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Wstęp:

➢ Z każdym rokiem liczba osób chorych na otyłość rośnie.
Nadmierna masa ciała rodzi negatywne skutki w postaci
rozwinięcia się chorób współtowarzyszących otyłości,
których leczenie indukują znaczne obciążenie dla
budżetów państw.

➢ Obecnie udowodnione najlepsze efekty w postaci
znacznej i długotrwałej redukcji masy ciała,
a w konsekwencji także remisji schorzeń
współistniejących u osób z otyłością olbrzymią przynosi
chirurgia bariatryczna w połączeniu
z odpowiednim sposobem odżywiania się oraz
zwiększeniem aktywności fizycznej.

➢ Dla osiągnięcia sukcesu po operacji kluczowa jest
eliminacja błędów żywieniowych mogących mieć wpływ
na wzrost masy ciała w dłuższej perspektywie
po operacji.

Wyniki:

Cel pracy:

➢ Ocena sposobu odżywiania się pacjentów z otyłością
olbrzymią.

➢ Zidentyfikowanie niekorzystnych zachowań
żywieniowych, które należy wyeliminować
aby zapobiec ponownemu przyrostowi masy ciała
po operacji.

Materiał i metody:

➢ W badaniu wzięło udział 40 pacjentów II Katedry
Chirurgii Ogólnej Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie zakwalifikowanych do chirurgicznego
leczenia otyłości. Dane zostały zebrane przy pomocy
„Kwestionariusza do badania zachowań żywieniowych -
QEB” i przeanalizowane pod względem zachowywania
przez pacjentów zasad zawartych w „Piramidzie
Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej
dla populacji dorosłej” opracowanej przez Instytut
Żywności i Żywienia w 2016 roku [3].

Ograniczenie smażenia potraw  

do max. 1 raz w tygodniu 50%

Ograniczenie do max. 1 raz w tygodniu

słodyczy 35% 

i słodkich napojów 22,5%

Wyeliminowanie dosalania na talerzu 65%

Ograniczenie potraw typu fast food 

do max 1 raz w tygodniu 77,5%

Ryby 1-2 razy w tygodniu 15%

Nasiona roślin strączkowych 

min. 2 razy w tygodniu 13,5%

Ograniczenie mięsa -

rzadziej, niż raz dziennie  32,5% 

Mleko codziennie 37,5% 

Pieczywo pełnoziarniste

codziennie 32,5%

4-5 posiłków dziennie 60%

Brak podjadania pomiędzy posiłkami 3% 

5 porcji warzyw 

i owoców 

codziennie 7,5%

Regularność posiłków 25%

Wnioski:

➢ Nawyki żywieniowe pacjentów z otyłością olbrzymią znacznie odbiegają od zasad zdrowego żywienia przedstawionych 

w „Piramidzie Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej dla populacji dorosłej” opracowanej przez Instytut Żywności 

i Żywienia w 2016 roku [3]. 

➢ W okresie przedoperacyjnym pacjenci powinni być od podstaw edukowani na temat reguł odpowiedniego odżywiania 

się w celu wykształcenia zdrowych nawyków żywieniowych i zapobiegania ponownemu wzrostowi masy ciała.

* Przedstawione wartości procentowe stanowią odsetek grupy badanej,  który zachowuje poszczególne rekomendacje IŻŻ dotyczące zdrowego żywienia osób dorosłych [3]. 
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