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Wiadomo, że nadwaga i otyłość są nie-
zdrowe. Wiadomo też, że z tymi przypa-
dłościami żyje się niekomfortowo. Jest 

również oczywiste, że problem nadmiernej masy 
ciała wziął się, ogólnie rzecz biorąc, z dostarczania 
organizmowi większych dawek energii niż są zuży-
wane. Odchudzanie, polegające na ograniczeniu 
spożywania kalorii do poziomu niższego niż wyno-
szą potrzeby energetyczne organizmu, raczej nie 
zdaje egzaminu. Chociaż w warunkach ujemnego 
bilansu energetycznego dochodzi do szybkiego 
obniżenia masy ciała, to jednak po pewnym czasie 
organizm odzyskuje utracone kilogramy i to zwykle 
z naddatkiem. Lepiej więc trzymać się zasady zło-
tego środka i zawsze zasilać organizm energią do-
braną optymalnie. 

Wiadomo, że organizm zasilany regularnie, co-
dziennie, mniej więcej taką samą dawką energii, 
dąży do utrzymywania masy ciała odpowiadającej 
tej dawce. Wobec tego, aby schudnąć, pamiętając 
o konieczności unikania niepotrzebnych stresów 
i zachowania przyjemności jedzenia, należy przede 
wszystkim ustalić jaka codzienna dawka energii, 
czyli dzienna kaloryczność pożywienia, zapewni 
utrzymanie zadowalającej masy ciała. A skoro się tę 
wartość ustali, dostosować do niej codzienną dietę. 
Nie należy jednak jej wprowadzać gwałtownie. Re-
akcja organizmu na nagłe obniżenie dziennej kalo-
ryczności pożywienia może spowodować, że w ta-
kim przypadku utrzymanie na stałe obniżonej masy 
ciała staje się bardzo trudne, a najczęściej jest 
w ogóle niemożliwe. Zmiany dziennej kaloryczności 
pożywienia należy więc wprowadzać powoli i łączyć 
z regulowaniem poczucia apetytu, głodu i sytości 
oraz kształtowaniem nowych, korzystnych nawyków 
i upodobań żywieniowych.  

Proponowana usługa dietetyczna skutecznego od-
chudzania, polega na systematycznym wprowadza-
niu w jedzeniu pacjenta korzystnych zmian. W da-
nym miesiącu nie powinno być ich więcej niż dwie. 
Nie należy się z nimi nadmiernie śpieszyć, żeby 
mogły być łatwo wprowadzane i akceptowane oraz 

nie powodowały obniżenia przyjemności jedzenia. 
Systematyczne wprowadzanie nawet pojedynczych 
zmian spowoduje, że po upływie określonego cza-
su odżywianie zmieni się znacząco. W myśl przysło-
wia: ziarnko do ziarnka, zbierze się miarka. Zmiany 
w odżywianiu nie mogą być dobrane przypadkowo. 
Doradca żywieniowy potrafi zaproponować takie, 
które doprowadzą do uregulowania poczucia ape-
tytu, głodu i sytości oraz zapewnią ukształtowanie 
i utrwalenie nowych, korzystnych nawyków oraz 
upodobań żywieniowych. Należy mieć tylko na uwa-
dze, że kształtowały się one latami, dlatego też do-
prowadzenie do ich skutecznej i trwałej modyfikacji 
wymaga przynajmniej roku a najlepiej dwóch lat. 
Warto trzymać się zasady: chudnij powoli, ale raz 
na zawsze!

W wykonywaniu usługi 
odchudzania osób dotkniętych 
otyłością powinien uczestniczyć, 
lub przynajmniej ją nadzorować, 
lekarz. 

Znakomitym narzędziem do realizacji on-line usług 
dietetycznych skutecznego odchudzania jest Pro-
gram DrDietman. Opracował go cukrzyk jako na-
rzędzie wspomagające wprowadzenie właściwych 
zmian w swoim odżywianiu. Z czasem korzystający 
z niego dietetycy, cukrzycy i osoby podejmujące od-
chudzanie zaczęły postulować o jego szersze udo-
stępnienie.  

Program pozwala na wprowadzenie do niego zreali-
zowanych jadłospisów i wyświetlenie ich profesjo-
nalnej analizy. Na początek Klient powinien wpisać 
do Programu swoje jadłospisy z kolejnych siedmiu 
dni. Opcjonalnie może przesłać je Doradcy i zwró-
cić się o ich wpisanie. Wskazane jest przy tym, żeby 
Klient ważył spożywane porcje. Osoba ze skłonno-
ścią do tycia powinna dokładnie wiedzieć ile cze-
go je. Po pewnym czasie ważone porcje zostaną 
utrwalone w pamięci i ich odmierzanie stanie się 
odruchowe. Ułatwi to codzienne dobieranie odpo-
wiednich posiłków. Warto mieć na uwadze, że wiele 
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osób tyje, dlatego że przynajmniej raz na jakiś czas 
nie waży spożywanych porcji. Sprzyja to bezwiednie 
stopniowemu ich powiększaniu i po pewnym czasie 
może się okazać, że dana osoba je o wiele za dużo. 

Zapisane jadłospisy oraz ich analizy wykonane 
przez Program umożliwią Doradcy poznanie i oce-
nienie odżywiania Klienta. Pomocne także będą 
informacje o cechach Klienta (m.in. płeć, wiek, 
wzrost, masa ciała, poziom aktywności fizycznej) 
oraz o jego stanie zdrowia i stosowanym leczeniu 
(wyniki badań lekarskich, przyjmowane lekarstwa). 
Na tej podstawie Doradca opracowuje dla Klienta 
indywidualną normę żywieniową i wpisuje ją do Pro-
gramu.

Opracowanie normy żywieniowej obejmuje ustale-
nie zalecanej kaloryczności pożywienia. Doradca 
trzyma się tu zasady, że na początku należy przyjąć 
kaloryczność średnią z jadłospisów z siedmiu ko-
lejnych dni, wpisanych do Programu. Chodzi o to, 
żeby za szybko nie wprowadzać w odżywianiu Klien-
ta zbyt dużych zmian, których przyjęcie mogłoby 
być trudne. Jednak w trakcie odchudzania należy 

ustaloną początkową wartość systematycznie ob-
niżać.  

Znając dzienną kaloryczność pożywienia, Doradca 
może już zaproponować plan posiłków. Powinno 
ich być co najmniej cztery, a lepiej – pięć. Powinny 
być spożywane regularnie, czyli o stałych porach 
i w tych samych odstępach czasu. Każdy z nich po-
winien mieć podobną kaloryczność i objętość. Plan 
ten wymaga uzgodnienia z Klientem.  

Szczególne znaczenie ma ustalenie poziomu spo-
życia węglowodanów, bo właśnie one są w głównej 
mierze odpowiedzialne za przybieranie na wadze. 
Udział węglowodanów w diecie powinien stanowić 
około 45–55% całkowitej energii otrzymywanej 
z pożywienia. Powinny one zostać rozłożone rów-
nomiernie na posiłki, czyli każdy z nich powinien 
zawierać taką samą ilość węglowodanów. 

Ważne jest także rozłożenie spożycia tłuszczów 
na posiłki. Ich zalecane spożycie łączne powinno 
się mieścić w przedziale od 25 do 40% całkowi-
tej energetyczności diety. Tłuszcze mają wpływ na 
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odczuwanie sytości, ponieważ spowalniają trawie-
nie. Dlatego spożywanie tłuszczów jest nieodzowne 
w odchudzaniu, a ich spożycie również należy rozło-
żyć równomiernie na wszystkie posiłki.

Ustalona norma żywieniowa wraz 
z planem posiłków będzie odtąd 
stanowiła wzorzec prawidłowego 
odżywiania, do którego 
wprowadzenia w życie będą dalej 
dążyli Doradca wraz z Klientem.

Po ustaleniu normy żywieniowej oraz planu posił-
ków Klient powinien raz na miesiąc wpisywać do 
Programu swoje zrealizowane jadłospisy za okres 
siedmiu kolejnych dni lub przesyłać je Doradcy ce-
lem wpisania ich do Programu. Rolą Doradcy bę-
dzie przedstawianie Klientowi uwag i opinii o jego 
odżywianiu oraz wskazywanie dwóch zmian do 
wprowadzenia w nadchodzącym okresie. Te co-
miesięczne wspólne działania powinny być konty-
nuowane przez co najmniej rok, a najlepiej przez 
dwa lata. 

Praca z DrDietmanem oparta jest na założeniu, że 
Klient po ustaleniu planu posiłków będzie się sta-
rał go trzymać. Regularne odżywianie się posiłka-
mi, z których każdy spożywany jest codziennie o tej 
samej godzinie i w podobnej wielkości, jest łatwe 
do przyjęcia i zgodne z potrzebami organizmu. Bar-
dzo szybko się okazuje, że głód zaczyna pojawiać 
się tylko w porze zaplanowanych posiłków. Nie wy-
stępują też stany niemiłego przejedzenia. Żołądek 
stopniowo dostosowuje swoją objętość do wielko-
ści posiłków. Stąd w miarę zbliżania się do zakoń-
czenia danego posiłku daje się odczuć, że żołądek 
staje się już pełny. To odczucie sprawia, że chęć 
kontynuowania jedzenia powoli sama mija. W ten 
sposób u Klienta będzie stopniowo kształtowało 
się przekonanie, że można jeść tyle, ile chce, bo po 
spożyciu odpowiedniej porcji, po prostu nie będzie 
chciał jeść więcej. Będzie też kształtował się nawyk 
regularnego odżywiania. 

W odchudzaniu bardzo ważne jest wyeliminowanie 
z diety dotychczas spożywanych węglowodanów 
szybkowchłanialnych. Chodzi o zastąpienie ich 
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takimi, które pozwalają na komponowanie posił-
ków o wypadkowym indeksie glikemicznym nie 
większym niż 55. Doradca zaproponuje całkowitą 
eliminację z diety cukru, ciast, słodyczy czy słodzo-
nych napojów oraz niektórych owoców. Niekiedy 
nie przychodzi to trudno, bo wiedza o szkodliwości 
ich spożywania jest powszechna i akceptowalna. 
Oczywiście Doradca ułatwi rzecz Klientowi poprzez 
proponowanie zamienników. 

Koniecznością staje się też wyeliminowanie spo-
życia ziemniaków, frytek, białego pieczywa oraz 
wszystkich produktów zawierających oczyszczoną 
mąkę. Problem w tym, że wiele osób je lubi, jada 
i wcale nie chce z nich zrezygnować. Dlatego Do-
radca nie będzie proponował wyrzekania się ich, 
lecz podpowie, czym je zastąpić. Zmiany, co oczy-
wiste, powinny być wprowadzane powoli, tak by nie 
odebrać Klientowi przyjemności z jedzenia. Z cza-
sem te nowe proponowane przez Doradcę produkty 
zostaną zaakceptowane i polubione, więc apetyt 
będzie przychodził właśnie na nie. Wcześniej spoży-
wane produkty niekorzystne zostaną zapomniane. 

Każdy człowiek powinien odżywiać się produktami 
dobranymi ze szczególną starannością. Doradca 
będzie co miesiąc proponował stopniowe zastępo-
wanie produktów zawierających składniki szkodli-
we, lub tylko nieobojętne dla zdrowia, takimi, które 
są uważane za bardziej korzystne i wartościowe. 

Regularne odżywianie, w tym codzienne utrzymy-
wanie stałej kaloryczności pożywienia, powoduje, 
że – za sprawą homeostazy – organizm dąży do 
utrzymywania stałego poziomu zapasów tkanki 
tłuszczowej. Jak już wcześniej podano, można do-
brać taką dzienną kaloryczność pożywienia, przy 
której organizm będzie utrzymywał zadowalającą 
masę ciała. Zwykle, po podjęciu regularnego odży-
wiania, masa ciała osoby z nadwagą stopniowo się 
obniża. Jednak raczej nie osiąga oczekiwanego po-
ziomu. Doradca będzie więc proponował obniżenie 
dziennej kaloryczności pożywienia o 50–100 kcal. 
Spowoduje to stopniowe zmniejszanie się masy 

ciała. Jeśli jednak waga przestanie spadać, a nie 
osiągnie jeszcze oczekiwanego poziomu, obniżanie 
kaloryczności pożywienia należy ponawiać. Trzeba 
będzie ją zmniejszać mniej więcej co dwa miesiące, 
aż masa ciała Klienta ustabilizuje się na zadowala-
jącym poziomie. Dzienną kaloryczność pożywienia, 
przy utrzymaniu której masa ciała Klienta utrzymu-
je się na zadowalającym poziomie, należy uznać za 
prawidłowo dobraną. 

Poprawianie odżywiania 
z użyciem Programu DrDietman 
prowadzi także do znaczącego 
wzrostu wiedzy Klienta na temat 
zdrowego odżywiania. Wiedzy 
praktycznej, bo dotyczącej 
jego własnej diety. Budują ją 
zarówno porady otrzymywane 
od Doradcy, jak i specjalistyczne, 
lecz przedstawione w sposób 
zrozumiały, analizy zrealizowanych 
jadłospisów. 

Z czasem synergiczne działanie wiedzy uzyskanej 
od Doradcy, wpływ korzystnych, nowych nawyków 
i upodobań żywieniowych oraz odpowiednio ure-
gulowanego apetytu sprawią, że Klient będzie 
mógł zawsze jeść to, na co ma ochotę i tyle, ile 
chce. I właśnie dzięki takiemu odżywianiu będzie 
utrzymywał odpowiednią masę ciała oraz czerpał 
z jedzenia możliwie najwięcej zdrowia i przyjem-
ności. Ma to dobroczynny wpływ na jego psychikę. 
Może spowodować wyzbycie się obaw o przykre 
konsekwencje otyłości i zmniejszy podatność na 
depresję. 

Należy zauważyć, że skłonność do tycia sprawia, 
iż nawet doprowadzenie do dobrego uregulowa-
nia odżywiania nie może oznaczać, że ustała po-
trzeba systematycznego jego kontrolowania. Ko-
nieczne jest stałe korzystanie z pomocy Doradcy 
oraz, przynajmniej raz na kwartał, wpisywanie do 
Programu swojej masy ciała i tygodniowych jadło-
spisów.
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