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Streszczenie 
Wstęp. Ponad 20 lat temu van Staveren i wsp. podkreślili, że ocena sposobu żywienia u osób starszych jest dużo 
trudniejsza do przeprowadzenia i wymaga specjalnego podejścia. Z kolei de Vries i wsp. wskazali, że trudno jest 
wskazać najlepszą metodę do jej przeprowadzenia, gdyż populacja osób starszych to bardzo heterogeniczna grupa. 
Zdaniem Brzozowskiej i wsp., pojawiające się z wiekiem ograniczenia funkcjonalne jak i poznawcze, powinny skłaniać 
badaczy sposobu żywienia do wykorzystywania krótszych i prostych metod. Dokładna ocena sposobu żywienia osób 
starszych, z perspektywy dietetyka, może stanowić cenny element kompleksowej opieki geriatrycznej.  
Cel pracy. Celem niniejszej pracy była ocena różnic w podaży ogólnej kaloryczności i wybranych składników 
odżywczych, przy wykorzystaniu metody bieżącego notowania spożycia, z wykorzystaniem pięciu wariantów badania. 
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 10 osób w wieku 65 lat i więcej, które przez 7 kolejnych dni zapisywały 
spożyte posiłki. Dla porównania różnic zastosowano pięć wariantów badania: 7-dniowy zapis, 3-dniowy zapis  
z weekendem, 3-dniowy zapis bez weekendu, 3-dniowy zapis z piątkiem i 1-dniowy zapis. 
Wyniki. Zaobserwowano różnice istotne statystycznie jedynie dla witaminy D: porównując zapis 7-dniowy (średnie 
spożycie: 4,0±4,2µg) i zapis 3-dniowy z weekendem (średnie spożycie: 4,4± 4,04µg) z zapisem 1-dniowym, kiedy  
to spożycie witaminy D było najmniejsze i stanowiło 1,5±1,1µg (p<0.01). Dla ogólnej kaloryczności i pozostałych 
składników odżywczych nie stwierdzono różnic na poziomie istotności statystycznych, choć same różnice liczbowe 
dla kilku wariantów badania były duże.  
Wnioski. Dla większości analizowanych parametrów nie wykazano istotnych statystycznie różnic przy wykorzystaniu 
metody bieżącego notowania spożycia i pięciu wariantów badania. Mimo to, duże różnice liczbowe skłaniają do 
przeprowadzenia większych badań. 
 
Słowa kluczowe: ocena sposobu żywienia, metoda bieżącego notowania spożycia, osoby starsze 
 
Abstract 
Background. Over 20 years ago, van Staveren et al. found out that the assessment of dietary intake in the elderly 
is much more difficult to perform and requires a special approach. In turn, de Vries et al. pointed out that it is difficult 
to choose one best method to perform the assessment, because the population of the elderly is a very 
heterogeneous group. According to Brzozowska et al., both functional and cognitive impairment appearing with age, 
should make nutrition researchers apply shorter and simpler methods. Accurate assessment of dietary intake of the 
elderly, from the perspective of a nutritionist, can be a valuable element of a comprehensive geriatric care.  
Aim. The aim of this study was to evaluate differences in the consumption of energy and selected nutrients using the 
dietary assessment methods of dietary record which applies five variants of the study.  
Material and methods. The research included 10 elderly people, aged 65 years and more who noted down each 
nutrient intake they consumed in their dietary records for 7 consecutive days. Five variants of the study i.e.: a 7-day 
dietary record, a 3-day dietary record including the weekend, a 3-day dietary record excluding the weekend, a 3-day 
dietary record including friday, a 1-day dietary record were applied to compare the differences.  
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Results. We found out that statistically significant differences were present only for vitamin D: comparing the 7-day 
record (average consumption: 4.0±4.2 µg) and 3-day record with the weekend (average consumption: 4.4±4.04 µg) 
with 1-day, when the intake of vitamin D was the lowest and accounted for 1.5± 1.1 µg (p< 0.01) . For energy and 
other analyzed nutrients we observed no significant differences, while differences of numbers for some variants 
appeared to be big.  
Conclusion.  
There were no statistically significant differences for most of the analyzed parameters while applying the dietary 
records and 5 variants of the study. However, big number differences for the analyzed parameters are the reason  
to perform research on a larger scale. 
 
Keywords: dietary assessment, dietary records, elderly 

 
 
 

Wprowadzenie 
Ponad 20 lat temu van Staveren i wsp. [1] 

podkreślili, że ocena sposobu żywienia u osób starszych 
jest dużo trudniejsza do przeprowadzenia i wymaga 
specjalnego podejścia. Z kolei de Vries i in. wskazali  
[2], że trudno jest wskazać najlepszą metodę do jej 
przeprowadzenia, gdyż populacja osób starszych to 
bardzo heterogeniczna grupa, nie tylko zróżnicowana 
pod względem wiekowym (osoby we wczesnej i późnej 
starości oraz stulatkowie) czy też sprawności fizycznej  
i stanu zdrowia (zdrowe aktywne osoby starsze vs osoby 
starsze obciążone wieloma jednostkami chorobowymi, 
charakteryzujące się niską aktywnością fizyczną, a nawet 
unieruchomione). Znaczenie odgrywa tu między innymi 
środowisko życia: domowe, w którym osoby starsze  
z reguły mają wpływ na przygotowywane i spożywane 
posiłki, w przeciwieństwie do osób starszych przebywa- 
 
 
 

 
 
 
jących w instytucjach opieki (typu dom pomocy 
społecznej lub dom spokojnej starości), gdzie są 
uczestnikami żywienia zbiorowego, bez większego 
wpływu na to, co otrzymują do spożycia. 

Zdaniem Brzozowskiej i wsp. [3], pojawiające się  
z wiekiem ograniczenia funkcjonalne jak i poznawcze, 
powinny skłaniać badaczy sposobu żywienia do 
wykorzystywania krótszych i prostych metod. W tabeli  
1 przedstawiono wynikające z tych ograniczeń trudności, 
które stanowią swego rodzaju bariery w badaniach nad 
sposobem żywienia. Volkert i Schrader [4] podkreśliły,  
że pogorszenie z wiekiem pamięci krótkotrwałej 
powoduje, że otrzymane przez badaczki informacje na 
temat żywności spożytej przez osobę starszą, mogą być 
niepełne i zaburzyć interpretację otrzymanych wyników, 
co zaobserwowano w kilku badaniach prowadzonych  
z udziałem osób starszych, zamieszkujących w środo-
wisku domowym [2,5,6]. 

 

Tabela 1.Wynikające z wieku ograniczenia fizyczne i poznawcze i ich wpływ na przebieg oceny sposobu 
żywienia u osób starszych. Modyfikacja własna na podstawie Brzozowska i wsp. w: Metody badania sposobu 
żywienia osób starszych. W: Przewodnik metodyczny badan sposobu zżywienia. Red: Gronowska-Senger  
A. Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2013, s. 99. 
 

FUNKCJE BARIERY W BADANIACH SPOSOBU ŻYWIENIA 

OGRANICZENIA FIZYCZNE 

Słaby wzrok 

Wynikające trudności: 

 problem z czytaniem, 

 złe wypełnianie kwestionariuszy, dzienniczka żywieniowego, 

 nieprawidłowe posługiwanie się instrukcjami, fotografiami porcji 
potraw, etykiet produktów, 

 problem z posługiwaniem się sprzętami, np. wagą. 

Słabszy słuch 
Wynikające trudności: 

 niezrozumienie treści pytania, instrukcji. 

Kłopot z pisaniem 

Wynikające trudności: 

 problemy z samodzielnym wypełnianiem ankiety, dzienniczka 
żywieniowego. 
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FUNKCJE BARIERY W BADANIACH SPOSOBU ŻYWIENIA 

OGRANICZENIA POZNAWCZE 

Słabsza pamięć krótkotrwała 
Wynikające trudności: 

 niewiarygodne odpowiedzi wynikające z zaburzeń pamięci. 

Osłabienie percepcji  
i porozumiewania się 

Wynikające trudności: 

 niezrozumienie treści pytania, 

 problem w wysławianiu się, 

 słowa „na końcu języka” 

 problem z doborem odpowiedzi na pytanie. 

Trudności w skupieniu uwagi przez 
dłuższy czas 

Wynikające trudności: 

 kłopot z uzyskaniem odpowiedzi na pytania ze względu na 
skłonność do dywagacji i dygresji. 

 

Dokładna ocena sposobu żywienia osób starszych,  
z perspektywy dietetyka, może stanowić cenny element 
kompleksowej opieki geriatrycznej. Pozwala bowiem 
rozpoznać błędy żywieniowe i podjąć działania celem 
przygotowania indywidualnej diety lub zaleceń 
dietetycznych o charakterze profilaktyczno-leczniczym. 
Ocena ta odbywać się może zarówno na poziomie 
ilościowym, jakościowym oraz ilościowo-jakościowym. 
Ocena ilościowa odnosi się do wartości odżywczej 
posiłków (energii oraz składników odżywczych) oraz ilości 
produktów w diecie. Obliczone wartości porównuje się  
z zalecaną normą dla danej grupy ludności [7]. Z kolei 
ocena jakościowa skupia się na charakterystyce 
jadłospisu: liczbie i składzie posiłków, regularności oraz 
częstości ich przyjmowania. W zależności od celu, 
opracowując ocenę jakościową, można ustalić różne 
kryteria. Ocena ilościowo-jakościowa jest składową 
dwóch powyższych. Szczegółową charakterystykę 
opisanych powyżej metod przedstawiła m.in. 
Lewandowicz i wsp. [8]. 

Do metod jakościowo-ilościowych zalicza się metodę 
bieżącego notowania spożycia (MBNS), która polega  
na bieżącym zapisywaniu rodzaju i ilości spożywanych 
produktów i potraw przez osobę badaną, z użyciem miar 
domowych, najczęściej przez 3 lub 7 dni tygodnia. 
Zaznaczyć należy, że zapiski z tak krótkiego okresu  
z pewnością nie odzwierciedlają zwyczajowego żywienia 
badanych, jednakże dostarczają więcej informacji 
żywieniowych niż np. wywiad dotyczący spożycia  
z ostatnich 24 godzin. W MBNS, celem ułatwienia 
oszacowania wielkości spożywanych porcji, w przypadku 
rezygnacji z ich ważenia, można wykorzystać np.„Album 
fotografii produktów i potraw”[9], a wszystkie zapiski 
prowadzi się w dzienniczku żywieniowym. 
 
Cel 

Celem niniejszej pracy była ocena różnic w podaży 
ogólnej kaloryczności, węglowodanów, tłuszczów  
i białek, jak również wapnia, witaminy D oraz witaminy 
B12, przy wykorzystaniu metody bieżącego notowania 
spożycia, bez ważenia, i pięciu wariantów badania tj.: 

 
 

 
- 7-dniowego zapisu 
- 3-dniowego zapisu z weekendem (sobota, 

niedziela, poniedziałek), 
- 3-dniowego zapisu bez weekendu (wtorek, 

środa, czwartek), 
- 3-dniowego zapisu z piątkiem (środa, czwartek, 

piątek) 
- 1-dniowego zapisu (środa). 

 
Materiał i metody 

W badaniu udział wzięło 10 osób w wieku 65 lat  
i więcej, które przez 7 kolejnych dni uzupełniało autorski 
„Dzienniczek bieżącego spożycia”, wzbogacony  
w fotografie porcji wybranych produktów i potraw. 
„Dzienniczek” był uzupełniony instrukcją, której celem 
było ułatwienie osobom badanym jego wypełnienia. 
Przeanalizowano 7-dniowy sposób żywienia, który 
porównano z danymi żywieniowymi z 3. dni  
z weekendem (sobota, niedziela, poniedziałek), 3. dni 
bez weekendu (wtorek, środa, czwartek), 3. dni  
z piątkiem (środa, czwartek, piątek) oraz wybranym  
1 dniem (środa). Ilości spożytych produktów opisywano 
miarami domowymi lub wartościami deklarowanymi 
przez producenta; porcje nie były ważone. 

Oceniono ogólne spożycie energii oraz poziom 
podaży węglowodanów, tłuszczów, białek, a także 
wapnia, witaminy D i B12. Spożycie wymienionych 
składników porównywane było z normami żywienia dla 
grupy osób starszych, opracowanych przez Instytut 
Żywności i Żywienia w Warszawie [10]. 

W badaniu udział wzięły przypadkowe osoby 
mieszkające w środowisku domowym. Kryterium doboru 
był wiek (65 lat i więcej). Grupę tworzyło 5 kobiet  
i 5 mężczyzn zamieszkujących powiat poznański. 
Dzienniczki wypełniane były w lutym i marcu 2015 roku. 
Średnia wieku dla całej grupy badanej wyniosła 70,0±5,6 
lat, średnia wieku dla kobiet wyniosła 69,8±5,4 lat, a dla 
mężczyzn – 70,8±6,4 lat. Połowa osób zamieszkiwała 
miasto. Dzięki metryczce, będącej częścią „Dzienniczka”, 
uzyskano informację o wzroście i masie ciała badanych, 
co pozwoliło na obliczenie podstawowej przemiany 
materii oraz całkowitej przemiany materii rozumianej 
jako: „całodobowe wydatki energetyczne człowieka 

25 

PRACA ORYGINALNA 



POSTĘPY DIETETYKI W GERIATRII I GERONTOLOGII 2016;1:23-30 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

związane z jego normalnym funkcjonowaniem  
w środowisku i pracą zawodową.[11] 

Dane żywieniowe opracowane zostały przy pomocy 
programu „Dietetyk” oraz przeanalizowane statystycznie 
przy użyciu programu komputerowego „Statistica 10.0”. 
Dla uzyskanych wyników zastosowano nieparametryczny 
test dla zmiennych powiązanych (test Friedmana, post 

hoc – test Dunns’a). Przyjęto p<0,05 jako poziom 
istotności statystycznej. 

 
Wyniki 

Szczegółowe wyniki dotyczące ogólnej kaloryczności 
i analizowanych składników odżywczych dla pięciu 
wariantów badania przedstawiono w tabeli 2. 

 
Tabela 2. Spożycie energii oraz wybranych składników odżywczych w pięciu wariantach badania. 

Wariant badania  7 dni 3 dni  
z weekendem 

3 dni  
z piątkiem 

3 dni bez 
weekendu 

1 dzień 

Średnia kaloryczność 

średnia 
[kcal] 

1615,l±384,2 1703,6± 457,2 1564,3 ± 421,0 1608,1± 301,3 1482,0 ± 332,4 

zakres 
[kcal] 

1188,2 - 2225,0 1146,8 -2464,3 936,1- 199,9 1179,7- 
2013,1 

 817,7- 2094,2 

Procentowy udział 
białka 

Średnia 
(%) 

17,5±3,8 16,6±3,7 17,5±3,5 17,4±4,3 17,3± 4,7 

Zakres 
(%) 

12,3- 24,0 10,5- 22,8 12,9- 23,5 12,3- 25,0 12,0- 25,8 

Procentowy udział 
węglowodanów 

Średnia 
(%) 

45,5±6,5 45,4±7,2 46,3±6,0  45,5±9,1 46,2± 8,8 

Zakres 
(%) 

31,8- 51,6 33,8- 55,1 31,9- 55,0 29,7- 54,2 30,6- 60,3 

Procentowy udział 
tłuszczów 

Średnia 
(%) 

37,0±4,6 38,1±5,2 35,9±4,0 37,1±7,1 36,8±10,1 

Zakres 
(%) 

32,5- 44,8 31,2- 47,8 30,4%- 44,7 28,0- 51,8 25,2- 58,6 

Wapń 
(mg) 

Średnia 586,1± 203,5 
(48,8% RDA) 

550,0 ±236,0 
(45,8% RDA) 

624,3 ± 263,0 
(52% RDA) 

573,0 ± 260,5 
(47,8% RDA) 

527,0± 267,8 
(43,9% RDA)  

Zakres 262,3 – 916,4 
 

156,7- 966,5 
 

229,4- 1161,6 190,9 - 1012,0 177,9 - 915,5 

Witamina D 
(µg) 

Średnia 3,98 ± 4,18 
(23,6% RDA) 

4,43 ± 4,04 
(26,7% RDA)  

4,23 ± 5,64 
(24,9%RDA) 

3,04 ±4,0 
(19,2% RDA) 

1,49 ± 1,07 
(8,7% RDA) 

Zakres 1,1 -12,8 
 

0,6 -13,7 1,0- 15,2 
 

0,6- 14,0 
 

0,0- 3,1 

Witamina B12 
(µg) 

Średnia  3,85 ±2,91 
(160,3% RDA) 

3,6 ± 2,7 
(148,3% RDA) 

4,5 ± 3,9 
(185,7% RDA) 

3,1 ± 2,3 
(129,3% RDA) 

2,6µg ± 1,3 
(106,3% RDA) 

Zakres 1,1-9,6 
 

1,5-9,0 0,9 -12,1 0,6 -4,1 0,0-4,1 

 
Zaobserwowano różnice istotne statystycznie 

jedynie dla witaminy D: porównując zapis 7-dniowy 
(średnie spożycie witaminy D wynosiło 4,0±4,2 µg)  
i zapis 3-dniowy z weekendem (średnie spożycie 
wyniosło 4,4± 4,0 µg) z zapisem 1-dniowym, kiedy  
to spożycie witaminy D było najmniejsze i stanowiło 
1,5±1,1 µg (p<0,01). 

Dla ogólnej kaloryczności i pozostałych 
analizowanych składników odżywczych nie stwierdzono 
różnic na poziomie istotności statystycznych, choć 
uzyskane różnice liczbowe dla kilku wariantów badania 
były duże. Wariant 3-dni z weekendem charakteryzował 
się najwyższą ogólną kalorycznością, większą o: średnio 
85 kcal w porównaniu do wariantu 7-dniowego zapisu, 
95 kcal w stosunku do zapisu z 3. dni bez weekendu, 139 
kcal w porównaniu do wariantu 3-dniowego z piątkiem,  

 
a nawet 221 kcal w porównaniu do wariantu  
1-dniowego. 

Analizując podaż wapnia odnotowano jego 
najwyższe spożycie w wariancie 3 dni z piątkiem – 
wyniosło ono 624,3 mg i było wyższe: o 38,2 mg  
w stosunku do wariantu 7-dniowego zapisu, o 51,3 mg  
w stosunku do wariantu 3 dni bez weekendu, o 74,3 mg 
wyższe w porównaniu do zapisu z 3 dni z weekendem,  
a nawet o 97,4 mg wyższe w stosunku do zapisu  
1-dniowego. Również dla witaminy B12 najwyższe jej 
spożycie wynoszące 4,5 µg odnotowano w wariancie  
3 dni z piątkiem, które było wyższe: o 0,6 µg w stosunku 
do 7-dniowego zapisu, o 0,9 µg w stosunku do zapisu  
z 3 dni bez weekendu, o 1,4 µg w porównaniu do zapisu 
z 3 dni bez weekendu, a nawet o 1,9 µg w stosunku do 
zapisu 1-dniowego. 
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Zauważalnym błędem żywieniowym osób badanych 
były znaczne wahania ilości przyjmowanych kalorii  
w poszczególne dni; u jednej osoby, której średnia 
ogólna kaloryczność diety była na poziomie 1244,8 kcal, 
najwyższy poziom spożycia energii wynosił 1401,0 kcal,  
a najniższy 817,6, różnica wynosiła zatem 583,3 kcal. 
Wszystkie badane osoby pokrywały swoje zapotrzebo-
wanie na białko, jednak u dwóch osób procentowy udział 
białka zwierzęcego był poniżej 50%. Średnie spożycie 
węglowodanów przez badane osoby nie pokrywało ich 
normy zapotrzebowania, która mieści się w przedziale 
50-60%. Nie zaobserwowano tendencji wzrostu spożycia 
węglowodanów w dni weekendowe. Średnie spożycie 
tłuszczów w każdym z badanych wariantów przekraczało 
normę. Większość badanych (6 osób) w ciągu 7 dni 
przekraczało zapotrzebowanie na tłuszcz i były to 
głównie nasycone kwasy tłuszczowe. Z badań wynika, że 
najwięcej tłuszczu spożywano w dni weekendowe, wtedy 
aż 8. badanych przekroczyło zapotrzebowanie. Żaden  
z badanych, mimo spożywania mleka i jego przetworów, 
nie pokrywał dziennego zapotrzebowania na wapń. 
Największy udział wapnia w diecie zaobserwowano  
w wariancie zapisu z 3. dni z piątkiem, który, będąc 
dniem postnym dla wielu osób, był obfity w sery.  
Z przeprowadzonej analizy wynika również, że żadna  
z badanych osób nie pokrywała swojego zapotrzebo-
wania na witaminę D. Tylko jednego dnia, jedna z nich 
przekroczyła 15µg, było to w piątek, czyli w dzień, kiedy 
to najczęściej w jadłospisie pojawia się ryba. Wśród 
badanych osób tylko 3 nie pokryły swojego 
zapotrzebowania na witaminę B12. Dwie z badanych 
osób stosowały suplementy diety zawierające tę 
witaminę. Jedna z nich zażywała 2 tabletki dziennie, 
zawierające po 2,5µg dostarczając sobie tym samym 
200% normy dziennego zalecanego spożycia, mimo 
dostarczania z dietą witaminy B12 na średnim poziomie 
400,8% normy. Suplement przyjmowany przez drugą 
osobę zawierał 1µg witaminy B12 i zażywana była  
1 tabletka, co stanowiło 41,7% dziennego zalecanego 
spożycia, w skutek czego osoba ta, wraz z pożywieniem, 
dostarczała średnio 140,8% normy dziennego zalecanego 
spożycia 

 
Dyskusja 

MBNS stosowana jest w badaniach do oceny stanu 
odżywienia we wszystkich grupach wiekowych: u dzieci 
[12], młodzieży [13,14], a także osób dorosłych [15],  
w tym osób w wieku podeszłym [16,17]. Zdaniem 
Brzozowskiej i wsp. [3], bieżące notowanie spożycia 
może sprawiać wiele trudności osobom starszym i być 
przyczyną stresu, a zatem w przypadku osób starszych  
w dobrym stanie zdrowia (tj. bez ograniczeń 
funkcjonalnych i poznawczych) może być prowadzone  
z odpowiednią dokładnością maksymalnie przez 3-4 dni. 
 

Jednakże w literaturze przedmiotu nie znaleziono badań 
weryfikujących powyższe stwierdzenie. W piśmienni-
ctwie zagranicznym zapis 7-dniowy wydaje się być często 
stosowany [18,19,20,21], czego nie potwierdza polska 
literatura przedmiotu. Badacze z naszego kraju wydają 
się zgadzać ze stwierdzeniem Brzozowskiej i wsp.[3], 
bowiem nie znaleziono żadnej pracy, w której do oceny 
stanu odżywienia u osób w podeszłym wieku 
wykorzystano zapis 7-dniowy. Mimo, że taki zapis daje 
większą wiedzę na temat różnorodności spożywanych 
produktów, jak również pozwala zauważyć różnicę  
w zakresie żywienia pomiędzy dniami powszednimi 
a weekendem, to z pewnością zapis 3-dniowy jest 
krótszy i prostszy do realizacji. Co ciekawe, brakuje 
wytycznych wskazujących, które dni tygodnia zapis ten 
powinien obejmować, co wydaje się mieć znaczenie  
w kontekście przedstawionych wyników. W naszej 
analizie dla trzech wariantów 3-dniowych (3 dni  
z weekendem, 3 dni bez weekendu, 3 dni z piątkiem) nie 
odnotowaliśmy istotnych statystycznie różnic dla energii 
i wybranych składników odżywczych, jednakże zaobser-
wowaliśmy duże różnice liczbowe dla ogólnej 
kaloryczności. I tak w zapisie z 3. dni z weekendem 
poziom przyjętej z żywnością energii był wyższy o prawie 
140 kcal w porównaniu do zapisu 3-dniowego z piątkiem, 
co mogłoby przemawiać za włączeniem do zapisu  
3-dniowego soboty lub niedzieli. Z kolei zapis z 3. dni  
z piątkiem, w naszej analizie charakteryzował się 
najwyższym spożyciem wapnia i witaminy B12. Zmiany te 
mogą wynikać z postnego charakteru piątku, kiedy to 
częściej spożywa się ryby i nabiał, co szczególnie wydaje 
się być respektowane w naszym kraju przez osoby 
starsze. Podobne rozważania podjęła w swojej rozprawie 
doktorskiej Elżbieta Gabrowska [22], która zwróciła 
uwagę, aby do 3-dniowej oceny sposobu żywienia osób 
starszych wykorzystywane były nastęujące dni: wtorek, 
środa oraz czwartek. Swój wybór argumentowała 
specyficznymi zmianami związanymi np. z postnym 
piątkiem, czy weekendowymi spotkaniami rodzinnymi, 
podczas których preferencje osób starszych były 
drugorzędne do preferencji ich dzieci i wnucząt. W naszej 
analizie wariant 3-dniowego zapisu bez weekendu 
obejmował te same dni co w badaniu Gabrowskiej. 

W literaturze przedmiotu nie znaleziono żadnej 
pracy, w której zastosowano podobny model badawczy 
dla metody bieżącego notowania spożycia. Jedynie 
Wądołowska i wsp. [23] porównywali ilościowe różnice 
dla danych dotyczących sposobu żywienia, uzyskanych  
z wywiadu 24-h i jego 3-krotnego powtórzenia, jednakże 
badania te przeprowadzono na grupie młodzieży  
w wieku 12-14 lat (n=95, średnia wieku 13,1±0,0  
lat). Badacze ci odnotowali silną korelację pomiędzy 
wynikami dla większości ocenianych składników 
odżywczych i ogólnej kaloryczności określonych  
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za pomocą wywiadu 24 h i jego 3-krotnego powtórzenia. 
Zaobserwowano również, że wyniki uzyskane  
z pojedynczego 24 h wywiadu wskazywały na częste 
występowanie zbyt niskiego spożycia dla większości 
ocenianych składników odżywczych, w porównaniu do 
wyników wyliczonych z potrójnie powtórzonego 
wywiadu z 24 h. Autorzy cytowanego badania 
podkreślili, że wyniki z pojedynczego 24 h wywiadu 
należy interpretować z ostrożnością, bo mogą 
wskazywać na większe niedobory niż w rzeczywistości. 
Również w naszym badaniu wykazałyśmy, że wyniki  
z zapisu 1-dniowego świadczyły o większych 
niedoborach w zakresie analizowanych parametrów, niż 
wyniki z zapisu 3-dniowego w dowolnym wariancie. 
Wyniki z zapisków 1-dniowych mogą wskazywać na 
fałszywy niedobór (lub też nadmiar) wybranych 
składników odżywczych. Odróżnić należy zapis 1-dniowy 
w MBNS od wywiadu dotyczącego spożycia z ostatnich 
24 h, który przeprowadza przeszkolony ankieter lub sam 
dietetyk. 

Rzetelnie przeprowadzona ocena sposobu żywienia 
z wykorzystaniem MBNS wymaga samodyscypliny 
badanego do regularnych zapisków. Brzozowska i wsp. 
[3] wskazują, że bieżące notowanie spożycia może 
wiązać się z modyfikowaniem zwyczajowego sposobu 
żywienia w kolejnych dniach po to, aby zmniejszyć 
nakład pracy wynikający z regularnych zapisków.  
W praktyce dietetyka dość często obserwuje się 
dzienniczki żywieniowe ze wzorcowo wypełnionym tylko 
pierwszym dniem. W zapiskach z kolejnych dni 
odnotowuje się coraz więcej nieścisłości, czy też braków. 
Brzozowska i wsp. [3] wskazują, że wraz z wiekiem, 
bieżące notowanie spożycia może stawać się dla 
pacjenta coraz trudniejsze i może powodować 
dyskomfort psychiczny, co potwierdza także Volkert  
i Schrader [4]. Osoby starsze często, mimo 
początkowego zapału, z czasem tracą motywację  
do bieżącego notowania, co może przemawiać 
przeciwko 7-dniowym zapiskom. 

Niejednokrotnie otrzymane dzienniczki żywieniowe 
budzą wątpliwości dietetyków, co do bieżącego 
odnotowywania spożytych produktów i potraw. Zdarza 
się, że sami badani przyznają się, że zapiski robili nie tyle 
na bieżąco, co pod koniec danego dnia lub na początku 
kolejnego, odtwarzając z pamięci gramaturę czy też 
skład spożytych produktów i potraw. Zdaniem wielu 
badaczy [1,2,3], metody oceny sposobu żywienia oparte 
na pamięci (m.in. wywiadu o spożyciu z ostatnich  
24 godzin, jak i kwestionariusz częstotliwości spożycia) 
nie powinny być wykorzystywane u osób starszych, 
deklarujących zaburzenia pamięci. Pope i wsp.[24] 
wykazali, że niższy wynik testu MMMS (Modified Mini 
Mental State Exam) był silnie związany z większym 
ryzykiem popełnienia błędu w zakresie bieżącego 
notowania. W niniejszej analizie nie oceniono stanu 

poznawczego osób badanych, co jest ograniczeniem 
tego badania. W przypadku osób starszych  
z rozpoznanymi zaburzeniami funkcji poznawczych,  
w analizie sposobu żywienia, uczestniczyć powinien 
opiekun obserwujący i notujący. Ciekawym 
rozwiązaniem może być metoda obserwowanego 
bieżącego notowania, w której opiekun zapisuje, jakie 
produkty, napoje i potrawy (z uwzględnieniem receptur) 
były spożywane przez cały dzień i ewentualnie podczas 
nocy. 

Zachowania żywieniowe osób biorących udział  
w naszym badaniu obarczone były pewnymi błędami. 
Diety często były monotonne, ubogie w wybrane 
składniki odżywcze, co potwierdzają uzupełnione 
„Dzienniczki bieżącego spożycia”, bez względu na długość 
stosowanej oceny. Średnie spożycie węglowodanów 
przez osoby badane było niższe niż ich zapotrzebowanie, 
zarówno dla zapisków z wariantu 7-dniowego,  
3-dniowego czy też 1-dniowego. Średnie wartości były 
bardzo zbliżone. Osoby biorące udział w badaniu 
nieznacznie przekraczały swoje zapotrzebowanie na 
białko, które w każdym z badanych wariantów stanowiło 
około 17% ogólnej podaży energii. Norma podaży białka 
dla osób starszych wynosi 12-15% [25], wyniki jedynie  
2. osób pokrywały się z zapotrzebowaniem organizmu. 
Tłuszcz był składnikiem diety, który niejednokrotnie 
stanowił największy odsetek ogólnej podaży energii. 
Należy zwrócić uwagę na udział tłuszczów zwierzęcych. 
Mięso oraz inne produkty odzwierzęce (jak np. masło) 
pojawiały się w dietach badanych codziennie, z czym 
związane było przekroczenie normy dla nasyconych 
kwasów tłuszczowych. Zdecydowana większość bada-
nych codziennie spożywała co najmniej 250 ml mleka 
oraz dodatkowo jego przetwory. Jednak żadna z nich 
swoją dietą nie była w stanie pokryć zapotrzebowania  
na wapń. Należy tu zaznaczyć, że do prawidłowego 
wchłaniania wapnia niezbędna jest witamina D, jednak  
i ona dostarczana była w niewystarczających dawkach. 
Witaminę, którą wraz z dietą osoby starsze dostarczały  
w ilości wystarczającej była witamina B12. Niemniej 
problem niedoboru witaminy B12 występuje u około  
10-15% osób starszych; należy zatem zwracać uwagę na 
jej podaż z dietą. 

Ponieważ badanie przeprowadzono na zbyt małej 
grupie osób, jego wyniki nie mogą być uogólniane dla 
wszystkich osób starszych. Mogą jednakże stanowić 
podstawę do przeprowadzenia większych badań, których 
rezultat być może pozwoli doprecyzować aktualne 
standardy dotyczące oceny sposobu żywienia u osób 
starszych, z wykorzystaniem MBNS. 

 
Wnioski 

Mimo, że 7-dniowy zapis daje większą wiedzę  
o spożywanych produktach i ich różnorodności,  
to wobec braku istotnych statystycznych różnic,  
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w kontekście pojawiających się z wiekiem ograniczeń 
funkcjonalnych i poznawczych, lepszą metodą w ocenie 
sposobu żywienia osób starszych są zapisy 3-dniowe. 
Zapis 3-dniowy jest mniej pracochłonny i łatwiejszy do 
realizacji. 

Duże różnice liczbowe dla ogólnej kaloryczności  
i większości ocenionych składników odżywczych dla 
pięciu wariantów badania, choć nieistotne statystycznie, 
co może wynikać z małej próby badanej, skłaniają do 
przeprowadzenia większych badań. 
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