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1. Cel procedury: 

Celem procedury jest zapewnienie pacjentom Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii  

w Bystrej edukacji z zakresu leczenia żywieniowego w okresie poszpitalnym. 

2. Przedmiot procedury: 

Przedmiotem procedury jest prowadzenie edukacji żywieniowej wśród pacjentów. 

3. Zakres stosowania: 

Postanowienia tej procedury dotyczą wszystkich pacjentów Centrum Pulmonologii  

i Torakochirurgii w Bystrej. 

4. Odpowiedzialność i kompetencje: 

Za nadzór i  prawidłowe wykonanie procedury odpowiada Dietetyk. 

5. Sposób postępowania: 

1. Konsultacje dietetyczne: 

W ramach pobytu w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej pacjentom 

przysługuje możliwość skorzystania z bezpłatnej konsultacji dietetycznej, podczas 

której uzyskują poradę z zakresu właściwego sposobu żywienia. Pacjent może 

dokonać samodzielnie zapisu na konsultację dietetyczną poprzez kontakt  

z personelem szpitala, lub bezpośrednio dietetykiem.  

2. Zlecone konsultacje dietetyczne: 

W przypadku wyraźnych wskazań do konsultacji pacjenta z zakresu dietoterapii 

zlecenie konsultacji dietetycznej dokonuje lekarz. 

 

6. Załączniki – zalecenia dietetyczne przy wypisie ze szpitala: 

1) dieta podstawowa 

2) dieta lekkostrawna 

3) dieta bogatobiałkowa 

4)  dieta ubogoenergetyczna 

5)  dieta łatwo strawna z ograniczeniem tłuszczu 

6)  dieta łatwo strawna z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku 

żołądkowego 

7) dieta niskobiałkowa 

8) dieta bogatoresztkowa 

9) dieta o zmienionej konsystencji 

10)  dieta o kontrolowanej ilości kwasów tłuszczowych 

11)  dieta bezglutenowa 

12)  żywienie dietetyczne w nadwadze i otyłości 

13)  żywienie dietetyczne w zespole metabolicznym 
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14)  zalecenia dietetyczne w chorobach nowotworowych 

15)  zalecenia dietetyczne w chorobach układu krążenia 

16)  zalecenia dietetyczne w niewydolności nerek 

17)  żywienie dietetyczne w chorobach miąższu wątroby 

18)  żywienie dietetyczne w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy 

19)  żywienie dietetyczne w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) 

20)  żywienie dietetyczne w zaparciu nawykowym 

21)  żywienie dietetyczne w chorobie refluksyjnej 

22)  prawidłowe żywienie we wspomaganiu zapobiegania i leczenia odleżyn 

23)  zalecenia dietetyczne dla pacjentów z hipercholesterolemią 

24)  zalecenia dietetyczne w okresie pooperacyjnym 

25)  zalecenia dietetyczne u chorych z przewlekłym zapaleniem trzustki 

26)  zalecenia dietetyczne u chorych z obrzękową postacią ostrego zapalenia trzustki 

27)  zalecenia dietetyczne w insulinooporności 

28) zalecenia dietetyczne w chorobach tarczycy 

29)  zalecenia dietetyczne w kamicy żółciowej 

30)  zalecenia dietetyczne w zakażeniu Clostridium difficile 

31)  zalecenia dietetyczne w uchyłkowatości jelita grubego 

32)  zalecenia dietetyczne dla seniorów 

33)  dieta w cukrzycy typu 2 

34)  dieta z ograniczeniem wchłaniania węglowodanów (cukrzycowa) 

35)  zalecenia dietetyczne w  chorobie nowotworowej wątroby 

36)  zalecenia dietetyczne dla pacjentów ze stomią 

37)  zalecenia  dietetyczne w zespole jelita nadwrażliwego 

 

 

 

Opracowała:  
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