Warwickshire Dietetic Service

Zdrowe odżywianie dla diabetyków

Ta ulotka może być rozdawana przez dietetyków.
Przeznaczona jest dla diabetyków wymagających
porady dietetycznej.

Zdrowe odżywianie dla diabetyków

Czym jest cukrzyca?
Cukrzyca jest chorobą charakteryzującą się zbyt wysoką zawartością cukru (glukozy) we krwi. Dzieje
się tak, gdy trzustka nie jest w stanie wytworzyć wystarczającej ilości insuliny lub wytworzona insulina
nie powoduje pożądanych efektów. Insulina jest potrzebna, aby organizm mógł przetworzyć
pożywienie zawierające węglowodany (cukier i skrobię) na energię.
Pożywienie zawierające węglowodany rozkłada się w jelitach, uwalniając cukier zwany glukozą.
Cukier ten trafia do krwiobiegu. Za każdym razem po zjedzeniu pożywienia bogatego w cukier lub
skrobię wzrasta poziom glukozy we krwi. Stanowi to sygnał dla trzustki do wydzielania insuliny.
Następnie insulina pomaga w transportowaniu glukozy z krwiobiegu do komórek organizmu, gdzie
wykorzystywana jest jako źródło energii.
Osoby chore na cukrzycę wydzielają zbyt mało insuliny, aby przetransportować glukozę do komórek.
Glukoza pozostaje w krwiobiegu, a jej poziom rośnie. Wówczas mogą pojawić się niepożądane
objawy. Mogą one obejmować m.in.:





wzmożone pragnienie,
oddawanie dużej ilości moczu,
utrata masy ciała,
zmęczenie.

Jednak w niektórych przypadkach chorzy nie doświadczają żadnych objawów.

Cel leczenia
Celem leczenia jest utrzymywanie poziomu glukozy we krwi na prawidłowym poziomie w celu
ograniczenia długoterminowych powikłań związanych z cukrzycą. Spożywane jedzenie stanowi
ważny element leczenia.





Pożywienie ma wpływ na poziom glukozy we krwi.
U chorych z nadwagą zmniejszenie masy ciała może pomóc w utrzymywaniu odpowiedniego
poziomu cukru we krwi.
Utrzymywanie poziomu glukozy na prawidłowym poziomie pomaga chronić oczy, nerki, serce i
główne tętnice przed długotrwałym uszkodzeniem.
Może również pomóc obniżyć poziom cholesterolu.

Wytyczne dotyczące odżywiania
Aby utrzymywać odpowiedni poziom cukru we krwi, należy stosować się do następujących zaleceń:

Spożywać regularne posiłki zawierające produkty bogate w węglowodany skrobiowe przy
każdym posiłku,

Jeść więcej żywności bogatej w błonnik lub pełnoziarnistej,

Jeść odpowiednią ilość warzyw i nieco owoców każdego dnia,

Jeść odpowiedni rodzaj tłuszczu,

Ograniczyć cukier i słodycze,

Ograniczyć spożycie soli,
Strona 2

Unikać nadwagi.
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Zdrowe odżywianie dla diabetyków
W odpowiednio zrównoważonej, zdrowej diecie ważne jest, by jeść odpowiednie produkty w
odpowiednich ilościach.
Na tym obrazku zaprezentowano stosunek grup żywności, które należy spożywać.

Czym są grupy żywności
Ziemniaki, chleb, ryż, makaron i inne węglowodany skrobiowe
Grupa ta obejmuje pożywienie takie jak chleb, czapati, płatki śniadaniowe, makaron, ryż, płatki
owsiane, noodle, kukurydzę, proso oraz ziemniaki. W tej grupie można również znaleźć ignamy,
bataty i plantany. Ta grupa żywnościowa dostarcza:

energię


błonnik



wapń i żelazo



witaminy B

Te produkty żywnościowe zawierają skrobię, która podnosi poziom glukozy we krwi. Dietetyk
zasugeruje odpowiednie rodzaje porcji. Należy spożywać niewielką ilość tych produktów z każdym
posiłkiem. Warto jeść więcej tych produktów żywnościowych w wersji pełnoziarnistej.
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Owoce i warzywa
Ta grupa obejmuje m.in. świeże, mrożone, puszkowane (we własnym soku lub niesolonej wodzie)
oraz suszone owoce, warzywa i sałatki.
Ta grupa żywnościowa dostarcza:

witaminy i minerały

błonnik

węglowodany
Owoce i soki owocowe zawierają cukier owocowy (fruktozę), dlatego zaleca się rozkładanie ich
spożycia na cały dzień. Celem jest zjedzenie co najmniej 5 porcji warzyw, sałatek i umiarkowanej
ilości owoców każdego dnia.
Jak duża powinna być jedna porcja?
Warzywa

3 łyżeczki

Sałatka

1 salaterka

Cały świeży owoc

1 średniej wielkości owoc np. jabłko/
gruszka/pomarańcza/banan/brzoskwinia

Owoce z puszki (we własnym soku), sałatka
owocowa, duszone owoce

3–4 łyżki stołowe

Duże owoce

1 plasterek melona lub ananasa, pół
grejpfruta

Mały owoc

2 śliwki, 2 owoce kiwi, 1 szklanka
winogron, czereśnie, truskawki

Suszone owoce

1 łyżka stołowa

Sok owocowy

1 mała szklanka (150 ml)

Spożycie soku owocowego najlepiej ograniczać do małej szklanki (150 ml) dziennie i spożywać go
podczas posiłku. Podyktowane jest to tym, że owoce nie zawierają błonnika, a cukier jest wchłaniany
o wiele szybciej niż w przypadku zjedzenia całego owocu. Sok owocowy liczy się tylko jako jedna z
porcji owoców i warzyw – niezależnie od ilości szklanek.

Strona 4

Zdrowe odżywianie dla diabetyków

Fasola, nasiona roślin strączkowych, ryby, jajka, mięso i inna żywność bogata w
białko
Grupa ta obejmuje fasole i rośliny strączkowe w tym fasolkę w sosie pomidorowym, dal i soczewicę;
ryby (białe i tłuste), jajka i mięso (w tym czerwone mięso, drób i produkty mięsne, takie jak kiełbasa i
burgery wołowe) oraz inną żywność bogatą w białko, taką jak orzechy i Quorn.
Ta grupa żywnościowa dostarcza:
 białko
 żelazo
 witaminy z grupy B, zwłaszcza B 12
 cynk
 magnez.
Należy spożywać około 2–3 porcji dziennie i wybierać opcje o niskiej zawartości tłuszczu. Jak
duża powinna być jedna porcja?
 140–150 g białej lub tłustej ryby (4–5 oz)
 2 jajka
 60–90 g mięsa (2–3 oz)
 2 łyżki orzechów
 4 łyżeczki gotowanej fasoli np. fasoli czerwonej kidney, fasoli masłowej, ciecierzycy.

Nabiał i alternatywy
Ta grupa obejmuje mleko, ser, jogurt i serek homogenizowany z wyłączeniem masła, jajek
i śmietany.
Ta grupa żywnościowa dostarcza:
 wapń
 białko
 witaminę B12
 witaminę A i D.
Należy spożywać ok. 2–3 porcje żywności z tej grupy i wybierać opcje o niskiej zawartości tłuszczu,
takie jak mleko półtłuste, 1% lub odtłuszczone, jogurty lub homogenizowane serki dietetyczne oraz
sery o niskiej zawartości tłuszczu. Sprawdzać ilość tłuszczu na etykiecie z informacjami o wartości
odżywczej. Pożywienie jest uznawane za ubogie w tłuszcz, jeśli zawiera łącznie mniej niż 5 g
tłuszczu na 100 g (5%).
Jak duża powinna być jedna porcja?
Jedna porcja wynosi:

200 ml lub ⅓ pinty mleka

1 małe opakowanie jogurtu dietetycznego (ok. 125 g)

1 małe opakowanie twarożku (ok. 110 g)

1 małe opakowanie serka homogenizowanego (ok. 125 g)

40 g sera.
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Oleje i produkty do smarowania
Pożywienie zawierające tłuszcz obejmuje margarynę, masło, ser, olej spożywczy, sosy sałatkowe na
bazie oleju, majonez, śmietanę, czekoladę, czipsy, ciastka, ciasta, placki, desery, lody i sosy na
bazie śmietany przygotowywane na bazie sosu własnego z mięsa i tłuszczu.
Niektóre potrawy zawierające tłuszcz można jeść codziennie, jednak tylko w małych ilościach.

Ograniczenie ilości tłuszczu
Jedzenie dużej ilości żywności bogatej w tłuszcz, powoduje zwiększenie masy ciała i może
prowadzić do chorób serca w późniejszym wieku. Nadwaga utrudnia utrzymywanie poziomu cukru na
prawidłowym poziomie. Następująca lista zawiera pomysły umożliwiające ograniczenie spożycia
tłuszczu.













Smarować chleb cienką warstwą margaryny i masła.
Korzystać z margaryny nienasyconej lub produktów do smarowania o niskiej zawartości
tłuszczu (na bazie oliwy lub oleju słonecznikowego).
Zamiast masła lub smalcu korzystać z olejów jednonasyconych, np. oleju rzepakowego lub
oliwy z oliwek.
Korzystać z mleka odtłuszczonego, 1% lub półtłustego. Unikać mleka tłustego i śmietany.
Wybierać jogurty dietetyczne lub naturalne.
Korzystać z majonezu, sosów sałatkowych i dresingów o zmniejszonej zawartości tłuszczu w
małych ilościach.
Ograniczyć spożycie przekąsek, takich jak czipsy, orzechy, ciasta, puddingi i czekolada.
Ograniczyć produkty mięsne, takie jak kiełbaski, burgery, pasztety, paszteciki wieprzowe, placki
i produkty w panierce.
Usuwać skórę z drobiu.
Wybierać chude kawałki mięsa lub ograniczać mięso (zamiast tego można do potraw dodawać
rośliny strączkowe, np. fasolę, groszek, soczewicę).
Ograniczyć smażone potrawy. Lepiej dusić, grillować lub smażyć.
Ograniczyć spożycie sera. Wybierać mniejsze porcje żywności niskotłuszczowej np. twarożek,
ser półtłusty cheddar, fetę i serek kanapkowy o niskiej zawartości tłuszczu.
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Produkty spożywcze z dużą zawartością cukru
Produkty spożywcze zawierające cukier obejmują napoje, słodycze, dżem i cukier, oraz pożywienie
takie jak ciasta, desery, ciastka, placki i lody.
Ograniczenie ilości cukru
Produkty spożywcze, których należy unikać

Co wybrać zamiast nich

Cukier, glukoza, fruktoza

Słodziki, np. sacharyna, Sweetex, Canderel,
Splenda, Truvia, Hermesetas i marki własne
supermarketów

Słodycze, czekoladki, toffi, cukierki na kaszel i
gardło

Miętówki bez cukru, pastylki na ból gardła,
gumy do żucia bez cukru

Dżem, marmolada, miód, melasa, syrop, krem
cytrynowy

Dżem, marmolada, przeciery owocowe do
smarowania o ograniczonej zawartości cukru

Napoje słodzone, zagęszczone soki owocowe,
syropy, napoje gazowane

Napoje gazowane bez cukru, niskokaloryczne,
dietetyczne lub typu zero, zagęszczony sok
owocowy bez dodatku cukru

Desery zawierające cukier, np. jogurty typu
Corner, galaretki,

Bita śmietana bez cukru, galaretka bez cukru,
jogurt naturalny lub dietetyczny, sos budyniowy
bez cukru

Płatki śniadaniowe z cukrem np. typu Sugar
Puffs, Frosties, różne rodzaje Honey Nut
Coco Pops, Alpen

Oatibix, Weetabix, Branflakes, Shredded
Wheat, Oatbran, płatki śniadaniowe, owsianka,
musli bez cukru

Ciasta, bułeczki, tarty, ciasta owocowe,
babeczki, flany i słodkie wypieki

Crumpety, racuchy, zwykłe bułeczki z
rodzynkami (teacake), babeczki scone, chleb
słodowy

Ciastka z wypełnieniem ze śmietany/dżemu,
biszkopty czekoladowe

Zwykłe herbatniki, np. typu Rich Tea,
Digestives, Morning Coffee, ararutowe.

Owoce z puszki w syropie

Owoce z puszki w syropie we własnym soku

Zagęszczone słodzone mleko lub mleko
skondensowane

Mleko odtłuszczone, 1% lub półtłuste, jogurt
naturalny

Czekolada pitna, napoje na bazie słodu i mleka
(Ovaltine lub Horlicks)

Herbata, kawa, kakao, Ovaltine Light, napoje
rozpuszczalne np. napoje mleczne ze
słodzikiem, np. Highlights lub Options
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Alkohol
Spożywanie alkoholu z umiarem jest szczególnie istotne dla osób chorych na cukrzycę.
Zaleca się, aby zarówno kobiety, jak i mężczyźni nie przekraczali 14 jednostek na siedem dni
oraz rozkładali spożycie przez cały tydzień. Warto spróbować wprowadzić dni całkowicie bez
alkoholu w każdym tygodniu i unikać picia alkoholu w dużych ilościach.
Poniżej zamieszczono przykłady jednostek, jednak zawsze należy sprawdzać etykiety
produktów.

Porady umożliwiające ograniczenie zawartości cukru w napojach alkoholowych
 Warto pić drinki na bazie napojów bez dodatku cukru, np. dietetycznej coli, dietetycznej
lemoniady, wody gazowanej, toniku „slimline” lub bitter lemon.
 Należy unikać alkopopów (napojów gazowanych z alkoholem) z uwagi na wysoką
zawartość cukru.
 Zaleca się ograniczenie spożycia słodkich napojów, np. wina deserowego, słodkiego
sherry, porto, słodkiego cydru.
Napoje alkoholowe mogą zawierać dużą ilość kalorii. Osoby, które chcą schudnąć
powinny ograniczyć ilość spożywanego alkoholu.
Aby uzyskać więcej informacji w kwestii spożywania alkoholu u osób z cukrzycą,
należy zwrócić się do swojego dietetyka.
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Sól
Chlorek sodu częściej znany jest jako sól. Zbyt duża ilość soli w diecie przyczynia się do
wysokiego ciśnienia, a co za tym idzie chorób serca i udarów. Dorosłym zaleca się
spożywanie maksymalnie sześciu gram soli dziennie.
Aby ograniczyć spożycie soli, warto wypróbować poniższych rad:

Unikać dodawania soli do jedzenia przy stole i dodawać tylko małą szczyptę podczas
gotowania.

Ograniczyć ilość spożywanych słonych produktów żywnościowych, takich jak słone
orzeszki, czipsy oraz zupy i sosy w słoikach i woreczkach. Unikać gotowych posiłków i
przetworów mięsnych, takich jak bekon, kiełbaski i konserwy mięsne.

Nie zaleca się stosowania substytutów soli, gdyż nie zmniejszają one upodobania do
słonych potraw.

Sól morska nie jest znacznie zdrowsza niż zwykła sól. Choć zawiera kilka dodatkowych
minerałów, w dalszym ciągu jest źródłem sodu, więc należy ją ograniczyć do minimum.

Aby nadać swoim potrawom smak, można stosować zioła, przyprawy, sok z cytryny lub
pieprz.

Utrzymanie odpowiedniej masy ciała
Otyłość zwłaszcza w okolicy talii utrudnia utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi
z uwagi na ograniczoną skuteczność insuliny. Przypadłość taka nazywa się
insulinoopornością. Utrata masy ciała może pomóc w ograniczeniu tej przypadłości i ułatwić
utrzymywanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi.
Kolejnym sposobem ułatwiającym utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy oraz
zmniejszenie masy ciała jest aktywność fizyczna. Aby uzyskać dalsze informacje
dotyczące zmniejszenia masy ciała i cukrzycy, należy skontaktować się z dietetykiem.

Produkty dla diabetyków
Kupowanie specjalistycznych produktów żywnościowych dla diabetyków nie jest konieczne.






Dieta powinna bazować na zdrowej żywności oraz produktach spożywczych, które są
zalecane dla każdego. Dlatego nie zaleca się spożywania produktów dla diabetyków,
takich jak ciasta, czekolady, słodycze lub ciastka.
Te produkty są często wysokokaloryczne.
Ponadto produkty dla diabetyków są często kosztowne.
Niektóre zawierają sorbitol jako środek słodzący. W przypadku stosowania w dużych
ilościach może on prowadzić do rozstroju żołądka i biegunki.

Pomoc przy wyborze żywności
Najlepszy wybór
Ziemniaki,
chleb, ryż,
makaron i inne
węglowodany
skrobiowe

Produkty pełnoziarniste,
wieloziarniste, żytnie,
pumpernikiel,
Pełnoziarniste czapati
Płatki śniadaniowe na bazie
płatków owsianych, np.
owsianka, niesłodzone musli,
produkty z serii Quaker Oat,
Kelloggs Optivita Oat Crisp lub
Oatibix.
Płatki pełnoziarniste, np.
Sultana Bran, All Bran
Różne odmiany makaronu
niezależnie od kształtu

Dobry wybór

Zły wybór*

Chleb pełnoziarnisty, chleb
biały, chleb pita, crumpety,
bajgle, wafle ryżowe,
bagietki

Rogaliki

Płatki śniadaniowe
pełnoziarniste, np.
Branflakes Weetabix,
Shredded Wheat

Coco Pops, Sugar Puffs,
Honey Nut Cornflakes,
Frosted Flakes

Cheerios (zwykłe), Special
K Sustain, Rice Krispies,
Cornflakes
Ryż brązowy i biały, kuskus,
bataty, ignamy, ziemniaki
tłuczone i w mundurkach,
Ryvita, pieczywo chrupkie

Frytki, pieczone ziemniaki

Ryż basmati, noodle,
gotowane młode ziemniaki
Krakersy wieloziarniste,
ciasteczka owsiane
Owoce i
warzywa

Wszystkie owoce – świeże,
mrożone, w puszce w soku
własnym lub suszone
Wszystkie świeże lub mrożone
warzywa lub sałatki

Warzywa w puszcze w
niesolonej wodzie

Czipsy warzywne
Pieczone warzywa
Warzywa w serze lub sosie
śmietanowym

Fasola, nasiona
roślin
strączkowych,
ryby, jajka,
mięso i inna
żywność bogata
w białko

Kurczak, indyk (bez skóry),
chude czerwone mięso, białko
sojowe, substytut mięsa. Jajka

Wieprzowina, jagnięcina,
szynka, chudy bekon,
peklowana wołowina

Kiełbasa, mięso mielone,
pasztet, salami, burgery,
boczek, placki mięsne,
paszteciki z kiełbasą, jaja
po szkocku, skórka na
pieczonej wołowinie, skórka
z kurczaka

Ryby (zwłaszcza tłuste ryby,
takie jak łosoś, świeży tuńczyk
i makrela), skorupiaki
Wszystkie nasiona roślin
strączkowych, np. groszek,
soczewica, fasolka, fasola
czerwona kidney

Panierowana ryba

Ryba w panierce

Kasztany jadalne

Orzechy włoskie, orzeszki
piniowe*

Solone orzeszki i większość
innych orzechów

Nabiał i
alternatywy

Jogurty dietetyczne, mleko 1%
lub odtłuszczone, ser o niskiej
zawartości tłuszczu (np. ser
twarogowy)

Mleko półtłuste, sery
półtłuste, takie jak Edam,
Camembert, sery
kanapkowe, lody bez mleka

Mleko pełne, i śmietana
pełnotłusta, jogurt
pełnotłusty, ser, substytut
bitej śmietany, mleko
skondensowane, lody na
bazie nabiału.

Przekąski

Muffiny, babeczki scone,
bułeczki z rodzynkami
(teacake), keks lub chleb z
owocami.

Rich Tea, Morning Coffee,
ciastka ararutowe, krakersy,
ciasta na bazie słodu.

Ciastka z nadzieniem na
bazie śmietany lub
czekolady, ciasta lub
muffiny delikatesowe lub z
polewą. Czekolada,
słodycze. Ciasto, np.
szarlotka lub paszteciki
wieprzowe. Dżem i miód.
Czipsy.

* Te produkty żywnościowe zawierają dużo tłuszczu lub cukru i
powinny być spożywane z umiarem.
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Sugerowany plan posiłków
Regularne spożywanie posiłków jest ważne, gdyż pozwala unikać zbyt wysokiego lub
niskiego poziomu cukru we krwi. Należy starać się jeść niewielką porcję węglowodanów
skrobiowych z każdym posiłkiem oraz warzywa sałatki i owoce.
Śniadanie

Miska płatków pełnoziarnistych, płatki z otrębów owsianych lub
owsianka z mlekiem półtłustym lub razowy tost z gotowanym jajkiem lub
dżemem o obniżonej zawartości cukru

Główny posiłek

Mała porcja chudego mięsa, ryba, jajka, fasola lub dal
Ziemniaki, chleb, ryż, makaron lub czapati
Warzywa lub sałatka

Lekki posiłek

Chleb, bułka, tortilla lub pitta pełnoziarnista; pieczywo chrupkie o
wysokiej zawartości błonnika, chleb tostowy pełnoziarnisty.
Wędliny, ryby, jajka, fasolka w sosie pomidorowym, jajko gotowane,
omlet lub sardynki, twaróg, humus o niskiej zawartości tłuszczu lub ser
kanapkowy o niskiej zawartości tłuszczu.
Dużo sałatek lub pokrojonych surowych warzyw lub zupa jarzynowa.

Przekąski, kolacja, desery i napoje (opcjonalne)
Herbata, kawa, woda, mleko o niskiej zawartości tłuszczu, zagęszczony sok owocowy bez
dodatku cukru lub napój dietetyczny
Kawałek owocu lub porcja owoców duszonych lub konserwowych (w soku własnym)
Zwykłe ciastka lub ciastka owsiane
Garść niesłodzonych orzechów i nasion
Paluszki chlebowe lub pokrojone warzywa i hummus
Popcorn bez dodatków
Jogurt dietetyczny, naturalny lub grecki
Galaretka bez cukru
Uwaga: Danie główne i przekąska mogą być stosowane zamiennie

Zdrowy tryb życia
Zdrowy tryb życia pomaga unikać objawów cukrzycy i ograniczać ryzyko związane z
komplikacjami cukrzycowymi.
Zdrowa dieta + regularna aktywność fizyczna + niepalenie tytoniu + umiarkowane
spożycie alkoholu = zdrowy styl życia
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Jak interpretować etykiety
Zapoznaj się z etykietą przedstawiającą wartości odżywcze i skorzystaj z poniższych tabel,
aby podejmować zdrowsze wybory.
Na 100 g jedzenia
Cukry
Tłuszcze
Z czego nasycone
Błonnik
Sól (sód)

Wysoki poziom
22,5 g
17,5 g
5g
3g
1,5 g (0,6 g)

Niski poziom
5g
3g
1,5 g
0,5 g
0,3 g (0,1 g)

Na 100 ml napoju
Cukry
Tłuszcze
Z czego nasycone
Sól

Wysoki poziom
11,25 g
8,75g
2,5g
0,75g

Niski poziom
2,5 g
1,5g
0,75g
0,3g

Moje cele

………………………………………………………………..
………………………........................................................
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
........................................................................................
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Oświadczenie o równości
Organizacja South Warwickshire NHS Foundation Trust jest w pełni zaangażowana w kwestię
równości i różnorodności, zarówno jako pracodawca, jak i usługodawca. Nasza „Strategia na
rzecz równości” obejmuje oświadczenie, które jasno określa nasze zaangażowanie w kwestię
równości wszystkich osób oraz pacjentów korzystających z naszych usług i pracowników.
Wraz ze swoją rodziną mają Państwo prawo do sprawiedliwego traktowania i rutynowego
uczestnictwa w podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia i opieki. Mogą Państwo oczekiwać
traktowania z godnością i szacunkiem. Nie będziemy dyskryminować nikogo z żadnej przyczyny,
np. wieku, niepełnosprawności, zmienionej płci, stanu cywilnego, ciąży, macierzyństwa, rasy,
religii lub światopoglądu, płci lub orientacji seksualnej.
Mają Państwo obowiązek traktować innych użytkowników, pacjentów i naszych pracowników z
godnością i szacunkiem.

Nasze informacje dla pacjentów mogą być również udostępniane w innych językach, w alfabecie
Braille'a, na kasetach audio, płytach lub w wersji z dużą czcionką.
PALS
Oferujemy usługę doradztwa dla pacjentów o nazwie PALS (Patient Advice Liaison Service). To
poufna usługa dla rodzin w razie pytań lub obaw dotyczących lokalnych usług zdrowotnych.
Można z niej korzystać, dzwoniąc bezpośrednio na numer 01926 600 054 lub wysyłając e-maila
na adres: Pals@swft.nhs.uk bądź stawiając się w biurze PALS przy wejściu do szpitala od
strony Lakin Road.

W razie pytań dotyczących diety prosimy o kontakt:
Dietetic Department
George Eliot Hospital
Nuneaton
01926 600818
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