanie
ustala si´ indywidualnie, poniewa˝ ka˝dy przypadek jest inny.
Chorzy znowotworami powinni na sta∏e w∏àczyç
do swojego jad∏ospisu ryby, poniewa˝ zawierajà
one du˝e iloÊci przeciwnowotworowych kwasów
„omega-3”. Kwasy te zwi´kszajà odpornoÊç organizmu, hamujà powstawanie nowotworów i u∏atwiajà ich zwalczanie. Ryby sà zalecane nie tylko
w leczeniu, ale i w profilaktyce nowotworów. Uwa˝a si´, ˝e ka˝dy z nas powinien spo˝ywaç przynajmniej trzy porcje ryb w ciàgu tygodnia, ogranicza-

jàc przy tym iloÊç spo˝ywanego mi´sa, zw∏aszcza
czerwonego (wo∏owina i wieprzowina).
Dieta dla osób z chorobà nowotworowà a˝
w 75% powinna sk∏adaç si´ z produktów pochodzenia roÊlinnego, a tylko w 25% z produktów pochodzenia zwierz´cego. Jad∏ospis powinien zawieraç jak najwi´cej warzyw i owoców. Warzywa
mo˝na spo˝ywaç w ka˝dej postaci – zarówno surowej, jak i gotowanej, chocia˝ znacznie lepiej trawione sà te drugie. Warto je gotowaç na parze –
sà wtedy ∏atwiej przyswajalne i nie tracà zawartych
w nich witamin.
Warzywa mo˝na jeÊç, kiedy si´ chce i ile si´
chce. Wyjàtkiem sà roÊliny stràczkowe (fasola,
groch, bób), które nie sà polecane dla osób ze stomià. Powodujà one zwi´kszenie pracy jelit i wydzielanie gazów. Mo˝e to powodowaç bóle i nieprzyjemne odczucia w brzuchu.

6. W jakich pokarmach jest du˝o bia∏ka?
Du˝o bia∏ka jest w bia∏ym i czerwonym mi´sie,
rybach, mleku i przetworach mlecznych oraz w
produktach sojowych.
Prawid∏owa dieta powinna zapewniç odpowiednià iloÊç pe∏nowartoÊciowego i ∏atwo przyswajalnego bia∏ka z ró˝nych êróde∏ – nie tylko pochodzenia zwierz´cego, ale równie˝ roÊlinnego. Dla
przyk∏adu podam, ˝e bia∏ko zawarte w mi´sie ryb
jest bardzo ∏atwo przyswajalne – prawie w 96%,
a np. zawarte w czerwonym mi´sie (wo∏owina,
wieprzowina) o wiele gorzej – w ok. 70%.
Bia∏ko jest dobrym êród∏em energii i powinno
pokrywaç 10-15% dziennego na nià zapotrzebowania – ok. 300 kcal w diecie powinno pochodziç z bia∏ka.
Jak ju˝ powiedzieliÊmy, rekonwalescenci potrzebujà go znacznie wi´cej. Bardzo polecam im
ryby, które, oprócz ∏atwo przyswajalnego bia∏ka, zawierajà tak˝e du˝o kwasów wielonienasyconych
o dzia∏aniu przeciwmia˝d˝ycowym oraz kwasów
„omega-3” o dzia∏aniu przeciwnowotworowym.
Bardzo bogata w bia∏ko jest równie˝ soja, niestety ma∏o u nas popularna, a szkoda, bo jest
bardzo zdrowa. Jej bia∏ko organizm przyswaja
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w ok. 95%. Soja zawiera równie˝ wiele cennych
sk∏adników mineralnych, takich jak np. selen,
b´dàcy bardzo silnym czynnikiem przeciwnowotworowym.
7. Czy pacjent ze stomià, u którego nie usuni´to doszcz´tnie nowotworu, mo˝e zatem
codziennie rano jeÊç bia∏y ser lub jedno
jajko? Czy te˝ mo˝e sobie pozwoliç na obie
rzeczy naraz?
To trudne pytanie i odpowiedê na nie mo˝e czasami wymagaç indywidualnej konsultacji ze specjalistà. Pacjent po operacji wy∏onienia stomii jelitowej powinien od˝ywiaç si´ tak, jak osoba
zdrowa. Dieta, jakà stosuje, musi dostarczyç organizmowi wystarczajàcà iloÊç energii, wody, bia∏ek,
w´glowodanów, t∏uszczy, witamin, soli mineralnych i pierwiastków Êladowych. Musi te˝ zapewniç mu regularne wypró˝nienia. Stolce muszà byç
uregulowane, poniewa˝ biegunki i zaparcia sà bardzo niepo˝àdane. Pacjenci powinni si´ od˝ywiaç
tak, aby nie popaÊç w inne choroby. U osób z chorobà nowotworowà wdiecie nie mo˝e byç zbyt du˝o bia∏ka, co ju˝ omówiliÊmy poprzednio.
Bia∏y serek – lepiej chudy ni˝ t∏usty – mo˝na
jeÊç codziennie, poniewa˝ to wspania∏e êród∏o pe∏nowartoÊciowego bia∏ka i ∏atwo wch∏anianego
wapnia. Wapƒ jest bardzo wa˝nym pierwiastkiem.
Bierze udzia∏ w prawid∏owej pracy mi´Êni oraz stanowi podstawowy budulec koÊci, ajego ma∏a iloÊç
w po˝ywieniu mo˝e prowadziç m.in. do m´czliwoÊci mi´Êni iosteoporozy. Je˝eli na Êniadanie jemy serek, to na obiad te˝ mo˝emy sobie pozwoliç na bia∏ko, np. w postaci mi´sa.
Nale˝y pami´taç, ˝e z dietetycznego punktu widzenia znacznie lepsze jest mi´so bia∏e (kurczak,
indyk, ciel´cina) ni˝ czerwone (wo∏owina, wieprzowina). Czerwonego mi´sa nie powinno si´ jadaç
cz´Êciej ni˝ 2-3 razy w tygodniu, wliczajàc w to
w´dliny. Bardzo korzystne, z omówionych ju˝
wczeÊniej powodów, jest tak˝e mi´so ryb; zarówno tych chudych, jak i t∏ustych (karp, Êledê, flàdra,
morszczuk, w´gorz, pstràg).
Jajka sà bardzo po˝ywnym sk∏adnikiem pokarmowym. Zawierajà ∏atwo przyswajalne bia∏ko, wiele witamin oraz du˝e iloÊci lecytyny. Lecytyna ma
du˝e znaczenie w prawid∏owym funkcjonowaniu
uk∏adu nerwowego. Wp∏ywa na poprawienie pami´ci iopóênia degeneracj´ tkanki nerwowej. Jednak jajka mogà jeÊç codziennie jedynie te osoby,
które nie majà k∏opotu z cholesterolem (o poziomie poni˝ej 250 mg). Wi´kszoÊç starszych osób
takie problemy ma, dlatego powinny one ograniczyç iloÊç spo˝ywanych jajek do 2-3 tygodniowo.
Zresztà jajek i tak spo˝ywa si´ znacznie wi´cej –
sà przecie˝ sk∏adnikiem makaronów, klusek is∏odkiego pieczywa.

