
"Program pilotażowy - Dieta Mamy". 

Dnia 1.10.2019 r Szpital  Powiatowy  im.T.Malińskiego w Śremie podjął współpracę z 
programem pilotażowym „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie 

poporodowym-Dieta Mamy.”
 

Celem głównym pilotażu jest:
1. Wdrożenie modelu żywienia zapewnianego kobietom w ciąży i w okresie poporodowym 
hospitalizowanym w oddziałach szpitalnych
2..Propagowanie zasad zdrowego odżywiania wśród pacjentek po zakończeniu hospitalizacji

 Celami szczegółowymi pilotażu są:

1. Podniesienie jakości żywienia pacjentek
2.  Zwiększenie satysfakcji pacjentek z hospitalizacji; 
3. Zwiększenie wiedzy pacjentek dotyczącej zasad zdrowego żywienia; 
4. Wyrobienie dobrych nawyków pacjentek w zakresie właściwego odżywiania; 

Konsultacje dietetyczne

Droga Mamo podczas hospitalizacji kobietom w ciąży i w okresie poporodowym zapewnia 
się kontakt z dietetykiem i możliwość przeprowadzenia konsultacji obejmującej:

1) przeprowadzenie wywiadu żywieniowego; 
2) omówienie i wyjaśnienie najważniejszych zasad dotyczących żywienia kobiet w ciąży i 
kobiet karmiących;

Poza szpitalem oraz po porodzie….

Opieka dietetyka obejmuje również okres przebywania poza szpitalem. Przewiduje się 
możliwość kierowania pytań do szpitalnego dietetyka drogą elektroniczną w okresie 
minimum 2 miesięcy po porodzie.

Kontakt z dietetykiem : p.Natalia Hądzelek 

e-mail : n.hadzelek@szpital-srem.pl 

www.szpitalwsremie.pl

mailto:n.hadzelek@szpital-srem.pl


Możesz korzystać również ze strony internetowej www.ncez.pl, która zawiera materiały 
edukacyjne wypracowane w ramach projektu Instytutu Żywności i Żywienia „Zapobieganie 
nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w 
zakresie żywienia i aktywności fizycznej".

W ramach NCEZ można uzyskać darmową konsultację dietetyczną on-line pod adresem: 
https://poradnia.ncez.pl/

Przebywając w szpitalu …….

Otrzymujesz 5 posiłków dziennie - śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację. 

Kaloryczność i składniki odżywcze

1) I trymestrze ciąży powinna być taka jak przed ciążą, czyli zgodna z normą dla kobiet 
niebędących w ciąży

https://poradnia.ncez.pl/
http://www.ncez.pl/




2)  II  trymestrze  ciąży  -  o  360  kcal  więcej w  stosunku  do  prawidłowej  wartości 
energetycznej (kaloryczności) diety kobiet niebędących w ciąży



3)  III  trymestrze  ciąży  -  o  475  kcal  więcej w  stosunku  do  prawidłowej  wartości 
energetycznej (kaloryczności) diety kobiet niebędących w ciąży





4)  okresie  laktacyjnym  -  o  540  kcal  więcej w  stosunku  do  prawidłowej  wartości 
energetycznej (kaloryczności) diety kobiet niebędących w ciąży.



PROCENTOWY ROZKŁAD ZAPOTRZEBOWANIA ENERGETYCZNEGO

Białka – 10–20%

Węglowodany – 45–65%

Tłuszcze – 20–35%

                     DROGA MAMO….zwracaj uwagę na to co spożywasz…

Warzywa i owoce są źródłem witamin i składników mineralnych, a także węglowodanów 
(w tym błonnika).  Dieta  bogata  w warzywa  i  owoce  między  innymi  zmniejsza  ryzyko 
zachorowań na choroby układu krążenia (nadciśnienie tętnicze, udary mózgu, zawały serca) 
oraz  nowotwory.  Z  tych  powodów  warzywa  i  owoce  są  podstawą  codziennej  diety  i 
powinny stanowić połowę tego, co jesz (minimum 400 g – nie licząc w tym ziemniaków) w 
proporcjach – ¾ warzywa i ¼ owoce. 



Produkty  zbożowe stanowią  główne  źródło  energii  i  powinny  wchodzić  w  skład 
większości  posiłków kobiet  w  ciąży  i  w  okresie  poporodowym.  Przetwory  zbożowe  z 
pełnego  przemiału  są  bogatsze  w  składniki  odżywcze.  Zawierają  więcej  witamin, 
szczególnie  z  grupy  B  (B1,B2,B3-PP,kwas  foliowy),  składników mineralnych  (magnez, 
cynk) i błonnika pokarmowego.

Drób,chude mięso czerwone ,ryby, nasiona roślin strączkowych, jaja są 
podstawowym źródłem białka o wysokiej wartości odżywczej. Zaleca się spożywanie ryb, z 
mięsa  których  białko  jest  łatwiej  przyswajane  niż  z  mięsa  zwierząt  rzeźnych.  Ponadto 
dostarcza witaminy A i D, witaminy z grupy B oraz jod, fluor i żelazo. 



Mleko i przetwory mleczne posiadają wiele prozdrowotnych walorów: są źródłem 
wapnia  o  wysokiej  przyswajalności,  białka  oraz  witamin:  B1,  B2,  B6,  B12,  kwasu 
foliowego,  witaminy  A.  Równocześnie  dostarczają  stosunkowo  mało  kalorii.  W diecie 
należy korzystać z produktów chudych i półtłustych.

Tłuszcze mają duży wpływ na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Ponadto 
są źródłem energii oraz witamin A, D, E oraz K. Dieta bogata w te składniki zapewnia 
dostarczenie organizmowi przede wszystkim odpowiedniej  ilości  nienasyconych kwasów 



tłuszczowych  (tłuszcze  roślinne),  a  ogranicza  dostarczanie  kwasów  tłuszczowych 
nasyconych  (tłuszcze  zwierzęce).  Należy  również  eliminować  produkty  zawierające 
izomery trans kwasów tłuszczowych, które wpływają niekorzystnie na zdrowie.

Woda powinna stanowić główne źródło nawodnienia organizmu i być zawsze dostępna. 
Odpowiednie nawodnienie organizmu jest warunkiem prawidłowego rozwoju organizmu. 
Dzienne spożycie płynów ze wszystkich źródeł w diecie powinno być na poziomie 2,5 litra. 


