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Poniższy poradnik powstał w celu pokazania pacjentom oraz ich bliskim, jak ważną rolę w procesie walki 
z chorobą oraz w trakcie powrotu do zdrowia stanowi odpowiednie odżywianie. Odpowiadamy w nim 
na pytania: 

 Jak leczenie nowotworów wpływa na stan odżywienia naszego organizmu?
 Jakie produkty pozytywnie wpływają na proces walki z chorobą nowotworową?
 Czego powinniśmy unikać?
 Co jeszcze możemy zrobić, by wspomóc proces leczenia?

Odpowiednie żywienie nie tylko może nas uchronić przed chorobą nowotworową, ale odgrywa 
również dużą rolę we wspomaganiu jej leczenia. Właściwe żywienie w trakcie choroby pozwala pokryć 
zapotrzebowanie na wszystkie składniki odżywcze i poprawić jakość życia chorego. Ma to ogromne 
znaczenie w przypadku stosowania chemio- i radioterapii, które znacznie zmniejszają odporność 
organizmu. Dobry ogólny stan pacjenta zwiększa również szansę powodzenia leczenia chirurgicznego.

Wydanie poradnika jest częścią kampanii edukacyjnej prowadzonej przez Polską Koalicję Pacjentów 
Onkologicznych, mającej na celu promowanie właściwego odżywiania wśród osób z chorobą 
nowotworową oraz zwiększenie wiedzy na ten temat wśród pacjentów i ich bliskich. W ramach kampanii 
planowanych jest 16 spotkań w różnych regionach Polski, organizowanych przy współpracy z Liderami 
Organizacji Pacjenckich zrzeszonych w Koalicji.

1. Wstęp
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1.  Wpływ choroby nowotworowej na metabolizm i wykorzystanie  
składników odżywczych

Najbardziej potrzebne składniki żywieniowe to przede wszystkim pełnowartościowe białko, 
wspomagające nas w walce z chorobą. Przede wszystkim polecane jest spożycie ryb, dodatkowo 
chudego mięsa, jaj oraz roślin strączkowych (jeśli organizm je toleruje). Można wzbogacać dietę 
o produkty mleczne.

Nienasycone kwasy tłuszczone: pomagają łagodzić stan zapalny oraz przeciwdziałają utracie masy 
ciała. Ich źródło to rośliny ciemnozielonolistne (jarmuż, brokuły), orzechy i nasiona (np. siemię lniane, 
pestki słonecznika, sezam niełuskany, migdały) oraz oleje roślinne, np. lniany czy rzepakowy.

Pamiętajmy, by zadbać w naszej diecie o obecność dużej ilości nieprzetworzonych produktów 
roślinnych: warzyw, owoców, produktów pełnoziarnistych.

Napoje: przede wszystkim woda, gdyż nie zawiera cukru, pomaga nawodnić organizm i oczyścić ciało 
z toksyn. Dodatkowo zalecane jest spożycie herbat ziołowych lub owocowych. 

W przypadku takich nowotworów jak rak piersi bądź jajnika pacjentki mogą przybierać na wadze. Jeśli 
tak się dzieje warto stosować dietę mniej energetyczną, ale koniecznie dobrze zbilansowaną pod 
względem składników odżywczych.

Ogólne zasady, które wpływają pozytywnie na leczenie oraz proces zdrowienia:

1.1. Rola żywienia w chorobie nowotworowej

W trakcie leczenia choroby nowotworowej dieta nabiera szczególnego znaczenia: zmienia się odczucie 
smaku, spada apetyt, możliwości przyjmowania pokarmów stają się ograniczone, skutkiem czego 
następuje utrata masy ciała, ograniczona również jest energia tak potrzebna w walce z chorobą. Chemio-, 
radioterapia, leczenie chirurgiczne – dają szansę na wyleczenie, jednocześnie będąc ogromną ingerencją 
w nasz organizm. Dieta dla pacjentów powinna być ustalana indywidualnie, przy uwzględnieniu takich 
czynników jak: rodzaj nowotworu i sposób leczenia, zapotrzebowania na poszczególne substancje 
odżywcze, problemy z łaknieniem, zaburzenia metaboliczne czy stan zapalny. Wszelkie zmiany w diecie 
i problemy z odżywianiem powinny być zgłaszane oraz konsultowane ze specjalistą zajmującym się 
żywieniem klinicznym: lekarzem lub dietetykiem. 
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1.2. Podstawowe zasady zdrowego żywienia

Należy pamiętać, że odpowiednia dieta dostarcza do organizmu wszelkich niezbędnych składników 
odżywczych, potrzebnych zarówno do prawidłowego rozwoju, jak i pomagających utrzymać zdrowie 
i formę. Opracowywane przez lata przez specjalistów wskazania zostały przedstawione w postaci 
Piramidy Zdrowego Żywienia. Zawiera ona różnorodne produkty spożywcze, konieczne w naszej diecie, 
uszeregowane według właściwych proporcji. 

Sól oraz ostre przyprawy (pieprz, chili,) trzeba ograniczać ze względu na ryzyko uszkodzenia śluzówki 
żołądka oraz wystąpienia nadciśnienia tętniczego. 

Koniec ze smażeniem: potrawy najlepiej przygotowywać poprzez gotowanie, gotowanie na parze, 
pieczenie (bez tłuszczu). 

Rezygnacja z używek: bezwzględne zaprzestanie palenia tytuniu oraz picia alkoholu, który nie zawiera 
żadnych składników odżywczych, a jest dodatkowo wysokokaloryczny.
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Badania pokazują, że człowiek ma niezwykle silny układ odpornościowy. To właśnie dzięki niemu nasze 
ciała włączają w razie potrzeby mechanizmy auto-naprawcze i obronne, takie jak wrodzona odporność na 
zarazki czy zapobieganie przewlekłym chorobom. Aby jednak mechanizmy te mogły prawidłowo działać 
niezbędne jest prawidłowe odżywienie organizmu. Zdrowa żywność, czyli świeże owoce, warzywa, rośliny 
strączkowe, stanowią w żywieniu populacji zachodu nie więcej niż 5%. Tak niskie spożycie żywności 
nieprzetworzonej wprost nie może nie mieć wpływu na działanie układu odpornościowego. Wpływa na 
niego osłabiając go i przyczyniając się do rozwoju chorób nowotworowych.

Produkty zbożowe są niezbędnym składnikiem diety człowieka. Ziarno zawiera wiele składników 
pokarmowych, które wywierają pozytywny wpływ na organizm ludzki. Jest ono źródłem białka, witamin 
z grupy B, witaminy E, żelaza, cynku, magnezu, miedzi, potasu, fosforu i błonnika, zawiera także kwasy 
fenolowe oraz fitoestrogeny. Do grupy tej należą: różnego rodzaju pieczywa, kasze, płatki, makarony 
czy mąki. Większość cennych składników zlokalizowana jest w zewnętrznych tkankach ziaren, co 
sprawia, że podczas przemiału są one usuwane. Więcej składników odżywczych znajduje się w mące 
razowej, brązowym ryżu czy grubszych kaszach niż w ich odpowiednikach poddanych dłuższej obróbce. 
W badaniach epidemiologicznych stwierdzono, że spożywanie produktów pełnoziarnistych przeciwdziała 
schorzeniom układu sercowo-naczyniowego, nowotworom, cukrzycy i otyłości. 
Eksperci do spraw żywienia na świecie są zgodni, że dzienne spożycie produktów zbożowych, przez 
zdrowe osoby dorosłe powinno kształtować się na poziomie 250-600 g, tj. od 5 do 11 porcji, w zależności 
od wielkości dziennego zapotrzebowania energetycznego oraz zwyczajów żywieniowych.

Produkty zbożowe

Jednej porcji produktów zbożowych odpowiada: 
- 1 kromka chleba pełnoziarnistego (ok. 50 g) 
-  ½ szklanki ugotowanych kaszy lub ryżu brązowego  

(30 g suchego produktu)
-  2/3 szklanki gotowanego makaronu pełnoziarnistego  

(nitki – 30 g suchego produktu)
- ½ szklanki ugotowanej owsianki (25 g suchych płatków) 
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warzywa

Warzywa są bardzo ważnym składnikiem naszej codziennej diety. Wiąże się to z zawartymi w nich 
witaminami (głównie witaminy C i beta-karotenu oraz kwasem foliowym), błonnikiem pokarmowym, 
solami mineralnymi, a także innymi związkami biologicznie czynnymi tzw. fitozwiązkami. Zawierają 
dużą ilość cennych składników odżywczych i niewątpliwie przypisuje się im duży wpływ na prawidłowe 
funkcjonowanie organizmu człowieka. Od dawna wiemy, że produkty roślinne mają działanie regulujące 
funkcje naszego organizmu. Ponadto liczne obserwacje i badania dowodzą, iż niskotłuszczowa dieta 
bogata w warzywa może znacznie zmniejszyć ryzyko chorób układu krążenia. 
Wielu warzywom przypisywane jest działanie przeciwnowotworowe. Do nich zaliczamy głównie 
pomidory, czosnek, brokuły i inne warzywa z rodziny krzyżowych, warzywa z rodziny baldaszkowatych: 
marchew, seler czy pasternak. Istotne jest jednak to, że poszczególne gatunki warzyw wykazują różną 
efektywność w zapobieganiu nowotworom poszczególnych narządów, co zależy od rodzaju czynnych 
substancji zawartych w poszczególnych produktach. Za jeden z przykładów może posłużyć nam likopen 
zawarty w pomidorach. Składnik ten zmniejsza ryzyko nowotworu prostaty u mężczyzn jedzących 
tygodniowo 10 lub więcej razy przetwory pomidorowe, zmniejsza również ryzyko nowotworów szyjki 
macicy. Likopen z przetworów pomidorowych, np. keczupu, jest znacznie lepiej przyswajalny niż ze 
świeżych pomidorów. Największy wpływ na poziom likopenu we krwi ma sos pomidorowy. 
Bardzo duże znaczenie dla naszego odżywiania ma również błonnik pokarmowy zawarty w warzywach. 
Zależnie od jego składu i właściwości ma on zdolność do obniżania poziomu cholesterolu, zmniejsza 
ryzyko zachorowania na raka jelita grubego, przyspiesza perystaltykę jelit, pomaga w usuwaniu toksyn 
itd. Zwiększenie stopnia rozdrobnienia oraz podwyższona temperatura zwiększają przyswajalność wielu 
związków np. karotenoidów. Również podczas ogrzewania może wzrastać zdolność antyoksydacyjna 
niektórych związków. Zalecane dzienne spożycie warzyw to przynajmniej 4 porcje, a tak naprawdę porcji 
tych powinno być od 5 do 7 (ok. 500 g).

Jednej porcji warzyw odpowiada:
- 240 g brokułów, kalafiora lub bakłażana
- 300 g papryki
- 330 g pomidorów, szpinaku lub cukinii
- 210 g włoszczyzny 
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Trudno nie doceniać roli, jaką odgrywają owoce w naszej codziennej diecie. Są jednym z głównych 
źródeł witamin i składników mineralnych, które biorą udział w procesach przemiany materii, a ich brak 
prowadzi do poważnych zaburzeń w organizmie. 
Owoce zawierają witaminę C oraz beta-karoten przekształcany w witaminę A, która odpowiada między 
innymi za rozwój organizmu oraz stan skóry, błon śluzowych i narządu wzroku. Dostarczają również 
innych witamin, takich jak: kwas foliowy, niacyna, witaminy K oraz makroelementów (sód, potas, wapń, 
magnez, fosfor, chlor, siarka) i mikroelementów (żelazo, miedź, cynk, mangan, kobalt i inne). Kwas 
foliowy wpływa korzystnie na funkcjonowanie układu krwiotwórczego i nerwowego, natomiast witamina 
K odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie układu krzepnięcia krwi. 
W owocach witaminy i składniki mineralne o działaniu antyoksydacyjnym występują łącznie, dzięki 
czemu mogą one ze sobą współdziałać w wyłapywaniu wolnych rodników. Dzięki temu dochodzi do 
zmniejszenia stresu oksydacyjnego, co odgrywa istotną rolę w zmniejszaniu ryzyka wystąpienia miedzy 
innymi chorób układu krążenia i chorób nowotworowych. Osoby regularnie spożywające owoce rzadziej 
chorują na nadciśnienie tętnicze, ponieważ wraz z produktami roślinnymi dostarczają organizmowi duże 
ilości potasu, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania wszystkich komórek, zwłaszcza 
mięśnia sercowego oraz ma korzystny wpływ na utrzymane prawidłowego ciśnienia krwi. Błonnik 
zawarty w owocach wpływa na obniżenie poziomu cholesterolu we krwi, a zatem zmniejsza ryzyko 
rozwoju miażdżycy. Bardzo ważną funkcją błonnika jest również redukcja zaparć i ryzyka nowotworów 
przewodu pokarmowego. 
Owoce w znakomitej większości zawierają dużo wody, dzięki czemu mają niską wartość energetyczną. 
Regularne spożywanie tych produktów pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Podstawowym 
składnikiem owoców są węglowodany, które w owocach dojrzałych występują w postaci glukozy, fruktozy 
i sacharozy. Dlatego osoby odchudzające się powinny codziennie jeść owoce, ale nie przesadzać z ich 
ilością. Zalecana ilość dziennego spożycia to 5 porcji. 

Owoce

Jednej porcji warzyw odpowiada:
- 200 ml świerzo wyciskanego soku jabłkowego
- 100 g melona (jeden plasterek)
- dwa średniej wielkości kiwi
- garść (ok. 40 g) owoców suszonych
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Nabiał

Mięso, ryby, jaja, nasiona roślin strączkowych

Jednej porcji w/w produktów odpowiada:
- dzwonku łososia gotowanemu na parze
- 2 jajka na twardo
- garść orzechów nerkowca

Produkty takie jak mleko, sery, jogurty, powinny na co dzień zagościć w naszej diecie. Są zarówno 
źródłem wapnia jak i witamin z grupy B oraz A i D. Jest to główne źródło wapnia, co jest istotne przy 
ryzyku występowania osteoporozy u pacjentów onkologicznych. Zalecana ilość dziennego spożycia to 
3 porcje.

Produkty z tego poziomu są głównym źródłem pełnowartościowego białka, dostarczają witamin z grupy 
B oraz żelaza. Chude źródła białka zwierzęcego powinny stanowić co najmniej połowę kalorii białkowych. 
Oczywiście białko z roślin strączkowych jest bardzo cennym składnikiem diety, ale niestety szczególnie 
w okresie terapii onkologicznej jest słabo tolerowane – rośliny strączkowe mogą powodować wzdęcia, 
gazy, bóle brzucha, biegunki i to ogranicza możliwość ich stosowania. Poza tym rośliny strączkowe 
zawierają żelazo niehemowe, dużo gorzej przyswajalne przez organizm niż żelazo hemowe zawarte 
w mięsie. Żelazo jest kluczowym składnikiem potrzebnym do produkcji hemoglobiny – składnika 
czerwonych krwinek, który transportuje tlen, do każdej komórki organizmu. Wchłanialność żelaza z 
przewodu pokarmowego poprawia witamina C, dlatego pokarmy białkowe warto zestawiać z produktami 
bogatymi w witaminę C (np. szklanka świeżo wyciśniętego soku z pomarańczy). Dobre źródła białka 
zwierzęcego to chude mięso: kurczak, indyk bez skóry, królik, ryby (tu wyjątek! – także te tłuste), jaja z 
wolnego wybiegu, rzadziej do diety można włączyć chudy schab wieprzowy lub cielęcinę. Ograniczamy 
w diecie (raz w tygodniu) ilość mięsa czerwonego (wieprzowina, wołowina, jagnięcina), a także mięsa 
przetworzonego – kiełbasy, parówki, szynki, bekon, pasztety itp. Jest ono tłuste i kaloryczne, a produkty 
wędliniarskie zawierają dodatkowo sól, białko sojowe, dodatki wędzarnicze i konserwanty. Mięso 
czerwone ma wysoką zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych i tłuszczu ogółem. Pod wpływem 
obróbki termicznej mięsa czerwonego jak smażenie, czy grillowanie powstają potencjalnie rakotwórcze 
związki takie jak PAH (policykliczne węglowodory aromatyczne) i HCA (aminy heterocykliczne). 
Pamiętajmy, że istotnym źródłem białka w naszej diecie są także przetwory mleczne, oraz podstawowe 
cztery zboża (pszenica, jęczmień, żyto i owies). Reasumując: w diecie pacjenta onkologicznego białko 
powinno w co najmniej połowie pochodzić z chudych źródeł zwierzęcych, a w połowie ze źródeł 
roślinnych. Zalecane jest spożycie 1 porcji spośród wymienionych produktów.
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Tłuszcze

Ponieważ tłuszcz jest bardzo kaloryczny zaleca się ograniczone jego spożycie. Pamiętajmy o tym, iż 
można go także spotkać w takich produktach jak słodycze, orzechy, sery czy przetworzone wyroby 
mięsne jak pasztety czy mielonki. Tłuszcz odzwierzęcy jest nośnikiem nasyconych kwasów tłuszczowych 
oraz cholesterolu, sprzyja otyłości oraz jest przyczyną chorób układu krążenia. Pamiętamy, by 
potrawy przygotowywać przy jak najmniejszym jego udziale, poprzez gotowanie, gotowanie na parze, 
beztłuszczowe pieczenie czy grillowanie. 

Produkty szczególnie wskazane:

Produkty szczególnie niewskazane:

 białe pieczywo
 gotowe, mrożone posiłki 
 biały ryż 
 popcorn 
 wędzone mięso, mięso z fast-foodów 
 suplementy białkowe
 margaryna 
  produkty, nazywane przez producentów 

„dietetycznymi” 
 masło i sery 
 czipsy, chrupki, frytki 
 pieczywo cukiernicze (pączki, drożdżówki) 
 napoje gazowane 
  wyroby z mięsa mielonego – parówki, 

kiełbaski, pasztety 
  mięsa marynowane, wędzone, pieczone 

w wysokich temperaturach 

  awokado – zawiera zdrowe kwasy 
tłuszczowe, znaczne ilości fitosterolu, 
znaczne ilości glutationu (jeden 
z najsilniejszych antyoksydantów)

  borówki i jeżyny – zawierają wysoki poziom 
tanin, antocyjanidynów, flawonoidów, 
polifenoli, protoantycyjanidów (silne 
antyoksydanty, wspomagają zdolności 
umysłowe, chronią przed nowotworami)

  melony (zwłaszcza kantalupa) – wyjątkowo 
bogate źródło witamin

  marchew i buraki – zawierają mnóstwo 
karotenoidów oraz betacyjaniny (zapobiega 
mutacjom komórek)

  siemię lniane – lignany i kwasy tłuszczowe 
omega-3 (obniżanie poziomu cholesterolu, 
zmniejszanie zaparć)

  sałata rzymska, jarmuż 
  nasiona sezamu – koniecznie niełuskane; 

świetne źródło wapnia w diecie, ponadto 
zawierają magnez, miedź, żelazo, mangan, 
cynk, witaminy, błonnik, lignany

  truskawki – kwas foliowy, flawonoidy, żelazo, 
witamina C, błonnik, potas

  pomidory – likopen (działanie 
antynowotworowe; lepsza wchłanialność po 
obróbce termicznej)
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2. Wpływ leczenia przeciwnowotworowego na aspekty żywieniowe

2.1. Rola żywienia w chorobie nowotworowej

Zaburzenia odżywiania dzieli się zazwyczaj na dwie grupy: niemetaboliczne (związane z leczeniem: 
chemioterapia, radioterapia, leczenie chirurgiczne) i metaboliczne. Jednym z kluczowych czynników 
w drugiej z wymienionych grup jest jadłowstręt. Problem ten dotyczy ok. 50% pacjentów onkologicznych, 
w schyłkowym okresie choroby może sięgać nawet 80% chorych. Ma to związek zarówno z zaburzeniami 
metabolizmu, jak i z substancjami produkowanymi przez nowotwór, bądź sam organizm chorego na 
skutek obecności guza. Szczególny problem stanowią zmiany nowotworowe zogniskowane w bliskości 
przewodu pokarmowego, utrudniające przełykanie, zmniejszające apetyt.

RADIOTERAPIA

Stopień problemów związanych z zaburzeniami odżywiania ma wpływ na odpowiedź organizmu 
na radioterapię, długość przerw w leczeniu oraz czas hospitalizacji. Radioterapia jest jednym ze 
sposobów leczenia nowotworów, głównie złośliwych. Polega na wykorzystywaniu promieniowania 
rentgenowskiego o wysokiej zawartości energii lub innego rodzaju promieniowania, które uszkadza 
komórki nowotworowe i zapobiega ich dalszemu namnażaniu. Radioterapia bywa stosowana jako jedyny 
sposób leczenia lub w połączeniu z interwencją chirurgiczną lub chemioterapią. Użycie omawianej 
metody leczenia przed zabiegiem chirurgicznym może przyczynić się do zmniejszania guza (zmniejsza 
to rozległość operacji). Natomiast zastosowanie radioterapii po zabiegu pomaga niszczyć pozostałe 
komórki nowotworowe i redukuje ryzyko nawrotu choroby. Radioterapia hamuje wzrost i podziały 
nie tylko komórek nowotworowych, ale i zdrowych, przez co wywołuje różnego rodzaju niepożądane 
skutki uboczne, np. nudności, wymioty, utratę apetytu, biegunki czy owrzodzenia jamy ustnej. Zwykle 
są one trudne do uniknięcia, a ich stopień nasilenia zależy 
od dawki promieniowania zaaplikowanej w danej części 
ciała. Wystąpienie wymienionych wyżej dolegliwości (m.in. 
wymiotów, utraty apetytu, biegunek) w czasie radioterapii 
może pogorszyć stan odżywienia chorego. Jest to 
niebezpieczne, ponieważ bardzo często pacjenci leczeni tą 
metodą jedzą i tak zbyt mało. Zmniejszona podaż składników 
odżywczych powoduje szybką utratę masy ciała. Dlatego 
należy jak najszybciej podjąć działania zapobiegające 
dalszemu pogarszaniu się stanu odżywienia.
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Niezamierzona utrata masy ciała i zły stan odżywienia powodują:
• obniżenie odporności
• pogorszenie rokowań
• zwiększenie częstości zakażeń i powikłań

Leki o działaniu cytotoksycznym uszkadzają bezpośrednio błonę śluzową przewodu pokarmowego, co 
prowadzi do pojawienia się odczynu zapalnego. Pojawiają się uporczywe biegunki z zespołem złego 
wchłaniania oraz nudności i wymioty. Częstym objawem są zaburzenia smaku. Chemioterapia to jedna 
z najczęstszych metod leczenia nowotworu. W jej trakcie choremu podaje się czynnik chemiczny (lek 
chemioterapeutyczny lub kombinację różnych leków o działaniu cytotoksycznym), którego celem jest 
zniszczenie komórek nowotworowych. Niestety, leki chemioterapeutyczne, oprócz niszczenia komórek 
nowotworowych, uszkadzają również zdrowe komórki, zwłaszcza te intensywnie się dzielące, np. 
komórki mieszków włosowych czy przewodu pokarmowego. Dlatego też, żeby zminimalizować szkody 
w organizmie, kolejne dawki podaje się w ustalonych odstępach czasu. Mimo to nie udaje się uniknąć 
skutków ubocznych tego typu leczenia, jak np. braku apetytu, nudności, wymiotów itp. Pod tym względem 
leczenie za pomocą chemioterapii jest porównywalne do innych metod stosowanych w zwalczaniu 
nowotworów, które w równym stopniu powodują tego typu dolegliwości. Leki chemioterapeutyczne 
zazwyczaj podawane są dożylnie. Podaż dawki może trwać od kilku minut do kilku godzin, w zależności 
od rodzaju leczenia i mechanizmu działania konkretnego leku. W niektórych przypadkach chemioterapia 
jest podawana w postaci tabletek – wówczas leczenie może odbywać się w domu. Chemioterapia jest 
stosowana samodzielnie lub w połączeniu z radioterapią i (lub) zabiegiem chirurgicznym. W odróżnieniu 
od innych sposobów leczenia chemioterapia obejmuje całe ciało, a nie tylko obszar, w którym znajduje 
się nowotwór. Efektami ubocznymi chemioterapii, które niestety odbijają się na żywieniu chorych, mogą 
być: nudności, wymioty, biegunki, brak apetytu, zaburzenia smaku czy suchość w jamie ustnej. Wiele 
niepożądanych efektów, jak wypadanie włosów, jest odwracalnych po zakończeniu leczenia - włosy 
odrastają, a błona śluzowa przewodu pokarmowego regeneruje się. 

CHEMIOTERAPIA

LECZENIE CHIRURGICZNE

U wszystkich chorych leczonych operacyjnie niedożywienie może wynikać z samego procesu 
diagnostycznego jak i przygotowań związanych z zabiegiem. Szczególną grupę ryzyka stanowią osoby 
operowane z powodu nowotworów górnego odcinka przewodu pokarmowego oraz z powodu guzów 
jamy ustnej. Do najistotniejszych powikłań, do których dochodzi po operacji należą: dumping syndrome 
(np. u pacjentów z resekcją żołądka, zbyt szybkie przechodzenie treści pokarmowej do jelita cienkiego 
powodujące uporczywe biegunki, występujące zaraz po spożyciu posiłku), zaburzenia wchłaniania 
witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, witaminy B12 oraz żelaza. 
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Podczas operacji usuwa się guz oraz tkanki znajdujące się w jego obrębie, które mogą zawierać komórki 
nowotworowe. Niekiedy wycinane są także zdrowe tkanki, co ma zapobiec rozprzestrzenianiu się 
nowotworu. Zastosowanie zabiegu chirurgicznego jako jednej z metod leczenia uzależnione jest od: 
rodzaju nowotworu, lokalizacji nowotworu oraz obecności komórek nowotworowych w innych narządach 
niż umiejscowienie pierwotnego guza, tzw. przerzuty nowotworowe. Po zabiegu operacyjnym zwykle 
włącza się inne metody leczenia uzupełniającego radioterapię lub chemioterapię. 
Zaleca się, by wszyscy chorzy byli poddawani ocenie stanu odżywienia przed zabiegiem chirurgicznym. 
U pacjentów, u których stwierdzono zły stan odżywienia, powinno się rozważyć zastosowanie żywienia 
medycznego. 

2.2. Żywienie na poszczególnych etapach leczenia

LecZeNie chiRuRgicZNe

W przypadku operacji guzów umiejscowionych w przewodzie pokarmowym oraz okolicach, 
dieta po zabiegach powinna być dość restrykcyjna. Najważniejsze jest spożywanie posiłków 
często (od 6 do 8 razy dziennie), w niewielkich ilościach, gotowanych, dobrze rozdrobnionych, 
rozcieńczonych, jeśli zachodzi taka potrzeba. Należy unikać żywności wysoko przetworzonej, 
o dużej zawartości tłuszczu i sztucznych środków słodzących. Przeciwwskazane są produkty 
zalegające w przewodzie pokarmowym i wzdymające, takie jak warzywa kapustne i cebulowe, 
nasiona roślin strączkowych.

RadioteRaPia i chemioteRaPia

Najważniejsze by dieta była łatwostrawna i dostarczała niezbędnych składników odżywczych. Nie 
można zapominać o codziennej dawce białka w postaci, ryb, chudego mięsa, produktów mlecznych 
(nie w postaci surowej, można użyć produktów fermentowanych np. w postaci kefiru bądź jogurtu). 
Należy uzupełniać niedobory witamin i minerałów drobną przekąska w postaci owoców i warzyw, 
jeśli nie ma do tego przeciwwskazań najlepiej w postaci surowej (ale np. obrane ze skórki, w postaci 
soków bądź musów). 

hoRmoNoteRaPia

W tym przypadku może wzrosnąć ryzyko przybrania na wadze. Częstotliwość posiłków powinna wynosić 
od 4 do 5 dziennie. Należy ograniczyć spożycie słodyczy oraz soli. Ważne jest by wypijać ok. 2 litrów 
płynów dziennie, jeść mniej owoców, więcej warzyw, powinny być one dodatkiem do każdego posiłku. 
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4.1. Ocena niedożywienia pacjentów onkologicznych

Najważniejszym elementem w praktyce lekarskiej jest zebranie szczegółowego wywiadu, dokładnie 
określającego prawdopodobieństwo wystąpienia niedożywienia bądź stopnia jego nasilenia w czasie 
planowanego leczenia. Wymaga to codziennej obserwacji chorego, notowania ilości spożytych pokarmów. 
W badaniu przedmiotowym ważnym wskaźnikiem jest masa ciała i określenie niezamierzonego ubytku 
masy ciała skorelowanego z czasem. Ubytek masy ciała rzędu 15% w ciągu 6 miesięcy jest już ważnym 
wskaźnikiem, a rzędu 10% ma związek ze wzrostem powikłań pooperacyjnych. 
Spośród parametrów biochemicznych największe znaczenie ma poziom albumin (rodzaj białek) 
w surowicy krwi. U hospitalizowanych pacjentów z zagrożeniem niedożywienia ich poziom powinien 
być badany co 3-4 dni. 
Ze wskaźników immunologicznych najistotniejszą rolę odgrywa całkowita liczba limfocytów we krwi 
obwodowej. Jeśli ich poziom jest < 1500 w 1 mm3, konieczne jest zwrócenie uwagi na stan odżywiania 
chorego i rozważenie leczenia żywieniowego.

4.2. Samokontrola

Jedną z metod służących do kontroli stanu odżywienia jest wskaźnik masy ciała BMI (ang. Body Mass
Index). Pozwala on stwierdzić, czy masa ciała jest prawidłowa. Wartość BMI może wskazać zarówno na
niedobór masy ciała (niedowagę), jak i nadmiar masy ciała (czyli nadwagę bądź, otyłość).
By policzyć wskaźnik BMI , dzielimy masę ciała chorego (w kilogramach) przez jego wzrost (w metrach) 
podniesiony do kwadratu.

 BMI: masa ciała [kg]/wzrost2 [m].
 Otrzymany wynik porównujemy z poniższą tabelą.
  Obliczony wskaźnik BMI należy porównywać z poprzednimi jego wartościami (jeśli je znamy),  

np. gdy BMI w pewnym okresie czasu obniża się, może to być równoznaczne z pogorszeniem się 
stanu odżywienia.

uwaga: wskaźnik poniżej 18,5 oznacza niedożywienie. U ludzi starszych, u których zmniejsza się wzrost, 
zakres norm BMI przesuwa się w górę – w ich przypadku nawet wskaźnik równy 22 może oznaczać 
niedożywienie.

3.  Sposoby oceny stanu odżywienia
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w chorobie nowotworowej w chorobie nowotworowej26 27

ORAZ 

-

Jeśli BMI chorego jest poniżej 18,5 należy jak najszybciej wdrożyć wsparcie żywieniowe. Również 
pacjenci, którzy w przeciągu ostatnich 3-6 miesięcy stracili w sposób niezamierzony 10% masy ciała, 
powinni skontaktować się ze specjalistą i zadbać o zwiększenie ilości kalorii w diecie. Osobom z BMI 
w granicach 18,5-20 zaleca się dodatkową konsultację i monitorowanie masy ciała, aby zapobiec 
rozwojowi niedożywienia. Chorzy na nowotwory są szczególnie narażeni na niedożywienie. Dotyka ono 
od 50 do 100% pacjentów (w zależności od umiejscowienia nowotworu).

TABELA WARTOśCI BMI

w chorobie nowotworowej w chorobie nowotworowej26 27

ORAZ 

-

w chorobie nowotworowej w chorobie nowotworowej26 27

ORAZ 

-

w chorobie nowotworowej w chorobie nowotworowej26 27

ORAZ 

-
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4.  Rola żywienia medycznego

4.1. Żywienie medyczne – czym jest i dlaczego warto je stosować?

Żywienie medyczne jest metodą wspomagania leczenia, stosowaną między innymi  w chorobach 
nowotworowych. Jego celem jest dostarczenie organizmowi właściwej ilości składników odżywczych, 
szczególnie jeśli chory nie jest w stanie uzupełnić tych braków, spożywając tradycyjne posiłki.

Żywienie medyczne, które wprowadzone jest odpowiednio wcześnie, nawet tuż po rozpoznaniu 
choroby nowotworowej, nie tylko może znacznie poprawić samopoczucie pacjenta, ale także 
wspomóc sam proces leczenia.

Dieta w chorobie nowotworowej powinna uwzględniać zwiększone zapotrzebowanie organizmu na 
białko i energię. Należy pamiętać, by zwiększyć ilość spożywanego białka jeszcze przed rozpoczęciem 
leczenia. Dodatkowo, należy zadbać o to, aby chory codziennie miał zapewnioną odpowiednią aktywność 
fizyczną – pod postacią rehabilitacji.

W chorobie nowotworowej zdarza się, że ciężko jest uzupełnić zwiększone zapotrzebowanie chorego 
organizmu na białko i energię tradycyjnymi posiłkami. Dlatego warto wtedy włączyć do diety 
wysokoenergetyczne preparaty odżywcze przeznaczone do żywienia medycznego, które bogate są 
w białko. 

Zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej przyjmowanie doustnych preparatów 
odżywczych powinno zostać zalecone pacjentom chorym onkologicznie w następujących przypadkach:
 gdy pacjent nie może lub nie chce spożywać wszystkich posiłków w ciągu dnia przez ponad 10 dni
 przy obecnym lub zagrażającym niedożywieni
 u pacjentów przed operacjami w obrębie jamy brzusznej, szyi i głowy
 rutynowo 5-7 dni przed operacją. 

Podstawowe zalety doustnych preparatów odżywczych, zgodnie z wytycznymi Polskiego towarzystwa 
onkologii Klinicznej to:
 skoncentrowane źródło kalorii i składników odżywczych w małej objętości
 wygoda ich stosowania: preparaty te są zbilansowane, gotowe do użycia i łatwe do stosowania
  preparaty te można łatwo dostosować do specyficznych wymagań poszczególnych pacjentów: 

np. dla chorych z niewydolnością nerek – preparaty niskobiałkowe.
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 preparaty te nie zawierają składników potencjalnie szkodliwych dla zdrowia
 preparaty te pakowane są w atmosferze jałowej, co oznacza, że wolne są od bakterii. 

Przykładem takich preparatów jest między innymi Nutridrink Protein 125 ml, preparat opracowany 
z myślą o pacjentach onkologicznych, który w małej objętości zawiera dużą ilość białka i składników 
odżywczych.

4.2. Żywienie medyczne w okresie radio- i chemioterapii 

Zastosowanie żywienia medycznego 
w okresach przed i po radio- i chemioterapii 
oraz pomiędzy kolejnymi sesjami 
wpłynąć może na zmniejszenie powikłań 
i skutków ubocznych leczenia, skraca czas 
hospitalizacji oraz może poprawić jakość 
życia chorych. 
Przyjmowanie tego typu preparatów 
w trakcie terapii jest istotne ze względu na 
zwiększone zapotrzebowanie organizmu 
chorego na energię i inne składniki 
odżywcze, w tym na białko – którego 
uzupełnienie byłoby praktycznie niemożliwe 
przy zastosowaniu zwykłej diety. Dlatego też wysokobiałkowe preparaty odżywcze, takie jak na przykład 
Nutridrink Protein 125 ml, stosowane regularnie – mogą wpłynąć pozytywnie na samopoczucie pacjenta 
oraz stan odżywienia jego organizmu.

4.3. Żywienie medyczne w okresie okołooperacyjnym

Możliwość włączenia wsparcia żywieniowego warto wziąć pod uwagę również w dwu pozostałych fazach: 
okołooperacyjnej oraz pooperacyjnej. Dotyczy to również chorych z klinicznymi cechami niedożywienia, 
u których jest ona na poziomie powyżej 10% utraty wagi, z niskim poziomem białka i albumin, oraz 
towarzyszy temu jeden z wariantów:
 przewidywany okres niedożywienia po zabiegu >7 dni
 współistnienie stanu zapalnego
 zabieg w obrębie jamy brzusznej, głowy lub szyi
 stres potwierdzony badaniami psychologicznymi



Pacjentom
Pacjenci

Pacjentom
Pacjenci

Pacjentom
Pacjenci

18

U wielu chorych z nowotworem w momencie 
diagnozy i podjęcia decyzji o zabiegu 
chirurgicznym występują już pierwsze symptomy 
pogorszenia się stanu odżywienia - głównie 
utrata masy ciała. Wynika to ze spożywania 
zbyt małej ilości pożywienia w stosunku do 
zapotrzebowania. Dlatego też, tak istotne jest 
wprowadzenie odpowiednio wcześnie wsparcia 
żywieniowego, którego celem jest dostarczenie 
dostatecznej ilości energii i białka. Żywienie 
medyczne włączane jest na długo przed 
operacją zwłaszcza u chorych z nowotworem 

umiejscowionym w okolicach głowy, szyi, żołądka i jelit, gdyż są oni najczęściej narażeni na pogorszenie 
się stanu odżywienia i wyniszczenie nowotworowe. Wdrażając wsparcie żywieniowe w okresie 
przedoperacyjnym, można właściwie przygotować chorego do zabiegu i zapobiec pogorszeniu się stanu 
odżywienia po operacji.

W okresie pooperacyjnym głównym celem 
leczenia jest powrót chorego do normalnego 
funkcjonowania, a także minimalizacja powikłań. 
W tym czasie organizm potrzebuje znacznie 
większej ilości składników odżywczych, zwłaszcza 
białka, które odgrywa istotną rolę w procesie 
gojenia się ran i regeneracji organizmu. Chorzy 
niechętnie sięgają po jedzenie, dlatego tak 
istotne jest regularne monitorowanie stanu ich 
odżywienia i ewentualne wdrożenie wsparcia 
żywieniowego. Bardzo przydatne są doustne 
preparaty odżywcze, zwłaszcza u chorych, którzy 
tylko częściowo pokrywają zapotrzebowanie 
energetyczne żywnością tradycyjną. Wsparcie żywieniowe jest również konieczne u pacjentów, którym 
w celu zwalczenia nowotworu usunięto narządy (lub pewne ich części) odpowiedzialne za spożywanie, 
trawienie bądź wchłanianie pokarmów. Jeśli operacja dotyczyła okolic głowy lub szyi, wielu chorych 
będzie miało problemy z żuciem i połykaniem. Z kolei u pacjentów, u których operowane były narządy 
układu pokarmowego, często pojawiają się zaburzenia trawienia lub wchłaniania. Dzięki wsparciu 
żywieniowemu organizm otrzymuje odpowiednią ilość niezbędnych składników odżywczych.
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6. Zdrowe i smaczne przepisy

Podczas zmiany diety często największą trudnością okazuje się brak pomysłów na przygotowanie 
zdrowych i smacznych przepisów. Aby wspomóc was w tym obszarze zamieszczamy poniżej kilka 
sprawdzonych przepisów. Ponadto, zachęcamy was do śledzenia blogów osób, których pasjonuje nie 
tylko gotowanie, ale również zdrowy sposób odżywiania. Na blogach takich można znaleźć mnóstwo 
inspiracji. Korzystanie z nich może zmienić waszą kuchnię w prawdziwą restaurację przepełnioną 
zapachami kuchni z różnych stron świata.

ciasto:
3 łyżki mąki jaglanej
3 łyżki mąki z cieciorki
3 łyżki mąki gryczanej
1 łyżka mąki ziemniaczanej
mleko sojowe
woda

Pure:
uparowana przez 15 min. 
kukurydza
pół szklanki mleka sojowego 
bezcukrowego
pół awokado

Sos:
3 cebule
3 ząbki czosnku
1 papryka
puszka czerwonej fasoli
oliwki (jak kto lubi)

TORTILLE IśCIE MEKSyKAńSKIE

Przyprawy:
oregano, zioła prowansalskie, łyżeczka, miodu, cząber, kminek, słodka papryka, chilli, pieprz
+ liście sałaty lodowej

Przygotowanie:
Wszystkie składniki na tortille wymieszać 
i wyrobić gładkie, elastyczne ciasto. Podzielić 
na około 6 części i rozwałkować na cienkie 
placki. Smażyć na suchej, dobrze rozgrzanej 
patelni, po około 45-60 sekund z każdej strony, 
aż na powierzchni pojawią się brązowe plamki. 
Składniki na pure zblendować. Cebulę, czosnek 
oraz paprykę drobno posiekać, dodać fasolę, 
oliwki oraz wybrane przyprawy. Na upieczone 
tortille nakładamy dwa liście sałaty, pure oraz sos, 
zawijamy roladę. Podajemy przekrojone na pół.

Jeśli chory nie może lub nie chce zjeść danego posiłku w ciągu dnia, warto zastąpić  
go preparatami odżywczymi, np. Nutridrink Protein 125 ml.
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- 2 banany
-  400 ml mleka sojowego bezcukrowego
- 4 łyżeczki karobu
- 15 małych daktyli
- 2 łyżeczki amli
- 3 łyżeczki babki jajowatej

- 3 łyżeczki siemienia lnianego
-  winogrona ciemne i sezam biały niełuskany do 

ozdobienia

Miksujemy, wkładamy do zamrażarki na 15 minut 
i gotowe!

Składniki:
- przecier pomidorowy
- puszka białej fasoli
- opakowanie suchych kotlecików sojowych
- 3 cebule
- kilka ząbków czosnku

- majeranek
- kilka liść laurowy
- tymianek
- 2 goździki
- kilka ziaren ziela angielskiego
- sól, pieprz

BUDyń „NA ZDROWIE”

FASOLKA PO BRETOńSKU W SMACZNEJ I ZDROWEJ ODSłONIE

Przygotowanie:
1.  Białą fasolę albo moczymy przez noc 

i gotujemy ok. 1,5 h, albo bierzemy fasolę 
z puszki i płuczemy ją pod wodą.

2.  Przez 15 min., gotujemy wywar z majeranku, 
liści laurowych, ziela angielskiego, goździków 
oraz tymianku. 

3.  Kotleciki sojowe zalewamy wywarem 
i moczymy przez 10 min., następnie 
odcedzamy i kroimy w małe kostki.

4.  W tym czasie podsmażamy na wodzie 
pokrojone w kosteczkę cebule i czosnek.

5.  Do cebuli i czosnku dodajemy kotleciki sojowe 
i fasolę, wszystko mieszamy i doprawiamy do 
smaku solą i pieprzem.

Jeśli chory nie może lub nie chce zjeść danego posiłku w ciągu dnia, warto zastąpić  
go preparatami odżywczymi, np. Nutridrink Protein 125 ml.
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Składniki:
- 1 szkl. soczewicy czerwonej w połówkach
- 1 puszka pomidorów bez skórki 
- 1 łyżka soku z cytryny
- 1 łyżka koncentratu pomidorowego
- 2 małe cebule
- 2 ząbki czosnku
- 4 łyżki wiórków kokosowych
- 1/2 łyżki soli
- 1,5 l wody 

- 1/2 łyżeczki kurkumy
- 1/2 łyżeczki curry
- 1/2 łyżeczki cynamonu
- szczypta chilli 
-  1 łyżeczka świeżo utartego lub 1/2 łyżeczki 

suszonego imbiru
- natka pietruszki 
-  4 kromki razowego chleba na grzanki 

(opcjonalnie)

ZUPA SOCZEWICOWA VEGA VANI

Przygotowanie:
1.  Podsmażamy na wodzie posiekaną w kosteczkę cebulę. Mieszamy dość często, żeby nie 

przypalić, a tylko ją zeszklić, przez około 5 minut.
2.  Podczas smażenia cebuli szykujemy pozostałe składniki. Wyciskamy łyżkę soku z cytryny, 

odmierzamy przyprawy, czosnek siekamy lub wyciskamy, pomidory wyjmujemy z puszki 
i kroimy w kostkę (zostawiając sok, w którym były).

3.  Do podsmażonej cebuli dodajemy czosnek i odmierzone przyprawy. Prażymy przez 30 sek. 
cały czas mieszając. Dodajemy pokrojone pomidory z puszki i sos w którym były, soczewicę, 
koncentrat, wodę i sok z cytryny. Gotujemy 25 min.

4.  Na suchej patelni podprażamy wiórki kokosowe na złoty kolor. Podczas prażenia cały czas 
mieszamy, bo wiórki nie mieszane bardzo szybko się przypalają. 

5.  Do zupy robimy grzanki z 4 kromek chleba. Kroimy chleb w kosteczkę i podsmażamy na 
patelni. Mieszamy aż będą chrupiące ze wszystkich stron.

6.  Do gotowej zupy dodajemy podprażony kokos. Podajemy ją z grzankami i pokrojoną natką 
pietruszki.

Jeśli chory nie może lub nie chce zjeść danego posiłku w ciągu dnia, warto zastąpić  
go preparatami odżywczymi, np. Nutridrink Protein 125 ml.
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Składniki:
-1 szklanka nerkowców
- pieprz ziołowy

- pieprz cayenne
- sok z połowy cytryny

- oregano
- troszkę soli

PySZNy SEREK Z NERKOWCóW

Przygotowanie:
1. Nerkowce moczymy przez noc w wodzie.
2. Następnie odlewamy wodę, dodajemy przyprawy i wszystko miksujemy na gładką masę.
3. Przekładamy do miseczki i pieczemy przez 25 min w temperaturze ok. 180 stopni Celsjusza.

ZDROWA SZARLOTKA

Składniki:
- 5 dużych jabłek
- 2 dojrzałe banany 
-  3 szklanki mąki (lub 2 szklanki z amarantusa, 

pół gryczanej i pół z ryżu brązowego)
- garść daktyli
- garść rodzynek

- garść posiekanych orzechów (jakie lubimy)
- kilka fig
- pół szklanki mleka sojowego
- 2 łyżeczki sody
- 2 łyżki siemienia lnianego lub płatków lnianych
- 3 łyżki karobu (opcjonalnie – czystego kakao)
- cynamon do smaku

Przygotowanie:
1. Obieramy jabłka i siekamy na małe kosteczki.
2. Siekamy daktyle, figi i orzechy.
3.  Miksujemy banany, mleko sojowe i płatki lniane (jeśli mamy siemię lniane to wcześniej 

zalewamy je wrzątkiem i miksujemy po 5 minutach).
4.  W dużej misce mieszamy mąkę, sodę, cynamon i karob (lub kakao).
5.  Do zmieszanej maki wlewamy zmiksowane banany+mleko+siemię i wszystko mieszamy 

dokładnie.
6.  Do powstałej masy wsypujemy jabłka i posiekane bakalie + całe rodzynki.
7.  Wszystko przekładamy na blachę, wyłożoną podkładką silikonową lub do dużej formy 

silikonowej i pieczemy min. 45 min. (trzeba sprawdzać) w piekarniku nagrzanym do 180°C. 
8.  Pod koniec pieczenia można posmarować ciasto rozwodnionym miodem i posypać blaszkami 

migdałowymi, tak, aby się przykleiły do wierzchu ciasta.

Jeśli chory nie może lub nie chce zjeść danego posiłku w ciągu dnia, warto zastąpić  
go preparatami odżywczymi, np. Nutridrink Protein 125 ml.
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Składniki:
- 2 puszki zielonego groszku
- 2 duże cebule
- 3 ząbki czosnku
- kilka listków mięty
- płaska łyżeczka gałki muszkatołowej
- łyżeczka przyprawy do warzyw
- płaska łyżeczka pieprzu ziołowego
- sok z jednej trzeciej cytryny

- kilka listków laurowych
- kilka ziaren ziela angielskiego
- 6 dużych liści sałaty rzymskiej
- 2 łyżki cebulki prażonej
- garść wiórków kokosowych
- kilkanaście małych brukselek
- garść pestek z dyni
- pieprz
- sól morska

Przygotowanie:
1.  Brukselki parujemy przez 15 minut w parowarze (ja miałam już gotowe z poprzedniego dnia), 

a następnie pieczemy w piekarniku w 180 ˚C przez max 15 min.
2.  Pestki z dyni prażymy na patelni (dobrze jest cały czas mieszać, żeby się nie przypaliły).
3.  Cebulę i czosnek kroimy w kosteczkę i podsmażamy na wodzie, po kilku minutach dodajemy 

pieprz ziołowy, przyprawę do warzyw, gałkę muszkatołową i jeszcze chwilkę podsmażamy.
4.  Liście sałaty rwiemy na małe kawałki, wrzucamy do garnka, dodajemy liście laurowe, ziele 

angielskie i listki mięty. Zalewamy trzema szklankami wody i gotujemy przez 10 minut. Po tym 
czasie wyławiamy listki laurowe i ziele angielskie.

5.  Wiórki kokosowe zalewamy przegotowaną wodą i odstawiamy na parę minut.
6.  Zielony groszek płuczemy w wodzie i miksujemy, dodając sok z cytryny, prażoną cebulkę 

i namoczone wiórki kokosowe.
7.  Groszek dodajemy do garnka z sałatą i całość miksujemy. Doprawiamy solą himalajską i pieprzem 

do smaku. Jeśli zupa jest zbyt gęsta – dolewamy przegotowanej wody.
8. Zupę-krem podajemy z pieczonymi brukselkami oraz prażonymi pestkami dyni.

ZUPA-KREM ZIELONO MI! 

Nutridrink Protein 125 ml to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania 
dietetycznego w przypadku niedożywienia związanego z chorobą. Stosować pod nadzorem lekarza!



o KamPaNii
Kampania edukacyjna Pacjenci Pacjentom prowadzona przez Polską Koalicję Pacjentów 
Onkologicznych ma na celu promowanie właściwego odżywiania podczas choroby 
nowotworowej oraz zwiększenie wiedzy na ten temat wśród pacjentów i ich bliskich. W ramach 
kampanii odbędzie się 16 spotkań edukacyjnych w różnych regionach Polski organizowanych 
przy współpracy z Liderami Organizacji Pacjenckich skupionych w Koalicji. 

Więcej informacji na www.pkopo.pl
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