ŽEš

Č n soP|5PR o TY, KTE ŘÍs t N E VZ o Á v n j Í* 3 / 2 0 | 2*

Koupí
tohoto
časopisu
podpoříte
Konto
gnRlÉRv

/

20Kč
J edno t I i v ýv ý t i s k 3 0 K č/ P řed p Ia t it e |é

llilili
tt

32mliŽeŠ

TEMA:0bezita

STRAVOWNI
NAVOTII(U
,

,

.Ť..*

ffi-

u

představují
prolidiodkázané
Prob!émy
s nadváhou
ještě
provětšinovou
navozík
větší
než
komplikace
popu|aci'
A přestože
zdravotní
stavněkdy
sijejich
přístup,
Žádáspecifický
bystačilo
dodržovat
úplně
a|espoň
obecná
dobró
Životosprávy,
doporu
čení
říkánutriční
LadaNosková.
terapeutka
Nadváha snižujemobilitu a přetěžujezbyiý
pohyboqÍaparát.Trpí cévnísystém,srdce,
plíce,hrozícukrovka. Trvale sedícílidémají
problémys prokrvovánímdolníchkončetin
kušenostimezi lidmi s tělesným
a úbytkemvápníku' Nedostatkemtekutin
postiženímzískalaLada Nosková
a nadměrn}ímpříjmemsoli trpíledviny,
v Centru Paraple, kde se dvakrát
nedostatekvláknin zase prohlubuje potíže
ročněpořádajíčtrnáctidenníkv zy
běžse zácpou,kteráje pro řadu vozíčkářů
Zdraý životnísý' Současnouředi- ná. Nesprál'néstravovacínávyky jsou ještě
telku Centra Diet Plan ořitom mezí násobeny akutnímnedostatkempohybu.
vozíčkářepřivedla náhóda, resp.
Tenje přitom hrozně důležiý'Kdeje příjem,
Alena Kyselová,která v Parapleti pracuje.
tam by měl b1iti qfdej. Nemusíse přitom
jednat o atletíckélykony. Stačíkaždodenní
,,Zezačátktsjsemneměla velká očekávání,ale pak se to proměnilo v nadšení.Už
fuzieká aktivita v mezíchmožností.Napřípo těch čtrnáctidnech je na někteýh účast- klad kdyžzvládnu někam dojet sám, nemu.
nícíchkurzu patrnézlepšení,..pochvaluje
si
símse nechat vozit od chodícího.
Lada Nosková.
Tloustnutímá přitom í ekonomická
Dobýhqýsledků se dá přitom dosáhrizika. Vedle zýšených nákladůna zdraje pocho- votnípéčimůžejít i o problémys vozíkem.
nout bez drastickýchdiet. Důležité
pit určitéprincipy, a ty pak přenéstdo praKdyžse do něj nevejdete,novývám nikdo
xe. Proto se nutričníterapeutkaneomezuje
zadarmonedá.
pouze na přednášení,ale s dalšímikolegy
,,Určitáspecifika u lidí s postižením
učílidi po úrazumíchytakévařit a sestavoexistují,ale v zásadě budou mítr,yhráno,
vat správnýjídelníček.
Nesetkává se přitom
když dokážídodržeti zcela obecná dopos lidmi, kteqy'mby na životěnezá|eželo.,,Ta' ručení,která běžnápopulace ignoruje,
protoŽeji to zatímtolik nepálí,..zdůrazňuje
kovíse do kurzu nepřihlásí.Určitěnejeden
čIověks postiženímrezignuje na péčí
o své
Lada Nosková. Neivícmohou do běžné
zdravía psychicképroblémysi řešíjídlem.
výživy zasáhnout užívanéléky.V takoqých
případechje potřeba hledat individuální
Já pracuji s těmi, kteří si to třeba prožili,ale
chtějíjinoucestu...
řešení...Řadavozíčkářůužíváwarfarin
proti srážlivostikrve. Lékařipřitom často
varujípřed draslíkemv zelenézelenině. Je
Dopadyjsou
tvrdší
pohled, kte11ý
absolutto ale zjednodušující
Důsledkynezdravéhoživotníhosrylu přitom ně postrádá nezb1tnou edukaci"jak s tím
pracovat!..Pacient častopodlehne strachu
vozíčkáředostihnou dřív nežčlověkabez
postiženía jejich dopady b1ývají
téměřvwlačí'
wrdší.
a zeleninu ze svéhoiídelníčku
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cožmá takésvá zdravotnírizika. Přiměřené
dávky jakékolivzeleniny přitom nikomu
s warfarínemneublíží.
ostatně diskuse nad
opodstatněnostítzv. warfarinovédiety se
vede užnějakoudobu.

Tři hlavní
doporučení
I

Dodržovatpitný režim.Vyhnout se
!
! . ořitom cukru a bublinkám.Při běžnémréžimuje dobrézaden vypítalespoň
dva litry tekutin. Jejich nedostatekvede
k únavě,bolestemhlavy',zátěžiledvin atd.
Chozenína toaletujepro většinuvozíčkářů
komplikovaná zá|ežitost,proto častopijí
nedostatečně,
aby nepříjemnoupovinnost
oddáIili.Škodí
tak ale svémuzdraví.Je
potřeba najítvhodný kompromis mezipiíjmem tekutina jejich vydejem.
-l,
Vždyzeleninuanebtalířmá b1Ít
L . barevný.KaŽdýdenbychomměli
snístalespoň půlkilogramu zeleniny, coŽ
představujepět aŽ šestkusů.Zelenínanás
krásně zaplní,a přitom neobsahuježádnou
energii, takžese dá jístpo kbelících.Ikásně
jídlo.Kdyžsi předem
odlehčíjinak
těžké
zaplnítežaludeksalátem, nemáte užpak
potřebu snísttolik masa a přílohy.Navíc
vláknina v zelenině i ovoci prospějevašemu
zažívání.
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Večer pozor na sacharidy!

Nejde

J . přitom pouze o sladképotraviny.
Sacharidyjsou i v pečilrra těstovinách.
Jejich konzumace během dne nepředstavuje
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nČvrnvÁnruĚ
pInédobrot,
Lada Nosková
vystačiIa
s nes|azeným
čajema vodou
z kohoutku
ochucenoujen
citrónem.
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Důsledkynezdravého
životníhosťylu
vozíčkáředostihnou
dřív nežčlověka
bez postižení
ajejich dopady

byvajírvrdší.

problém,pokud máme energetic\i výdej.
ovšemvečerse tělo zklidňuje a příjem
paliva užnepotřebuje' Stačímu zelenina,
luštěninya trocha libovéhomasa. Neexistuje přítom limitní hodina, po kterébyste
neměli jíst.Zá|ežínatom, kdyjdete spát.
Kdý musítefungovat do dvou hodin ráno,
večeřev desetvečerneníprohřešek.

jsoubílkoviny
oůležité
Pro lidi na vozíkuLada Noskováještěpřipomínávýznam vápníku a bílkovin.''K boji
s osteoporózou doporučujipřizvat mléčné

vyrobky hlavně mléko,qiry a waroh. Bílkonapomáhajíiůštúsvalovéhmoty
.'íny
'ai,eotevřeryíchran, jakojsou třeba
a hojení
proleženiny'Jezte libovémaso, ryby, kuřata
a luštěninv...
Většináz nás podléhástereotypůma z1ozvykům.opakujeme stejnájídlaa s nimi
i stejnéchyby.Vykročitz bludnéhokruhu
nám brání předevšímlenost a výmluvy.
Nemusímesi přitom nic úplněodepřít.Stačí
změnit poměr množswí,načasovánía sklad.
bu jídta.I neoblíbenépotraviny si mohu
zpříiemnit.,yětšinouje to jen otázka chuti
si do oblíbeného
u
Zaénětetím'-že
".,ut.u.postupněvíéa vícpřidáváte složky,
pokř-.'
na kterou si chcete zvyknout."
snadnopoukážou
Lidés postižením
na jistékómptikace.Ledacosjim déletrvá.
oblékání,hygiena, doprava, nakupování
i vařeníjim zaberou vícečasu,takžemají
ideální prostor pro lýmluvy, pročnestíhají
žitzdravě. Lada Nosková jim jistéobjektivní potížepiiznává.,,Někdy je to opravdu
jít
stoiitejsikvuti bariérám.Nemůžete
třeba do libovolnérestaurace.Primárně
nehledáte kvaIitu, ale přístupnétoalery
takžesnadno skončíteve fastfoodu, kter;i
ie má. Leckdo můžemít potížeíse samo"stut.'ou
to řeší
přípravoujíd]a....Někdo
dnes populárníkrabičkovoudietou' Taje
ovšeň d}ahá,a předevšímuživatelepasuje
do pasivnírole. Ničemujeho samého
je přestat se vymlouvat,
neňaučí.
,,Důležité
ořekonat lenost a hledat vhodná řešení.
každý to přece dělá pro sebe a mnohokrát
se mu to vrátí.,, )

