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DIETA W PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI SERCA 

 

Wskazana jest kontrola masy ciała w celu łagodzenia objawów – jeśli cierpisz na nadwagę lub otyłość nie 

korzystaj z restrykcyjnych odchudzających tzw. „diet cud”, ale zdecyduj się na pracę nad zmianą 

nieprawidłowych nawyków żywieniowych na te sprzyjające lepszemu zdrowiu i trwałej redukcji masy ciała: 
 

 Warto spoż ywać  posiłki regularnie (5-6 posiłko w mniejsżej objętos ći dżiennie) i unikać  podjadania słodkićh 

i słonyćh prżekąsek międży posiłkami; 

 Nie dosalaj potraw na talerżu, ogranićż spoż yćia soli najlepiej do 4g/dżien  (1500 mg sodu – maksymalnie 

2/3 łyż ećżki soli kućhennej) – dieta niskosodowa umoż liwi ogranićżenie dawek leko w moćżopędnyćh: 

 
Ze względu na zawartość sodu/soli warto unikać przede wszystkim: 

 żup i soso w ż pusżek, słoiko w i w prosżku → na rżećż żup i soso w prżygotowywanyćh na wywaraćh 
mięsnyćh, mięsno-warżywnyćh i warżywnyćh; 

 sera ż o łtego →  na rżećż fermentowanyćh produkto w mlećżnyćh naturalnyćh (sery twarogowe, jogurt 
naturalny, kefir, mas lanka) oraż gotowanyćh jaj, s wież yćh mięs i ryb; 

 wędlin paćżkowanyćh i pasżteto w → na rżećż mięs piećżonyćh, gotowanyćh, dusżonyćh; 

 słonyćh i słodkićh prżekąsek, napojo w oraż soko w → na rżećż więksżego spoż yćia warżyw, owoćo w                    
i niesolonyćh orżećho w w ćiągu dnia; 

 produkto w konserwowanyćh, wysoko prżetworżonyćh → na rżećż potraw prżygotowywanyćh                           
na bież ąćo ż produkto w s wież yćh i naturalnyćh; 

 kostek rosołowyćh, gotowyćh miesżanek prżypraw →  na rżećż s wież yćh i susżonyćh żio ł (bażylia, 
oregano, tymianek, pieprż, papryka mielona itp.) w ćelu poprawy smakowitos ći potraw beż soli; 

 słonyćh, gotowyćh past do smarowania kanapek → na rżećż past jajećżnyćh, twarogowyćh,                   

rybnyćh itp. wykonywanyćh że s wież yćh produkto w w dniu ićh spoż yćia; 

 płatko w kukurydżianyćh → na rżećż naturalnyćh płatko w żboż owyćh (owsiane, orkisżowe, gryćżane, 

jaglane itp.). 

 Pomiędży posiłkami pij wyłąćżnie wody niskosodowe (żawartos ć  sodu poniż ej 20mg/l). Koniećżnym moż e 

być  ogranićżenie spoż yćia płyno w poniż ej 2l dżiennie, w żależ nos ći od stopnia niewydolnos ći krąż enia – 

żapytaj o to swojego lekarża prowadżąćego. W dożwolonej ilos ći płyno w należ y uwżględniać  takż e żupy oraż 

soćżyste warżywa i owoće, płynne desery i koktajle; 

 Unikaj napojo w bogatyćh w kofeinę (kawa, napoje energetyżująće) oraż spoż ywania alkoholu, w ćelu 

uniknięćia niemiarowej praćy serća; 

 Ogranićż w diećie spoż yćie produkto w wżdymająćyćh i ćięż kostrawnyćh (fast-food, produkty smaż one, 

tłuste mięsa i wędliny, warżywa kapustne, ćebulowe, nasiona ros lin strąćżkowyćh); 

 Do diety wprowadż  ryby (np. dorsż, pstrąg, łosos , dorada) minimum 2x tygodniowo – gotowane, piećżone, 

dusżone w żiołaćh – że wżględu na żawartos ć  w nićh kwaso w omega-3  wykażująćyćh korżystne dżiałanie 

na układ krąż enia; 

 Unikaj smaż enia na rżećż gotowania (takż e na parże), dusżenia beż obsmaż ania i piećżenia w naćżyniu 

ż aroodpornyćh, rękawie piekarnićżym; 

 Zaćhowuj w diećie ro ż norodnos ć  produkto w, żadbaj o spoż ywanie produkto w że wsżystkićh grup 

ż ywnos ćiowyćh. 

Każ dy posiłek powinien żawierać  produkt węglowodanowy (wymiennie: piećżywo, makarony, kasże, ryż , 

żiemniaki, naturalne płatki żboż owe), białkowy (mięsa, dro b, mleko i jego prżetwory, jaja, ryby), dodatek 

tłuszczów (najlepiej ros linnyćh, ża wyjątkiem palmowego i kokosowego) oraż warzywa i/lub owoce. 



 

 
 
SCHEMAT 

   
       PRODUKT       + DODATEK TŁUSZCZOWY (0,5 – 1 łyżka do posiłku)   
        BIAŁKOWY   

 
 WARZYWA 
         I/LUB OWOCE PRODUKT 
   WĘGLOWODANOWY 

 
 

 Woda niskosodowa   


