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Konstruowanie jadłospisów 

dostosowanych do 

indywidualnych wymagań 

żywieniowych 

i stanu zdrowia 

+ zalecana  

suplementacja  

 

Analiza i ocena sposobu   

żywienia  

(na podstawie dowolnej 

liczby wywiadów 

żywieniowych)  

+ stosowana 

suplementacja 

 

Na poziomie jednostki lub grupy 

Na dowolną liczbę dni i u dowolnej liczby osób 

 

 

DietaPro  

 



DietaPro  

 

• Wyliczenie i analiza 

wartości odżywczej 

każdego pojedynczego 

wywiadu 24- godzinnego 

• Wyliczenie i analiza 

wartości odżywczej 

średniej z dowolnej liczby 

wprowadzonych 

wywiadów 

• Monitorowanie na 

bieżąco, w trakcie 

komponowania jadłospisu, 

zmieniającej się wartości 

odżywczej diety 

• Wyliczenie i analiza 

wartości odżywczej 

średniej z dowolnej liczby 

skonstruowanych 

jadłospisów 

 

Porównanie zawartości składników odżywczych z wartościami 

referencyjnymi –  

PODJĘCIE DECYZJI O CELOWOŚCI SUPLEMENTACJI DIETY 

 

        jadłospisy        sposób żywienia 



 

 

 

 

 

 

 

 

SUPLEMENTACJA DIETY 

ZADANIA – FUNKCJE – MOŻLIWOŚCI 

Uwzględnienie suplementów diety w trakcie analizy sposobu 
żywienia  

- Pacjent informuje o rodzaju stosowanych przez niego 
suplementów  

– składniki zawarte w suplementach nie są sumowane ze 
składnikami pochodzenia naturalnego  (z produktów 
spożywczych) - pokazywane są w osobnym oknie programu 

 

Kontrola stopniu realizacji spożycia zalecanego w normach 
żywienia (% realizacji normy) 
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SUPLEMENTACJA DIETY 

ZADANIA – FUNKCJE – MOŻLIWOŚCI 

Wprowadzanie suplementów diety w trakcie układania jadłospisu 

– zalecane pacjentowi określone dawki suplementu wprowadzane 
są do programu   

 

- Możliwość samodzielnego dopisywania do programu dowolnej 
liczby suplementów diety – powiększanie bazy programu 

 

Kontrola stopniu realizacji poziomu zalecanej suplementacji (wg. 
wytycznych dla mieszkańców krajów Europy Środkowej – 2013 r.) 
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Rekomendacje dawkowania witaminą D  

– wytyczne dla Europy Środkowej 2013r. 

Grupa  pacjentów Dawka witaminy D  

[IU/ dobę (μg/dobę)] 

Okres/ Uwagi 

Noworodki i 

niemowlęta 

0 – 6 m.ż. 400 (10,0) Od pierwszych dni życia, niezależnie od sposobu 

żywienia noworodka. 

6 – 12 m.ż. 400 – 600 (10,0 – 15,0) Suplementacja zależna od podaży witaminy w diecie. 

Dzieci i młodzież 1 -18 lat 600 – 1000 (15,0 – 25,0) Suplementacja zależna od masy ciała, w miesiącach 

IX-IV lub przez cały rok przy niewystarczającej 

syntezie witaminy D w miesiącach letnich. 

Dorośli i seniorzy >18 lat 800 – 2000 (20,0 – 50,0) Suplementacja zależna od masy ciała, w miesiącach 

IX-IV lub przez cały rok przy niewystarczającej 

syntezie witaminy D w miesiącach letnich 

(szczególnie seniorzy). 

Kobiety ciężarne i karmiące piersią 1500 – 2000 (37,5 – 50,0) Właściwa podaż witaminy D powinna być 

zapewniona przed ciążą oraz nie powinna rozpocząć 

się później niż od drugiego trymestru ciąży.  

Noworodki urodzone przedwcześnie 400 – 800 (10 - 20) Suplementacja od pierwszych dni życia.  

Otyłe dzieci i młodzież 1200 – 2000 (30 - 50) Suplementacja zależna od stopnia otyłości w 

miesiącach IX-IV lub przez cały rok przy 

niewystarczającej syntezie witaminy D w miesiącach 

letnich. 

Otyli dorośli i seniorzy 1600 – 4000 (40 - 100) Suplementacja zależna od stopnia otyłości przez cały 

rok. 

Osoby pracujące w nocy oraz 

ciemnoskórzy dorośli 

1000 – 2000 (25 - 50) Suplementacja zależna od masy ciała przez cały rok. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Możliwość samodzielnego wpisywania do 
programu dowolnej liczby suplementów diety 
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Możliwość analizy wartości odżywczej z 
uwzględnieniem i bez uwzględnienia suplementów  
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WYDRUK PRZYKŁADOWEGO JADŁOSPISU  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODSUMOWANIE 

DietaPro  

 

Komputerowy program żywieniowy DietaPro to narzędzie 
pomocne w szybkiej diagnostyce wartości odżywczej diety 
– DECYZJA O WPROWADZENIU SUPLEMENTACJI DIETY np. 
WITAMINĄ D 

 - określenie jaka dawka witaminy D została 
dostarczona do organizmu do jedna z wielu funkcji 
programu 

Zastosowanie DietaPro w analizie sposobu żywienia daje 
możliwość szybkiego wykrycie błędów żywieniowych i ich 
eliminację 

DietaPro to istotne skrócenie czasu potrzebnego do 
skomponowania zbilansowanych jadłospisów 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIĘKUJEMY  ZA UWAGĘ 
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