
ZALECENIA DIETETYCZNE 

 

 
 

Biegunka/ Nasilone wydzielanie ze stomii 

 

W przypadku wystąpienia biegunki/ nasilonego wydzielania ze stomii oprócz leczenia 

farmakologicznego należy wprowadzić produkty wykazujące działanie zapierające. 

 

1. Odżywanie rozpocznij od produktów białkowych/ węglowodanowych (chude 

mięso, galaretki, ryż, produkty z białej mąki itd.), po wstępnym opanowaniu 

biegunki można stopniowo rozszerzać dietę w:  

 Tosty pszenne, lekko czerstwe białe pieczywo, drobny dobrze ugotowany 

makaron, lekko odstane biszkopty, kasza manna (grysik) gotowana na 

bulionie; 

 Ryż / wafle ryżowe/ kleiki/ płatki ryżowe/ pieczywo; 

 Chrupki kukurydziane; 

 Marchwianka / gotowana marchew; 

 Pure z ziemniaków / gotowane  całe ziemniaki / zupa ziemniaczana; 

 Chude gotowane mięso; 

 Dania mączne (kopytka, kluski, pierogi), bez tłustych dodatków; 

 Jajka na twardo, nieprzegotowane; 

 Galaretki (zapierające działanie żelatyny); 

 Gorzka czekolada (min.60%); 

 Jabłka pieczone , mus z gotowanych jabłek (po wstępnym opanowaniu 

biegunki); 

 

2. Płyny:  1,5-2,5 litrów  

Płyny powinny być bogate w  elektrolity i garbniki (wykazujące działanie zapierające) 

Uwaga:  zapytaj lekarza prowadzącego o ewentualne. restrykcje płynowe. 

Zalecane płyny : 

 Mocna czarna herbata 

 Napar z czarnych jagód słaby napar z lipy/ nagietka 

 Naturalne kakao na wodzie  

 Rzadki kleik / kisiel z siemienia lnianego 

 Kisiel (przygotowany sposobami domowymi) 

 Kisiel z siemienia lnianego 

 Chudy bulion drobiowy z marchewką i pietruszką 
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3. Unikaj: 

 Produktów/posiłków z lodówki (niska temperatura przyspieszy pasaż jelitowy); 

 Produktów z pełnego ziarna – pomimo że są najbardziej polecane w zdrowej 

diecie.  

 

4. Zrezygnuj  

 z ciemnego pieczywa, pełnoziarnistego makaronu, grubych kasz oraz 

brązowego ryżu. 

 smażenia, panierek, wielokrotnego odgrzewania posiłków; 

 nadmiaru tłuszczu – stosuj raczej niewielkie ilości np. oliwy extra virgin w 

postaci ,,na świeżo” dodanej wprost do potrawy. 

 laktozy- eliminacja następuje jedynie w przypadku potwierdzenia nietolerancji 

(podczas wywiadu żywieniowego lub lekarskiego). Wyłączenie latozy z diety 

oznacza rezygnację z : 

 mleka i jego przetworów ( Uwaga: bywa, ze przetwory fermentowane np. 

jogurt naturalny, kefir  

są dobrze tolerowane, skonsultuj to ze specjalistą).  

 surowych warzyw oraz owoców (po opanowaniu biegunki możesz sięgnąc po 

gotowane warzywa korzeniowe: dynia, cukinia, kabaczki, bataty itp.) 

 cukru (każdy rodzaj), w tym cukier brzozowy (ksylitol) i wszelkie syropy  (np. z 

agawy); 

 ostrych przypraw, octu, sztucznych dodatków |(np. kostki rosołowe, vegeta, 

maggi) 

 kawy (zarówno naturalnej jak i parzonej) 

 alkoholu 

 

5. Jeśli przyczyną biegunki jest żywności specjalnego przeznaczenia 

medycznego (FSMP) (Nutridrink, Drink, Resource, Fresubin, Impact, Nutramili 

in.) sprawdź czy przestrzegasz poniższych zasad: 

 Najczęściej żywienie przy użyciu doustnych  FSMP zakłada podaż preparatów 

pitnych w objętości 400 – 600 ml/ dobę, przy zachowaniu dotychczasowej 

podaż innych pokarmów. FSMP mogą zastąpić w całości zwykłą dietę 

doustną, ale postępowanie takie jest trudne do zrealizowania w dłuższej 

perspektywie i słabo tolerowane przez pacjentów.  
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 FSMP spożywa się pomiędzy posiłkami i po ostatnim posiłku, ale nie mogą 

one zastępować już stosowanego posiłku.  

 FSMP pije się powoli, małymi łyczkami przez minimum 40-60 min. 

 FSMP można mieszać z żywnością przygotowując mleczne lub owocowe 

koktajle, galaretki, zupy; można je także rozcieńczać wodą lub sokami. Takie 

postępowanie zmniejsza ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych 

szczególnie w pierwszych dniach stosowania. Można również zastosować 

preparat o niższej osmolarności, bez dodatku błonnika lub o niskiej zawartości 

tłuszczu. O radę w odpowiedniej zamianie preparatu należy poprosić  

farmaceutę w aptece. 

 W przypadku biegunki nie należy pić produktu wprost z lodówki, ale należy 

pamiętać , że FSMP nie można gotować, odgrzewać w kuchenkach 

mikrofalowych, a jedynie delikatnie ogrzać poprzez dodanie ciepłego płynu 

bądź ogrzanie w łaźni wodnej. 

 

 


