
Witamy.
Działalność zaczęliśmy 18 września tego roku, gdy udało się nam 
zorganizować inauguracyjne spotkanie Grupy Wsparcia dla pacjentów 
przed i po bariatrii, chorych na otyłość, dla ich bliskich. Współpracują z 
nami, poświęcając swój bardzo cenny czas wspaniali specjaliści z kliniki 
chirurgii 10 Wojskowego Szpitala z Polikliniką w Bydgoszczy na ulicy 
Powstańców Warszawy 5.

Wpis do KRS uzyskaliśmy 7 listopada 2018 roku.

W każdy ostatni wtorek miesiąca odbywa się spotkanie ze specjalistą 
związanym z bariatrą. Chirurdzy, dietetyk kliniczny, psychologowie, 
fizjoterapeuta, specjalista żywienia, to ludzie potrafiący rozwiązać 
nurtujące nas problemy. Spotkania odbywają się zawsze o godzinie 18:00 
w Budynku Komendy 10 Wojskowego Szpitala z Polikliniką w 
Bydgoszczy, na Sali Konferencyjnej, na drugim piętrze.

Informacje o wszystkich spotkaniach można również śledzić na stronie 
www.chlokujawy.pl i naszym fanpagu.

Nie spotykamy się tylko wtedy, gdy przypadają dni świąteczne

 i wolne od pracy.



Otyłość – nadmierne nagromadzenie tkanki  tłuszczowej w 
organizmie, przekraczające jego fizjologiczne potrzeby i możliwości 
adaptacyjne, mogące prowadzić do niekorzystnych skutków dla zdrowia. 
Za otyłość uważa się stan, w którym tkanka tłuszczowa stanowi więcej niż 
20% całkowitej masy ciała u mężczyzn oraz 25% u kobiet. Otyłości 
towarzyszy nadwaga, czyli nadmierna masa ciała powyżej masy 
optymalnej. Znaczenie ma nie tylko ilość tkanki tłuszczowej, ale też 
rozmieszczenie nadmiernej jej ilości. Nagromadzenie tkanki tłuszczowej w
powłokach brzusznych, nazywane otyłością brzuszną ma większe 
znaczenie patologiczne niż jej równomierne rozłożenie.

Stwierdzono, że otyłość zwiększa ryzyko zapadalności na niektóre choroby
– w tym choroby układu krążenia, cukrzycę typu 2, obturacyjny bezdech 
senny, niektóre typy nowotworów, chorobę zwyrodnieniową stawów i 
dlatego skraca oczekiwaną długość życia. Wyjątkowo duża otyłość 
prowadzi do niepełnosprawności.

Wskaźnik masy ciała BMI
wygłodzenie: poniżej 16,0 

wychudzenie: 16,0-16,9 

niedowaga: 17,0-18,9 

wartość prawidłowa: 19,0-25,0 

nadwaga: 25,0-30,0 

1 stopień otyłości: 30,0-34,9 

2 stopień otyłości: 35,0-39,9 

3 stopień otyłości (skrajna otyłość): 40,0-49,9 

skrajnie olbrzymia otyłość: 50,0-59,9 

superskrajnie olbrzymia otyłość: 60,0 lub więcej 



Najczęstszą przyczyną powstawania otyłości jest prawdopodobnie 
przekarmianie (zbyt duża wartość energetyczna pożywienia w stosunku 
do zapotrzebowania organizmu) i brak aktywności fizycznej. 

Czynniki genetyczne – mogą odgrywać rolę w powstaniu otyłości lub 
zwiększać podatność na jej rozwój. Istnieją genetycznie uwarunkowane 
zespoły chorobowe, w których dochodzi do nadmiernego gromadzenia się 
tkanki tłuszczowej w organizmie. Należą do nich: zespół Pradera-Williego,
zespół Laurence'a-Moona-Biedla, zespół Cohena oraz zespół Carpentera. 

Pozagenetyczne czynniki biologiczne – również odgrywają rolę w 
powstaniu otyłości. Uszkodzenie podwzgórza (proces zapalny lub 
nowotworowy) i jąder brzuszno-przyśrodkowych podwzgórza mogą 
powodować rozwój otyłości. Dochodzi wtedy do nadmiernego 
przyjmowania pokarmów oraz zaburzeń układu autonomicznego. Do 
zaburzeń endokrynologicznych, w których dochodzi do rozwoju otyłości 
należą: niedoczynność tarczycy, zespół Cushinga, zespół policystycznych 
jajników, niedobór hormonu wzrostu, rzekoma niedoczynność przytarczyc,
czy też hiperinsulinizm. 

Czynniki farmakologiczne – do leków, których przyjmowanie może 
prowadzić do zwiększenia masy ciała należą leki przeciwdepresyjne 
(amitryptylina, doksepina, mirtazapina, mianseryna), leki przeciwlękowe, 
leki neuroleptyczne (starsze pochodne fenotiazyny, ale też i nowe 
neuroleptyki atypowe, np. olanzapina, rysperydon), przeciwpadaczkowe 
(kwas walproinowy, karbamazepina), kortykosteroidy, niektóre beta-
adrenolityki i insulina. 

Czynniki środowiskowe – wśród których największe znaczenie ma 
aktywność fizyczna jako forma wydatkowania dostarczonych zasobów 
energetycznych. Na skutek postępu technologicznego możliwe stało się 
znaczące zmniejszenie wydatku energetycznego związanego z codzienną 
aktywnością. Równocześnie zwiększył się dostęp do żywności i jej 
konsumpcja. Wzrosła również wartość energetyczna łatwo dostępnego 
pokarmu, który jest dodatkowo ubogi w witaminy, sole mineralne i 
błonnik. Regularna aktywność fizyczna zapobiega nadwadze i otyłości. 

Czynniki psychologiczne – takie jak zaburzenia nastroju mogą być 
przyczyną powstawania nadwagi. Osoby, u których występuje tendencja do
przyrostu masy ciała, podczas każdego kolejnego nawrotu depresji 
zwiększają swoją masę ciała. Osoby chore uczą się, że jedząc mogą 



częściowo zmniejszać objawy depresji, poprzez dostarczenie krótkotrwałej
przyjemności. Oddziaływanie grup społecznych (na przykład przyjaciół) 
na jednostkę może mieć znaczenie dla kształtowanie się masy ciała.

W aspekcie ewolucyjnym skłonność do tycia można rozumieć jako 
niedostosowanie organizmu człowieka (zarówno genotypu, jak i fenotypu) 
do zmieniających się zbyt szybko warunków środowiska. Ewolucja działa 
na materiale zastanym, pochodzącym z przeszłości, toteż nasz organizm 
nie może znać zapotrzebowania na energię, jakie pojawi się w 
nadchodzącym czasie. Łaknienie wyraża poziom naszych potrzeb z 
minionych czasów, kiedy okoliczności wymagały od człowieka dużej 
aktywności fizycznej. Przy współczesnej nikłej aktywności tego typu 
organizm musi gromadzić i odkładać nadwyżki spożytego pokarmu w 
postaci zapasowej tkanki tłuszczowej. 

Stres może być jedną z przyczyn przybierania na wadze. 

Stopnie i kody choroby

ICD- E 66

E66.0 Otyłość spowodowana nadmierną podażą energii,
E66.1 Otyłość polekowa.
E66.2 Ciężka otyłość z hipowentylacją pęcherzykową,
E66.8 Inne postacie otyłości
E66.9 Otyłość nieokreślona.

Metody leczenia otyłości
W zależności od stopnia otyłości oraz obecności chorób towarzyszących, 
leczenia obejmują:
leczenie dietetyczne
leczenie farmakologiczne
leczenie chirurgiczne
terapię behawioralną,
zmianę stylu życia
zwiększenie aktywności fizycznej
zmianę nieprawidłowych nawyków żywieniowych
Po operacjach bariatrycznych również należy zmienić nieprawidłowe 
nawyki żywieniowe, zmienić myślenie i styl życia. Bo operacja jest 
przecież tylko narzędziem i szansą na zdrowe i lepsze życie.

( INFORMACJE O OTYŁOŚCI ŹRÓDŁO WIKIPEDIA )



NASZE PRZEMIANY

Dorota Orzelska - Rękawowa resekcja żołądka „sleeve” 26.10.2016 r
Waga wyjściowa 165 kg, waga obecna 82 kg.

Magdalena Chraplewska – Rękawowa resekcja żoładka „sleeve” 
26.02.2018 r Waga wyjściowa 113 kg, waga obecna 71 kg.



Marcin B. - Rękawowa resekcja żoładka „sleeve” 26,04.2016 waga w dniu 
operacji 186 kg najwyższa waga 200 kg obecnie 120 kg 

Paweł Kitlas kwiecień 2017 rok rękawowa resekcja żołądka
waga 289,5 kg 8 sierpień 2018 r SADI przy wadze 179,5 kg, na dzień 
obecny waga 156 kg



Przy wyborze placówki kieruj się rozsądkiem i dbałością o Swoje 
zdrowie i życie.
Czytaj opinie, rozmawiaj z pacjentami, którzy przeszli drogę, na początku, 
której teraz stoisz Ty.
Jeśli od lat borykasz się z otyłością, stosowane diety dawały efekt na 
krótko, bo kilogramy wracały z nawiązką, jeśli stosowałeś „cudowne 
pigułki” i wszystko po jakimś czasie wracało do początku historii czyli 
efekt jo-jo, to być może kwalifikujesz się do Chirurgicznego Leczenia 
Otyłości.
Sprawdź Swoje BMI http://bmi-online.pl
NFZ refunduje operacje bariatryczne kiedy :
BMI wynosi powyżej 30 i towarzyszy temu niewyrównana cukrzyca 
(brak skutecznego farmakologicznego wyrównania cukrzycy)
BMI wynosi 35 i masz jeszcze choroby współistniejące,
BMI jest równe 40, lub jest wyższe i jesteś tzw „zdrowym otyłym”
Co masz zrobić dalej, kiedy Twoje BMI kwalifikuje Cię do operacyjnego 
leczenia otyłości?

Rozmowa z lekarzem rodzinnym, bardzo dobrze jest kiedy lekarz wie i 
słyszał o operacjach, wtedy bez problemu wypisze skierowanie do poradni 
chirurgicznej z kodem chorobowym ICD E66.

Jeśli chcesz iść prywatnie na wizytę do specjalisty, to skierowanie jest 
zbędne.

Na wizycie uczciwie odpowiadaj na zadawane przez specjalistę pytania. 
Kłamstwa i zatajanie chorób, dolegliwości, nie ma sensu, bo może mieć to 
wpływ na Twoje bezpieczeństwo, zdrowie, a nawet życie. Na wizycie 
dowiadujesz się, czy kwalifikujesz się do operacji bariatrycznej. Jeśli 
specjalista zadecyduje, że przed Tobą operacja, wtedy ciesz się…masz 
szansę na lepsze życie i odzyskanie zdrowia
Dowiesz się zapewne też i o tym, że przed Tobą diagnostyka. Trzeba 
sprawdzić Twój stan zdrowia, żeby jak najbardziej zminimalizować 
zagrożenie podczas operacji.
 
TERAZ ZACZYNA SIĘ TWOJA PRACA I ZAANGAŻOWANIE W 
PROCES CHUDNIĘCIA
DIETETYK Z ZESPOŁU BARIATRYCZNEGO CI TO UŁATWI



Trzeba schudnąć koło 10% swojej wagi.
Zastanawiasz się po co?
Żeby chirurgom podczas operacji było łatwiej, żeby było bezpieczniej dla 
Ciebie. 

Bo przecież Ty jesteś NAJWAŻNIEJSZY

ŻEBY BYŁO WIDAĆ TWOJE ZAANGAŻOWANIE DO PRACY NAD 
SOBĄ, BO OPERACJA TO POCZĄTEK.

Dostajesz na diagnostyce wskazówki, jadłospis i merytoryczną pomoc.

Dietetyczne przygotowanie pacjenta do zabiegu bariatrycznego.

Dietetyk ma za zadanie przybliżenie zasad żywienia, nauczenie doboru 
odpowiednich produktów oraz technologii przygotowywania potraw. 
Ponieważ pacjent ma wyznaczony dokładny cel, który musi osiągnąć 
przygotowując się do zabiegu, czyli redukcję masy ciała w granicach 5-
10% aktualnej masy ciała, najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie 
diety ubogoenergetycznej (bogatoresztkowej, z ograniczeniem tłuszczu i 
produktów węglowodanowych o wysokim indeksie glikemicznym). Ten 
rodzaj diety pozawala na łagodne odchudzanie, bez ryzyka komplikacji, a 
ubytek masy ciała wynosi 0,5-1,0 kg na tydzień, czyli średnio 2-4 kg 
miesięcznie. 
Dostarczane białko powinno mieć wysoką wartość energetyczną, czyli 
powinno pochodzić z chudego mleka, mięsa, drobiu, ryb, serów 
twarogowych, jaj, chudych wędlin. Podaż tłuszczu natomiast nie powinna 
przekraczać 20-20% dostarczanej energii. Chory powinien dostarczać w 
codziennej diecie ryby morskie, orzechy, nasiona roślin strączkowych, 
nasiona lnu.
Węglowodany w postaci węglowodanów wolnoprzyswajalnych, czyli 
pieczywo razowe, kasza gruboziarniste, ryż brązowy, otręby. 
Istotne, aby ograniczyć w diecie cukry proste: cukier, miód, dżemy, 
wszelakiego rodzaju słodycze, pieczywo cukiernicze, napoje słodzone, 
również te, które w składzie mają fruktozę itp. Zbyt duża ilość cukru 
wpływa niekorzystnie na nasz organizm, ponieważ podnosi poziom 
triglicerydów, zwiększa ilość tkanki tłuszczowej, dodatkowo ze względu 
na wysoki indeks glikemiczny powodują zwiększenie stężenia insuliny we 
krwi, a to z kolei ułatwia odkładanie tłuszczu. Należy pamiętać, aby w jego



diecie znalazła się odpowiednia ilość błonnika pokarmowego. 
Produkty, które są bogatym źródłem błonnika wymagają dłuższego 
przeżuwania, co za tym idzie dłużej spożywamy posiłek, a to pozytywnie 
wpływa na uczucie sytości. Poza tym przyspiesza pasaż jelitowy oraz 
wpływ na wchłanianie składników odżywczych z dostarczanego 
pożywienia.
Pacjent przygotowujący się do zabiegu powinien spożywać jak najwięcej 
warzyw w postaci surowej i gotowanej. Dostarczą one dodatkowo szereg 
witamin rozpuszczalnych w wodzie oraz składników mineralnych.
Bardzo często pacjenci otyli prowadzą bardzo nieregularny tryb życia, a 
przerwy między kolejnymi posiłkami potrafią być wielogodzinne. Dlatego 
poza wszystkimi wyżej wymienionymi zaleceniami niezwykle istotne jest 
uregulowanie pór poszczególnych posiłków. Pacjent powinien nauczyć się 
spożywać śniadanie do godziny po wstaniu z łóżka. Posiłki powinny być 
co mniej więcej 3-4 godziny, najlepiej jeśli będzie ich 5 w ciągu dnia- 3 
główne oraz 2 zdrowe lekkie przekąski na II śniadanie i podwieczorek. 
Chory powinien posiąść umiejętność świadomego dobierania produktów 
spożywczych, czyli nauczyć się czytać etykiety. 
Poza tym pacjent powinien wyeliminować z diety słodkie napoje i nauczyć
się pić wodę mineralną niegazowaną do 2 litrów dziennie. Nie powinien 
podjadać między posiłkami, szczególnie słonych lub słodkich przekąsek 
oraz, jeśli ma to miejsce, zrezygnować z produktów typu fast food. 
Zalecenia te pozwolą na kontrolowaną redukcję masy ciała. Wskazane jest,
aby chory w miarę możliwości wprowadził aktywność fizyczną, co 
również pomoże w zmniejszaniu masy ciała. 
TE WSZYSTKIE WYTYCZNE POMOGĄ PO OPERACJI

Suplementacja 
Po operacji może się zdarzyć, że pacjent będzie źle tolerował produkty 
białkowe, dlatego w takiej sytuacji amerykańscy naukowcy zezwalają na 
stosowanie sproszkowanych odżywek białkowych (izolatów sojowych lub 
białek serwatkowych) w ilości nie większej niż 20g białka na dobę. Bardzo
ważne, by na tym etapie koniecznie włączyć suplementację witaminowo-
mineralną.
Największe niedobory są po operacjach mieszanych lub wyłączających. 
Najczęściej możemy mieć do czynienia z niedoborami białka, żelaza, 



witaminy B1, B12, kwasu foliowego, wapnia witaminy D. 

Poza tym pojawiają się niedobory witamin A, E, K, B6 oraz cynku, selenu, 

miedzi, magnezu. Warto wtedy sięgnąć po suplementy witaminowe. 
Należy zwracać uwagę na zawartość składników w suplemencie. W tych 
produktach procentowa zawrtość składników jest bardzo wysoka w 
stosunku do innych suplementów tego typu na naszym rynku.

Niedożywienie białkowe charakteryzuje się hipoalbuminemią, anemią, 
obrzękami i nadmiernym wypadaniem włosów. 
Pacjenci często nie tolerują dobrze produktów mięsnych i mlecznych, które
powinny dostarczać odpowiednią ilość białka, dlatego takim pacjentom 
zaleca się suplementację w postaci np. białka w proszku dodawanego do 
potraw. Jest to na naszym rynku Extensor IZOLAT 97 - jest jednym z 
najlepszych preparatów wysokobiałkowych jednocześnie bez  laktozy – 
cukru mlecznego – który jest sprawcą wszelkich zaburzeń jelitowych 
związanych ze spożywaniem produktów mlecznych. 
IZOLAT 97 uzupełnia niedobór białka podczas niskokalorycznej diety 
(dieta redukcyjna) lub rekonwalescencji. Wzmacnia odporność organizmu i
wspomaga procesy regeneracji. Jest jedynym produktem na naszym rynku,
który nie traci wartości odżywczych podczas obróbki cieplnej.

Dla pacjentów z tolerancją laktozy można wybrać również Protifar.

Suplementacja witaminowo-mineralna jest wskazaniem rutynowym, 
szczególnie po zabiegach typu   gastric bypass  . W sytuacjach 
niedoborów jeszcze przed zabiegiem, każdy przypadek powinno się 
rozpatrywać indywidualnie  .
TAKIE PROCEDURY SĄ W 10 WOJSKOWYM SZPITALU Z 
POLIKLINIKĄ W BYDGOSZCZY

Masz dostęp do specjalistów, masz dostęp do spotkań Grupy Wsparcia. 
Spotykamy się raz w miesiącu z jednym ze specjalistów pracujących w 
klinice chirurgii i znających się na bariatrii. Spotkasz tam ludzi takich jak 
Ty…na początku drogi, ale też i takich, którzy schudli, utrzymują wagę i są
zdrowi…i takich, którzy mają problemy, ale szukają rozwiązań i pomocy.

KAŻDY NA TYCH SPOTKANIACH JEST MILE WIDZIANY.



Jeśli zechcesz zasilić nasze szeregi i dołączyć jako członek 
Stowarzyszenia, to prosimy, napisz do nas stowarzyszenie@chlokujawy.pl 
z prośbą o przesłanie deklaracji członkowskiej. Roczna składka wynosi 50 
zł.

Możesz wesprzeć nasze Stowarzyszenie, wpłacając dowolną kwotę na 
konto: 76 1090 1069 0000 0001 4125 7031, tytułem „darowizna na cele 
statutowe”. 

Stowarzyszenie działa w sferze zadań publicznych określonych w ustawie 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kwotę wpłaconej 
darowizny Stowarzyszenie przeznaczy na podstawową działalność 
statutową tj. edukację osób chorujących na otyłość. Kwota 
darowizny(dokonanej przelewem) może być odliczona od podstawy 
opodatkowania (nie może być to więcej niż 6% uzyskanego dochodu).

Tylko wpłata darowizny w formie przelewu na konto organizacji daje 
darczyńcy możliwość skorzystania z odliczenia podatkowego. 
Przepisy stanowią, że w takiej sytuacji darowizna musi być 
udokumentowana – w praktyce należy zatem zachować potwierdzenie 
dokonania przelewu.
Jeśli masz więcej szczegółowych pytań…napisz do nas.

E-MAIL stowarzyszenie@chlokujawy.pl

KRS 0000756753

NIP 556-277-85-17

REGON 381-760-081-000-00

Jako Stowarzyszenie zwróciliśmy się do instytucji, producentów 
produktów używanych przez pacjentów bariatrycznych, produktów 
polecanych na forach internetowych, grupach bariatrycznych. 

Tę broszurę możemy wydrukować dzięki producentowi EXTENSOR 
IZOLAT 97

ZA CO BARDZO DZIĘKUJEMY I JESTEŚMY WDZIĘCZNI



Celami Stowarzyszenia są:

1. działanie na rzecz pacjentów chorych na otyłość przed i po operacjach 
bariatrycznych,

2. zapobieganie nierzetelnym informacjom dotyczącym chirurgii 
bariatrycznej i zaleceń żywieniowych przed i po operacji bariatrycznej

3. wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie 
działalności chirurgii bariatrycznej i żywienia przed i po operacjach 
bariatrycznych,

4. promocja i popieranie zdrowego stylu życia,

5. pobudzanie świadomości społeczeństwa, oraz osób chorych na otyłość

6. ochrona i promocja zdrowia

7. usystematyzowanie zaleceń żywieniowych przed i po operacjach 
bariatrycznych z uwzględnieniem chorób towarzyszących otyłości

Szukaj informacji na Facebooku. 

Kiedy nas polubisz na bieżąco będziesz ze wszystkimi wydarzeniami.

Materiały opracowane przez 

Mgr Hanna Sikorska dietetyk kliniczny

Dorota Orzelska prezes CHLO Kujawsko – Pomorskiego 
Stowarzyszenia Pacjentów Bariatrycznych

Wikipedia


