
Biuletyn Care
Wskazówki dietetyczne 

dla osób z ileostomią



ODWODNIENIE

•   Objawy odwodnienia: suchość 

w ustach lub na języku, 

rzadsze niż zwykle oddawanie 

moczu, ciemniejszy kolor 

moczu, zawroty głowy przy 

podnoszeniu się, osłabienie, 

dezorientacja, skurcze 

w nogach lub brzuchu, 

problemy z logicznym 

myśleniem, mrowienie 

w dłoniach i stopach. 

W przypadku stwierdzenia 

tych objawów skontaktuj się 

z lekarzem. 

•   Uwaga: w przypadku 

wystąpienia takich 

objawów odwodnienia jak: 

dezorientacja, zawroty głowy 

i pomarszczona skóra należy 

udać się na ostry dyżur. 

Zwiększ spożycie płynów, 

koniecznie uzupełnij elektrolity 

w organizmie (sód i potas) 

poprzez wypicie lub zjedzenie: 

rosołu, precli, krakersów. 

BLOKADY POKARMOWE

•   Jedz powoli, dokładnie 

przeżuwaj spożywany pokarm 

i popijaj dużą ilością płynu. 

Przed operacją duże cząstki 

pokarmu przechodziły przez 

jelito grube. Teraz mogą one 

łatwo utknąć w miejscu, gdzie 

jelito przechodzi przez ścianę 

Niepokojące objawy:

Podczas operacji wyłonienia 

ileostomii usunięto Ci lub 

wyłączono z obiegu jelito 

grube, którego zadaniem 

jest wchłanianie wody do 

organizmu (teraz treść jelitowa 

i częściowo płyny wydalane są 

przez stomię), dlatego bardzo 

ważne jest, abyś wypijał 

zwiększoną ilość płynów.
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jamy brzusznej. Może dojść 

do zablokowania pożywienia, 

co mogłoby wywoływać 

skurcze brzucha, ból i luźne 

stolce o nieprzyjemnym 

zapachu.

•   Przez pierwsze 6-8 tygodni 

po operacji należy unikać 

pokarmów bogatych 

w błonnik, pochłaniających 

wodę, np. produkty zbożowe, 

owoce cytrusowe, jabłka 

i fasola. Należy wprowadzać 

je stopniowo i obserwować 

reakcję organizmu.

•   Produkty mogące wywołać 

blokadę to: orzechy laskowe, 

orzechy kokosowe, popcorn, 

suszone owoce, seler, grzyby 

leśne, jabłka z włóknistą 

skórką, białe włókniste 

warstwy pomarańczy 

i grapefruitów, surowe, 

chrupiące warzywa (marchew, 

brokuły, kalafior, kapusta 

pekińska).

•   W przypadku wystąpienia 

blokady bez wymiotów i przy 

częściowym wypełnieniu 

worka stomijnego należy 

stopniowo zwiększać spożycie 

płynów. Pomaga ciepła 

herbata i gorący prysznic 

z polewaniem pleców – ułatwia 

to rozluźnienie mięśni brzucha.

•   Jeżeli worek stomijny nie jest 

wypełniony i nie występują 

wymioty, nie przyjmuj żadnych 



płynów, tylko natychmiast 

skontaktuj się ze swoim 

lekarzem.

BIEGUNKA

•   Biegunki lub wodniste stolce 

bardzo często występują 

u osób z ileostomią. 

•   Włącz do diety produkty 

zagęszczające treść jelitową: 

budyń, ziemniaki, pieczywo, 

kompoty, makarony, pieczone 

jabłka, seler, ryż.

•   Ogranicz podczas biegunki 

zielone warzywa i świeże 

owoce.

•   Pij dużo więcej wody niż 

zwykle, gdyż podczas biegunki 

Twój organizm traci wodę, 

sód i potas. 

•   Pij napoje dla sportowców, 

które pomogą uzupełnić braki 

sodu i potasu.

•   Zjedz solone chipsy lub 

krakersy i popij je wodą.

•   Zastosuj dodatkowe 

uszczelnienie stomii 

takimi produktami, jak 

pasta stomijna, pierścień 

uszczelniający lub puder 

do osuszenia skóry 

i zabezpieczenia jej przed 

wilgotną i agresywną treścią 

jelitową.

•   Jeśli zauważysz u siebie więcej 

niż trzy luźne stolce pod rząd 

powinieneś skontaktować się 

z lekarzem w celu ustalenia 

dalszego postępowania.

GAZY

•   Ograniczaj spożywanie 

produktów wywołujących gazy, 

takich jak: kapusta, szparagi, 

szpinak, ogórek, fasola, 

brukselka, cebula, czosnek, 

brokuły, kalafior, kukurydza, 

groszek, ostre przyprawy, 

napoje gazowane, piwo.

•   Posiłki spożywaj regularnie  

3-4 razy dziennie o stałych 

porach.

•   Unikaj napojów gazowanych. 

•   Unikaj połykania powietrza 

podczas posiłku (ogranicz 

rozmowy i nie pij napojów 

przez słomkę). Wypij napar 

z mięty pieprzowej, odpuszczaj 

gazy stosując worek otwarty 

oraz użyj dezodorantu Brava.
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NIEPRZYJEMNY ZAPACH

•   Ograniczaj spożywanie 

produktów powodujących 

nieprzyjemny zapach treści 

jelitowej, takich jak: ryby, jaja, 

sery, czosnek, fasola, warzywa 

z rodziny kapustnych.

•   Pij jogurty i maślankę.

•   Zastosuj do worka stomijnego 

dezodorant w płynie Brava.

PROBLEMY 
Z PRZYJMOWANIEM 
LEKARSTW

•   Jeśli przyjmujesz lekarstwa 

Twój lekarz powinien zostać 

poinformowany, że masz 

ileostomię.

•   Możliwe, że przed operacją 

zażywałeś lekarstwa, które były 

wchłaniane w jelicie cienkim 

i grubym. Teraz, kiedy nie 

masz jelita grubego lekarstwa 

mogą być wchłaniane 

w ograniczonym zakresie

lub wcale. Tak może się 

zdarzyć w przypadku 

niektórych tabletek 

powlekanych oraz kapsułek 

o przedłużonym uwalnianiu. 

Tego typu lekarstw nie 

powinieneś przyjmować.

•   Jeżeli zauważysz 

przyjmowane tabletki w worku 

stomijnym powiedz o tym 

swojemu lekarzowi. 

•   Nigdy nie rozgniataj lekarstw 

i nie otwieraj kapsułek 

o przedłużonym uwalnianiu.

•   Nigdy nie przyjmuj środków 

przeczyszczających. Mogą 

one wywołać poważne 

odwodnienie.

•   Twój organizm może 

mieć również trudności 

w przyswajaniu witaminy B
12

 

i wskutek tego może dojść 

do anemii objawiającej się 

poczuciem zmęczenia. 

Porozmawiaj ze swoim 

lekarzem o ewentualnym 

przyjmowaniu suplementów 

witaminy B
12

.
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Jeśli ten temat Cię zainteresował i pojawiły się 

nowe pytania – możesz uzyskać więcej 

informacji dzwoniąc do naszego dietetyka 

pod numer bezpłatnej infolinii Coloplast 

800 269 879, od poniedziałku do piątku, 

w godz. 9.00-17.00 lub pisząc do nas na 

adres: centrum.pacjenta@coloplast.com

Wskazówki 

żywieniowe:
•   Codziennie wypijaj 10-12 

szklanek płynów, chyba, 

że lekarz zalecił Ci inne 

postępowanie. 

•   Codziennie jedz

warzywa i owoce.

•   Wybieraj produkty 

wysokobiałkowe, np. mleko 

i jogurty, mięso, ryby,

jajka, ser.

•   Przynajmniej połowa 

spożywanych produktów 

powinna zawierać 

węglowodany 

(jedz np. ziemniaki, chleb, 

makaron, ryż). 

•   Spożywaj przynajmniej 3-4 

posiłki dziennie o regularnych 

porach. Posiłki jedz  

urozmaicone i w mniejszych 

porcjach. Unikaj spożywania 

ich późnym wieczorem, dzięki 

temu stomia będzie pracowała 

regularnie i lepiej będzie sobie 

radziła z gazami.

•   Niektóre osoby z ileostomią 

źle tolerują pokarmy 

wysokotłuszczowe, takie 

jak: tłuste mleko, sery, 

serki, ciasta z kremem itd. 

W takich przypadkach należy 

ograniczyć ich spożywanie 

i zastąpić produktami 

odtłuszczonymi. 

•   Po operacji nowe produkty 

wprowadzaj do diety 

stopniowo obserwując reakcję 

swojego organizmu.



Coloplast Sp. z o.o., ul. Infl ancka 4, 00-189 Warszawa. 

Coloplast jest zastrzeżonym znakiem towarowym stanowiącym własność Coloplast A/S. © 09/2015. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W przypadku pytań, dotyczących pielęgnacji stomii,

stosowania sprzętu stomijnego i jego dostępności

skontaktuj się Telefonicznym Centrum Pacjenta Coloplast 
pod numerem 800 269 579 (numer bezpłatny).

Specjaliści Telefonicznego Centrum Pacjenta Coloplast
pomagają w rozwiązywaniu problemów dotyczących 

życia ze stomią. Dostępni są od poniedziałku do piątku 

w godz. od 9.00 do 17.00. Proponują indywidualną pomoc Tobie

i Twoim bliskim, dostarczają wszystkich potrzebnych informacji

na temat produktów Coloplast, materiałów edukacyjnych, 

a także innych kwestii związanych z życiem ze stomią. 

Po operacji wyłonienia stomii i powrocie do domu specjalista

Telefonicznego Centrum Pacjenta Coloplast pomoże znaleźć

dostawcę sprzętu medycznego w miejscu zamieszkania

i doradzi jak właściwie używać sprzętu.

PAMIĘTAJ: Twoje ciało zmienia się z upływem czasu. 

Dzięki systematycznej ocenie kształtu ciała na powierzchni 

brzucha będziesz mógł upewnić się, czy stosowany

przez Ciebie sprzęt jest właściwie dopasowany.

Wejdź na stronę internetową www.coloplast.pl 
i skorzystaj z narzędzia BodyCheck – odpowiedz na kilka

prostych pytań i uzyskaj pomoc w doborze odpowiedniego

dla Ciebie sprzętu stomijnego.

Zalecenia i informacje przedstawione w naszych materiałach 
nie są poradami medycznymi. W celu uzyskania indywidualnej 
porady lekarskiej lub diagnozy skontaktuj się z lekarzem.


