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28 Jakie są najważniejsze 
zalecenia dietetyczne dla

osób ze stomią? 
Zalecenia żywieniowe dla osób z wyło-

nioną stomią są dokładnie takie same jak

dla osób, które jej nie mają. Podstawową

zasadą, obowiązującą wszystkich, jest zdro-

we odżywianie się. Pod tym hasłem rozu-

miemy picie dużej ilości płynów (najlepiej

niesłodzonych i niegazowanych; w ilości

około 2 litrów dziennie), stosowanie uroz-

maiconej diety (bogatej w warzywa, owoce

i ryby), unikanie czerwonego mięsa, tłu-

stych potraw, nadmiaru słodyczy i alkoholu,

przestrzeganie higieny przygotowywania

i spożywania posiłków oraz dbałość o to,

aby spożywane pokarmy były świeże. Je-

dzenie powinno sprawiać przyjemność,

a posiłki nie powinny być nazbyt obfite i je-

dzone w pośpiechu.

Optymalna dieta u osoby ze stomią, to
taka, która pozwala na: 

Utrzymanie dobrego stanu zdrowia 

Od tego, co jemy i w jaki sposób żyjemy,

zależy w dużej mierze stan naszego zdro-

wia. Organizm niedożywiony lub źle odży-

wiony jest słaby i podatny na wiele cho-

rób. Niektóre z nich, np. otyłość, cukrzyca,

miażdżyca, nowotwory jelita grubego czy

choroba niedokrwienna serca w dużej

mierze wynikają ze złego odżywiania się.

Dlatego dieta po zabiegu wyłonienia sto-

mii jelitowej powinna być przede wszyst-

kim zdrowa i zróżnicowana.

Zachowanie prawidłowej masy ciała 

Nadwaga i otyłość to czynniki ryzyka nad-

ciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej i cu-

krzycy. Mimo że choroby te nie wykazują

Zasady prawidłowego odżywiania się
osób ze stomią (część IV)

Z dr Małgorzatą Kozłowską-Wojciechowską z Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie rozmawia dr Przemysław Styczeń 

Poniżej prezentujemy czwartą część porad dotyczących prawidłowego odżywiania się osób po operacji

wyłonienia stomii. Pytania numerowane są w kolejności ich ukazywania się od początku cyklu.

Zachęcamy do nadsyłania własnych pytań, które pozwolą wzbogacić nasze opracowanie.

Po zabiegu wyłonienia stomii powinno się stosować zdrową i urozmaiconą dietę. 
Ma to na celu utrzymanie dobrego stanu zdrowia, zachowanie prawidłowej masy ciała 
oraz uregulowanie cyklu wypróżnień.



związku przyczynowo-skutkowego ze sto-

mią, to przez fakt występowania u ludzi

w podeszłym wieku dotyczą również więk-

szości stomików. Ze względu na ich upo-

wszechnienie oraz możliwe powikłania nale-

ży w szczególności zwrócić uwagę na ich za-

pobieganie i leczenie za pomocą prawidłowej

diety.

Normalizację stolca i uregulowanie cyklu

wypróżnień 

Dobór produktów żywnościowych skła-

dających się na optymalną dietę osoby

z wyłonioną stomią powinien prowadzić

do normalizacji konsystencji i częstości

oddawania stolca tak, by nie występowa-

ły ani biegunki, ani zaparcia. Trzeba pa-

miętać, że u części osób ze stomią jelitową

tolerancja niektórych pokarmów może

być upośledzona. Należy więc bacznie ob-

serwować swój organizm, aby określić,

które produkty mogą być powodem

ewentualnych dolegliwości: wzdęć, kolek,

biegunek i zaparć. Eliminacja z diety tych

produktów, które – na skutek usunięcia

części jelita – są źle trawione jest dobrym

sposobem na uniknięcie tego rodzaju pro-

blemów.

29 Co sprzyja nadwadze 
i otyłości? 

Wśród najważniejszych czynników sprzy-

jających nadwadze można wymienić:

spożywanie pokarmów wysokokalorycz-

nych – tłustych mięs (podroby, wędliny,

golonka, gęsi, kaczki), tłuszczów (masło,

smalec, boczek, bekon, łój), słodyczy

(ciasta, cukierki, pączki, lody, batony,

czekolada, dżemy), potraw smażonych

(frytki, placki ziemniaczane, odsmażane

ziemniaki) oraz alkoholu (piwo, wódka);

nadużywanie tzw. fast-foodów – ham-

burgerów, pizzy, chipsów, gotowych

mrożonych dań, zup w proszku;

siedzący tryb życia;

picie słodzonych napojów – oranżady,

coca-coli, słodzonej kawy lub herbaty;

duże porcje posiłków;

„przekąszanie” pomiędzy daniami;

niewłaściwy styl jedzenia – nieregularny,

zbyt pospieszny i niestaranne przeżuwa-

nie kęsów.

Powinno odstępować się od diety opartej

głównie na produktach pochodzenia zwie-

rzęcego, a jeść znacznie więcej warzyw

i owoców. Obecnie uważa się, że codziennie

powinno się spożywać nie więcej niż 5-10 g

tłuszczów zwierzęcych, gdyż oprócz otyło-

ści, sprzyjają one powstawaniu miażdżycy,

chorób serca oraz rozwojowi wielu nowo-

tworów.

30 Jak walczyć z nadwagą
i otyłością? 

Za najlepszą metodę walki z nadwagą

i otyłością uważa się:

aktywny tryb życia – spacery, prace

w ogródku, gimnastykę, wycieczki rowe-

rowe, pływanie (ruch pomaga spalić

zbędne kalorie);

zwiększenie ilości spożywanego błonnika

(czyli tzw. włókna pokarmowego) 

– szczególnie dużo zawierają go wszyst-

kie warzywa i owoce, otręby pszenne, ka-

sze, brązowy ryż oraz razowy chleb;

(błonnik nie jest trawiony w jelitach i peł-

ni rolę „wypełniacza”, który zwiększa

uczucie sytości po posiłku);

ograniczenie spożycia pokarmów wyso-

kokalorycznych (pokarmy wysokokalo-

ryczne dostarczają wielu kalorii);

ograniczenie spożycia pokarmów po-

chodzenia zwierzęcego (są wysokokalo-

ryczne);

zwiększenie ilości ryb i drobiu w diecie;

(są niskokaloryczne);

unikanie ostrych przypraw i alkoholu

(zwiększają apetyt);

spożywanie kolacji nie później niż na 

2-3 godziny przed snem (aby wszystko

zdążyło się strawić);

unikanie stresu, odpoczynek i wystarcza-

jąca ilość snu (człowiek zmęczony je

znacznie więcej).

Obniżenie masy ciała stanowi nie tylko

doskonałą profilaktykę, ale jest formą lecze-

nia nadciśnienia tętniczego, choroby wień-

cowej oraz cukrzycy. Efekt utraty kilku kilo-

gramów w tych chorobach jest porówny-

walny ze stosowaniem leków i często po-

zwala na ich odstawienie lub znaczne obni-

żenie dawek.

31 Dlaczego warto 
jeść ryby? 

Ryby są przede wszystkim doskonałym źró-

dłem pełnowartościowego i łatwo przyswajal-

nego białka. Poza tym zawierają sporo wap-

nia, fosforu, magnezu, żelaza, potasu oraz wi-

Stomicy powinni odżywiać się tak samo jak osoby zdrowe
Stomia nie jest chorobą i nie wymaga specjalnej diety. Stomicy powinni odżywiać się tak samo jak

osoby zdrowe. Problemem może być u nich jedynie upośledzona tolerancja niektórych pokar-

mów. Rozwiązanie jest proste – ich eliminacja z jadłospisu.

Czy wiesz, że…
dopiero 15-20 minut po posiłku nasz

mózg odbiera sygnał, że jesteśmy naje-

dzeni;

osoby, które jedzą wolno lub robią prze-

rwy w trakcie posiłków, jedzą mniej;

rozpoczęcie posiłku od wypicia szklanki

wody lub herbaty powoduje, że żołądek

zostaje częściowo wypełniony i uczucie

łaknienia obniża się;

uczucie głodu jest często mylone przez

mózg z uczuciem pragnienia; wypicie

szklanki wody zamiast zjedzenia posiłku

często powoduje ustanie „ssania” w żo-

łądku;

plan odchudzania, który nie uwzględnia

codziennej aktywności fizycznej (spa-

cery, gimnastyka) jest najczęściej nie-

skuteczny.

Czy masz nadwagę?
Do określenia, czy Twoja waga jest prawi-

dłowa najlepiej posłużyć się tzw. wskaźni-

kiem BMI (ang. Body Mass Index – czyli

Wskaźnik Masy Ciała). Oblicza się go, po-

sługując się prostym wzorem:

masa ciała (w kilogramach)
BMI = wzrost 2 (w metrach)

Poszczególne wartości wskaźnika BMI

świadczą o:

< 18,5 – niedowadze

18,5-25,00 – prawidłowej wadze

25,00-30,00 – nadwadze

> 30,00 – otyłości

Przykład: Osoba o wzroście 175 cm, ważą-

ca 80 kg ma lekką nadwagę 

(BMI = 80 kg : 1,752 = 80 : 3,0625 = 26,1)
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tamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, E

i K). Nie zawierają węglowodanów (cukrów),

a tłuszcz stanowi mniej niż 1% ich masy. Do-

starczają znacznie mniej kalorii niż mięso 

– 100 g dorsza ma tylko 70 kalorii, podczas

gdy taka sama ilość szynki zawiera ich pięć ra-

zy więcej.

Ryby morskie zawierają także jod, który

zapobiega chorobom tarczycy, ma działanie

przeciwnowotworowe i wspomagające od-

chudzanie.

32 Dlaczego tłuszcz zawarty
w rybach jest zdrowy? 

Tłuszcz zawarty w rybach jest jedynym

zdrowym tłuszczem zwierzęcym. W przeci-

wieństwie do innych tłuszczów zwierzęcych,

które w swym składzie zawierają kwasy

tłuszczowe nasycone, składa się w dużej

mierze z kwasów tłuszczowych wieloniena-

syconych (tzw. tłuszczów PUFA).

Najcenniejsze z nich to kwasy Omega-3,

które chronią nas przed chorobami serca

i nadciśnieniem tętniczym. Działają przeciw-

zakrzepowo i zapobiegają tworzeniu się za-

torów w tętnicach i żyłach, obniżają ciśnie-

nie krwi, podnoszą poziom dobrego chole-

sterolu (HDL) i eliminują zły (LDL). Mają sil-

ne działanie przeciwmiażdżycowe – prze-

ciwdziałają procesom zapalnym w tętnicach

i nie dopuszczają do ich twardnienia. Wpły-

wają także korzystnie na rytm pracy serca.

Kwasy Omega-3 wpływają także korzyst-

nie na pracę mózgu. Poprawiają jego ukrwie-

nie i usprawniają procesy poznawczo-myśl-

owe. Osoby, które jedzą dużo ryb są spraw-

niejsze umysłowo w starszym wieku i znacz-

nie rzadziej zapadają na chorobę Alzheime-

ra. Dieta bogata w ryby ma także działanie

antydepresyjne.

Badania naukowe wykazały również, że

kwasy Omega-3 obecne w rybach potrafią

hamować wzrost komórek nowotworo-

wych, zatrzymywać ich rozsiew po zabiegu

operacyjnym i być pomocne w rekonwale-

scencji po chemio- i radioterapii.

Szczególnie bogate w kwasy Omega-3 są tłu-

ste morskie ryby – łosoś, makrela, sardynka.

33 Jakie ryby są najzdrowsze?
Świeże, w puszce czy 

może wędzone? 
Najlepsze są ryby świeże. Trzeba jednak

pamiętać, że mięso ryb bardzo szybko się

psuje, a nieświeżym łatwo się zatruć. Nie-

zwykle ważny jest zatem czas i sposób

przechowywania. Świeżą rybę należy trzy-

mać koniecznie w lodówce.

Dłużej mogą poleżeć ryby w zamrażalni-

ku. Zachowują one wszystkie swoje wartości

odżywcze i wyśmienity smak pod warun-

kiem, że właściwie się je rozmraża (czyli po-

woli), a po rozmrożeniu niezwłocznie przy-

rządza.

Konserwy rybne także zachowują więk-

szość wartości odżywczych przypisywanych

rybom. Niestety, przeważnie dodaje się do

nich znaczne ilości soli, konserwantów oraz

tłuszczów.

Ryby wędzone należy jeść z umiarem.

Nie dość, że są ciężkostrawne, to jeszcze

zawierają dużo soli oraz pozostałości dymu

wędzarniczego, który w dużych ilościach

jest szkodliwy, gdyż ma właściwości rako-

twórcze.

34 Jak najlepiej jest przyrzą-
dzać ryby? 

Ryby można gotować na parze, piec, dusić

lub smażyć na patelni bez tłuszczu. Tak przy-

rządzone są lekkostrawne i zachowują

wszystkie składniki odżywcze. Ryby smażo-

ne na tłuszczu lub panierowane są znacznie

bardziej kaloryczne.

Jeżeli już chcemy usmażyć rybę, to najle-

piej robić to na oleju, który jest

odporny na działanie wy-

Wykazano, że jedzenie ryb przynajmniej dwa razy w tygodniu 
powoduje zmniejszenie ryzyka nagłej śmierci z powodu chorób
serca aż o 50%, w porównaniu z osobami, które nie jedzą ryb
w ogóle lub spożywają je sporadycznie. 

sokiej temperatury (np. rzepakowym lub oli-

wie z oliwek). Nigdy nie powinniśmy nato-

miast używać do smażenia smalcu ani ma-

sła. Pamiętajmy również, że nie powinno się

smażyć kilkakrotnie na tym samym tłuszczu.

Ryby najlepiej podawać z ryżem lub ka-

szą oraz zielonymi warzywami (sałata, bro-

kuły, szpinak), które poprawiają wchłania-

nie kwasów Omega-3. Dodatkowo warzy-

wa, podobnie zresztą jak i owoce, są do-

skonałym źródłem błonnika oraz antyoksy-

dantów, czyli przeciwutleniaczy. Są to sub-
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Frykadelki rybne
Składniki na jedną porcję: 

80 g fileta z dorsza łyżeczka

soku cytrynowego pół łyżeczki jo-

dowanej soli łyżeczka musztardy

łyżeczka przecieru pomidorowego

łyżka tartej bułki łyżka chudego

twarożku dwie gałązki koperku 

pół łyżeczki ziaren sezamu pół

łyżeczki białego pieprzu pół małej

cebuli mąka pszenna do panier-

ki łyżeczka oleju sojowego.

Filet z dorsza skropić sokiem z cytry-

ny, posolić, zmielić w maszynce do

mielenia mięsa. Masę rybną połączyć

z musztardą, przecierem pomidoro-

wym, tartą bułką i twarożkiem.

Wszystko razem dokładnie wymie-

szać.

Koperek umyć i posiekać. Sezam

opiec na patelni bez tłuszczu. Razem

z koperkiem, pieprzem i pokrojoną

w drobną kostkę cebulą dodać do

masy rybnej. Jeszcze raz dokładnie

wymieszać. Przykryte włożyć do lo-

dówki na 30 minut. Następnie ufor-

mować zrazy, obtoczyć w mące

i smażyć na gorącym oleju.



stancje, które zwalczają tzw. wolne rodniki

mogące uszkadzać komórki naszego orga-

nizmu i w ten sposób przyczyniać się do

procesów chorobowych.

35 Jaki wpływ na organizm
mają zawarte w rybach

witaminy A, D, E i K? 
Oprócz pełnowartościowego białka i kwa-

sów omega-3 ryby są bogatym źródłem wi-

tamin rozpuszczalnych w tłuszczach, czyli A,

D, E i K.

Witamina A chroni oczy, wpływa na stan

skóry i wspomaga układ odpornościowy. Jej

niedobór może objawiać się ślepotą zmierz-

chową (tzw. kurzą ślepotą) i zmianami w ro-

gówce. Może też powodować częste infek-

cje oraz suchość i łuszczenie się skóry.

Witamina D zapobiega chorobom układu

kostnego i odwapnieniu kości – jej niedobór

jest przyczyną złamań i krzywicy.

Witamina E zwana jest witaminą młodo-

ści. Opóźnia procesy starzenia się, poprawia

wygląd i stan skóry, chroni przed rozwojem

miażdżycy i przyspiesza regenerację organi-

zmu. Jej brak powoduje utrudnione gojenie

się ran, osłabienie, rozdrażnienie, niedokrwi-

stość oraz zaburzenia przemiany materii.

Witamina K reguluje krzepliwość krwi. Jej

niedobór może objawiać się np. krwawieniami

z nosa. Doskonałym źródłem tej witaminy,

oprócz ryb, są również produkty roślinne.

36 Czy osoby ze stomią mogą
pić tran? 

Oczywiście, że tak. Tran to olej otrzymy-

wany z wątroby ryb dorszowatych. Zaży-

Imię: Nazwisko:

Ulica:

Kod pocztowy: Miejscowość:

Data:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

(DZIAŁ POMOCY CONVATEC), w celu wysyłania do mnie korespondencji (zawierającej m.in. materiały edukacyjne, zaproszenia na spotkania,

informacje na temat nowych produktów, informacje na temat refundacji oraz ankiety), przesyłania informacji handlowych na adres mojej poczty

elektronicznej, kontaktów telefonicznych, a także dla potrzeb wewnętrznych analiz statystycznych firmy. Jestem świadomy/a dobrowolności podania

danych osobowych, a także przysługującego mi prawa wglądu do nich oraz ich poprawiania.

Nr domu: Nr lok.:

TAK, PROSZĘ O BEZPŁATNE PRZESYŁANIE MI KOLEJNYCH EGZEMPLARZY MAGAZYNU 

Telefon z numerem kierunkowym: Czytelny podpis:

Nr 3, 2005 (18)

Tych z Państwa, którzy nie są jeszcze naszymi prenumeratorami, a chcieliby systematycznie otrzymywać kolejne numery „Naszej Troski”,
prosimy o czytelne wypełnienie zamieszczonego poniżej kuponu i odesłanie go pod adresem:

Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. (Dział Pomocy ConvaTec), al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
Tym z Państwa, którzy już wcześniej odesłali do nas wypełniony kupon prenumeraty „Naszej Troski” i regularnie otrzymują kwartalnik pocztą
do domu, życzymy miłej lektury i prosimy o nieprzesyłanie kolejnych kuponów.

Jeżeli chce Pan/Pani systematycznie otrzymywać bezpłatne egzemplarze magazynu „Nasza Troska”, uprzejmie prosimy 
o czytelne wypełnienie kuponu drukowanymi literami oraz odesłanie go pod adresem:
Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. (Dział Pomocy ConvaTec), al.Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.

wany jako dodatek do diety, w kapsułkach

lub płynie, dostarcza nam nienasyconych

kwasów tłuszczowych Omega-3 oraz wita-

min A, D, E i K.

Tran wzmacnia kości, poprawia wzrok

i regeneruje organizm. Warto go zażywać,

szczególnie w okresie zimowym oraz wte-

dy, gdy nie mamy dostępu do świeżych

ryb.
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Łosoś na parze
Składniki na 6 porcji:

50 dag fileta z łososia 

2 szklanki esencjonalnego

wywaru z warzyw 2 łyżki

soku z cytryny łyżka oleju 

łyżka przyprawy do ryb 

pieprz rozmaryn.

Rybę podzielić na 4 równe kawałki

i starannie usunąć ości. Skropić sokiem

z cytryny, oprószyć przyprawą do ryb

i pieprzem.W garnku do gotowania na parze

zagotować wywar. Na perforowanej wkładce

ułożyć kawałki łososia i przykryć je folią aluminiową.

Umieścić wkładkę w garnku i przykryć pokrywką. Gotować

3-4 min., po czym odwrócić rybę i gotować jeszcze 5 min. Podawać

z rozmarynem, ziemniakami z wody i surówką z jabłka i pora.




