
DROGIE MAMY,  
przypominamy, że w Szpitalu Św. Trójcy w Płocku został wprowadzony program pilotażowy 
pn. 
  
„Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”  
- na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie programu pilotażowego 

„Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy” (Dz. U. 2019. poz 1537).  

 

Programem zostają objęte zdrowe pacjentki, którym udzielane są świadczenia związane                   

z ciążą i porodem.  

W rezultacie program ten ma się przyczynić do: 

 podniesienia jakości żywienia pacjentek, 

 wzrostu satysfakcji pacjentek z hospitalizacji, 

 podniesienia poziomu wiedzy pacjentek na temat zdrowego sposobu odżywiania, 

 wyrobienia prawidłowych nawyków żywieniowych.  

Zgodnie z założeniami programu pacjentki w trakcie trwania hospitalizacji:  

 otrzymują pięć dobrze zbilansowanych posiłków przygotowanych według zaleceń 

zatwierdzonych przez Instytut Żywności i Żywienia; 

 mogą skorzystać z konsultacji dietetycznej (w poniedziałki i w czwartki w godzinach  

9 – 12; chęć skorzystania z konsultacji proszę zgłaszać położnym lub bezpośrednio 

dietetykowi za pomocą kontaktu telefonicznego pod numerem 532 743 285); 

ponadto: 

 są objęte opieką dietetyka klinicznego także przez okres 3 miesięcy po porodzie  

i mogą w tym czasie kierować do niego pytania za pomocą drogi elektronicznej  

(e-mail: maja.zacharczuk@plockizoz.pl). 

W ramach programu „Dieta Mamy” będziemy regularnie uaktualniać jadłospis na stronie 

internetowej Szpitala Świętej Trójcy w Płocku w zakładce Oddziału Ginekologiczno – 

Położniczego (http://www.szpitalplock.pl/oddzial/ginekologia-i-poloznictwo.html). 

 

Wszelkie uwagi dotyczące programu można kierować na adres: 

maja.zacharczuk@plockizoz.pl . 

  

Pacjentki chcąc podnieść swoją wiedzę z zakresu żywienia mogą także skorzystać  

z informacji zawartych na stronie internetowej: www.ncez.pl . Zachęcamy do korzystania  

z materiałów informacyjnych wypracowanych w ramach projektu IŻŻ „Zapobieganie nadwadze 

i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia  

i aktywności fizycznej”. 

W ramach Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej można także uzyskać darmową 

konsultację dietetyczną on-line pod adresem: https://poradnia.ncez.pl/ . 
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