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Zespół krótkiego jelita 

 

 

Proces adaptacyjny jelita następuje w ciągu 2 lat od operacji. Jeśli chory otrzyma 

,,zielone światło” od lekarza prowadzącego, specjalista dietetyk będzie 

rekomendować mu dietę zgodną z jego aktualnym stanem zdrowia, 

zapotrzebowaniem oraz preferencjami.  

Celem diety jest: 

1. Zapewnienie odpowiedniej ilości podstawowych składników   odżywczych, 

płynów oraz elektrolitów. 

2. Utrzymanie na optymalnym poziomie równowagi kwasowo-zasadowej. 

 

W pierwszym okresie od operacji żywienie doustne jest naprawdę żywieniem 

troficznym, czyli szczątkowym – to element wprowadzany obok tzw. leczenia 

żywieniowego, oczywiście o ile zaordynuje je (doustne) lekarz. Pod kontrolą 

wydzielania dba się również o odpowiednie nawodnienie, głównie przy użyciu 

doustnych płynów nawadniających. Pierwsze posiłki z kolei oparte są o założenia 

diety łatwostrawnej z ograniczaniem tłuszczu, podaje się w niewielkich objętościach, 

powoli, zmiksowane/ rozdrobnione, nawet w ilości 6-8 razy dziennie. Pacjent 

otrzymuje również zalecenie dokładnego żucia oraz unikania skoncentrowanego 

źródła cukru (deserów, słodyczy, soków itp.). 

 

Stopniowo wprowadza się łatwostrawne źródła białka (mięso, ryby), następnie nabiał 

(początkowo niskolaktozowy, następnie zgodnie z tolerancją – tradycyjny). Pierwsze 

warzywa, potem owoce podaje się ugotowane, rozdrobnione, następnie zgodnie z 

tolerancją – łątwostrawne surowe (np. pomidor bez skórki i pestek, zielona sałata, 

utarta marchewka z  jabłkiem, brzoskwinie bez skóry). 

 

Pacjentów, jeśli lekarz zaleci, obowiązuje również restrykcja płynowa, zwykle do 1 

litra dziennie. Polecane są wysokozmineralizowane wody (np. Piwnicznaka czy 

Muszynianka), jak również doustne płyny nawadniające. Chory za podstawową 

przyprawę uznaje sól, która w niewielkich ilościach należy dodawać do każdego 

posiłku, zwłaszcza potraw płynnych. 
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Postępowanie żywieniowe – faza długotrwałego żywienia 

1. Nawodnienie: CZĘSTE PICIE  MAŁYCH ILOŚCI PŁYNÓW  I SPOŻYWANIE 

DUŻEJ ILOŚCI SOLI 

 

2. Żywienie 

Faza długotrwałego żywienia obejmuje prowadzenie dietetyczne indywidualnie 

dopasowane do chorego. Dietetyk określa zapotrzebowanie, ustala pory i rodzaj 

spożywanych posiłków. Pacjent z kolei powinien dbać o możliwie największy stopień 

rozszerzenia swojej diety – zwłaszcza w wysoko odżywcze produkty i potrawy.  

Wartościowe przykłady przedstawiono poniżej: 

 potas, magnez, witamina K oraz wapń (szpinak, jarmuż, brokuły, natka 

pietruszki, sałata) 

 potas, witamina C, witamina A (pomarańcze, warzywa i owoce) 

 cynk, witamina B12, , żelazo (mięso, zwłaszcza chuda wołowina i cielęcina jeśli 

jest tolerowane) 

 omega3, witamina D3, jod (ryby, zwłaszcza morskie jeśli są tolerowane) 

 wapń, witamina B12, i D3, (mleko, naturalne przetwory mleczne, jeśli są 

tolerowane) 

 magnez, cynk, potas, witaminy z grupy B (produkty zbożowe z pełnego ziarna, 

płatki owsiane) 

NIE MA POTRZEBY RESTRYKCYJNEGO OGRANICZANIA LAKTOZY W DIECIE, 

jeżeli pacjent toleruje mleko oraz przetwory, nie ma potrzeby profilaktycznej ich 

eliminacji. 

TAK NIE 

ORS – doustne płyny nawadniające, woda 
wysokozmineralizowana 

 płyny/ zupy dosalane 

sok pomidorowy rozcieńczony wodą (2,5 szklanki 
soku/ 1,5 szklanki wody) 

bulion z kurczaka  (2 szklanki bulionu, 2 szklanki 
wody, 2 łyżeczki cukru) 

-napój z preparowanego ryżu (½ szklanki ryżu, 2 
szklanki wody, ¼ łyżeczki soli) 

mocna herbata, kawa, 

 słodkie napoje gazowane bez cukru, czysta woda, 

 soki owocowe 
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JEŚLI ZAOSTRZY SIĘ BIEGUNKA, OPRÓCZ LECZENIA 

FARMAKOLOGICZNEGO zastosuj elementy diety BRAT : 

 

 

Zacznij od produktów białkowych/ węglowodanowych:  

 chude mięso, 

 galaretki, 

 ryż,  

 produkty z białej mąki itd. 

A ponadto: 

 pure z ziemniaków, całe gotowane; 

 marchwianka, gotowana marchew;  

 chude gotowane mięso; 

 chrupki kukurydziane 

 dania mączne (kopytka, pierogi, kluski); 

 jajka na twardo, nieprzegotowane; 

 -galaretki (zapierające działanie żelatyny); 

 gorzka czekolada (min. 60%) 

 

Płyny 1,5-2,5 litrów na dobę!  

Płyny bogate  w elektrolity i garbniki (naturalnie zapierają). 

Uwaga: zapytaj swojego lekarza o ewentualne restrykcje płynów    

 

•banany, mało dojrzałe (po wstępnym opanowaniu biegunki) B  

•ryż biały, kleiki, wafle, płatki, pieczywo; R 

 

•pieczone jabłko, mus z gotowanego jabłka (po wstępnym opanowaniu biegunki); A 
 

•tosty pszenne, lekko czerstwe białe pieczywo, drobny dobrze ugotowany 
makaron, lekko odstane biszkopty, kasza manna (tzw. grysik) gotowana na 
bulionie 

T 


