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czów nie jest właściwa. Owszem, rezygnacja
z nasyconych tłuszczów trans (margaryna, olej
palmowy, wysoko przetworzone tłuszcze stosowane w produkcji fast foodów) w codziennej diecie jest jak najbardziej wskazana. Jednak tłuszcze,
szczególnie te wielonienasycone tzw. omega 3,
mogą mieć działanie prozdrowotne i zmniejszać
częstość nagłych zgonów sercowych. W tłuszcze
te bogate są przede wszystkim ryby morskie oraz
owoce morza. Jeśli nie przepadasz za rybami,
skorzystaj z gotowych suplementów zawierających kwasy omega 3, wprowadź do diety olej
lniany, oliwę z oliwek. Pamiętaj, że tłuszcze są
niezbędne w codziennej diecie, także ze względu
na wchłanialność witamin A, D, E i K, które są witaminami rozpuszczającymi się w tłuszczach.

CHOROBY
SERCA
i układu
krążenia

4
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5 mitów dotyczących

chorób serca i układu krążenia

W swojej codziennej pracy spotykam się z różnymi opiniami dotyczącymi zdrowia, stosowania
leków i suplementów diety.
Często są to informacje, jakie pacjenci przeczytali w Internecie, czy usłyszeli od „sąsiada”, które zupełnie nie mają potwierdzenia naukowego,
a wręcz mogą być niebezpieczne dla ich zdrowia.
Pełniąc rolę „pogromcy mitów”, chciałabym obalić kilka najpopularniejszych opinii przedstawionych przez moich pacjentów.
Jedynym objawem zawału serca jest silny

1 ból w klatce piersiowej.

Absolutnie NIE! Owszem, to najbardziej charakterystyczny objaw, ale nie jedyny. Mogą pojawić się
także nieswoiste (zupełnie nie związane z pracą
serca) objawy, takie jak:
• ból w nadbrzuszu,
• silna zgaga, wymioty, nudności,
• stan podgorączkowy,
• zimne poty,
• bladość,
• ostry ból w górnej części ciała, szyi, pleców,
żuchwy,
• nagle narastające obrzęki stóp, łydek,
• niepokój lub napad paniki.

Jeśli jesteś w grupie ryzyka zawału mięśnia sercowego masz wysokie ciśnienie krwi, miażdżycę,
cukrzycę, palisz papierosy, cierpisz na otyłość,
prowadzisz stresujący tryb życia - nie lekceważ
tych objawów. Gdy je u siebie zaobserwujesz pilnie zgłoś się do lekarza!
Nic już nie zrobię i tak czeka mnie zawał

2 serca. W mojej rodzinie wszyscy to mają!

Nieprawda. Predyspozycje genetyczne odgrywają dużą rolę w chorobach sercowo-naczyniowych, jednak nie przesądzają w 100% o prawdopodobieństwie zawału mięśnia sercowego.
Zdrowy styl życia, porzucenie nałogów (przede
wszystkim palenia papierosów), odpowiednio
zbilansowana dieta, systematyczna kontrola ciśnienia tętniczego krwi, poziomu cholesterolu
i cukru we krwi, są w stanie na długi czas uchronić
nas przed chorobami serca.
Dodatkowo, jeśli nie masz przeciwskazań, jesteś
po 50. roku życia, możesz profilaktycznie stosować małe dawki kwasu acetylosalicylowego,
co zmniejszy ryzyko zawału mięśnia sercowego
i udaru.
Mam chore serce, dlatego całkowicie wy-

3 kluczyłem z diety tłuszcze.
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Mam stabilne ciśnienie i puls, czuję się
świetnie, dlatego sama decyduję jak stosować leki i zmieniam sobie ich dawki wedle własnego uznania.

Absolutnie nie! Stabilne ciśnienie oraz puls są
zasługą dobrze dobranych, tolerowanych leków.
Pod żadnym pozorem nie decyduj się bez porozumienia z lekarzem prowadzącym na zmianę
schematu dawkowania, bądź, co gorsze, zaprzestanie stosowania leków. Działanie takie może
być niebezpieczne dla Twojego zdrowia! Czujesz
się dobrze? Korzystaj z tego, wyjdź na dłuższy
spacer, spotkaj się z przyjaciółmi, ciesz się dobrym samopoczuciem.
Nie będę na diecie po zawale, przecież to

5 niczego nie zmieni, a do tego potrawy są
nudne i niesmaczne!

Po przebytym zawale mięśnia sercowego zmiana
sposobu odżywiania jest niemal tak samo istotna, co właściwe przyjmowanie leków. Ograniczenie spożywania soli, zastąpienie tłuszczy nasyconych trans tłuszczami wielonienasyconymi,
spożywanie tłustych ryb co najmniej dwa razy
w tygodniu, zastąpienie cukrów prostych złożonymi, zastąpienie czerwonego mięsa drobiem,
cielęciną oraz wprowadzenie do każdego posiłku
porcji warzyw i owoców, rezygnacja z przekąsek
typu chipsy, ciastka, to tylko kilka zasad niezbędnych w diecie po zawale. Mimo wielu obostrzeń,
dieta wcale nie musi być mdła i nudna! Świadczą
o tym chociażby przykładowe przepisy. Nie bój
się wprowadzać do potraw ziół, które podkręcą smak potraw, dodadzą im koloru i wymiaru.
Korzystaj w miarę możliwości z usług dietetyka,
czerp pomysły z prozdrowotnej literatury, a będziesz cieszyć się efektami zastosowania diety.

War zywny pasztet z dyni
i suszonych pomidorów
Składniki:
• 1 kg dyni Hokkaido
• mała cebula
• ząbek czosnku
• pomidory suszone - 4 szt.
• oliwa z oliwek
• zioła: bazylia, oregano, czerwona papryka
słodka, pieprz czarny świeżo mielony
• ocet balsamiczny 1,5 łyżki
• 3 łyżki posiekanej natki pietruszki

Umytą dynię piec w całości w piekarniku nagrzanym do 2200C przez około 40 minut (do
momentu aż dynia zmięknie).
Dynię ostudzić, pokroić cebulę w drobną
kostkę, posiekać ząbek czosnku.
Następnie zeszklić cebulę na rozgrzanej patelni z odrobiną oliwy, dodać czosnek i natkę, dusić jeszcze kilka sekund.
Obrać dynię, pozbawić pestek, pokroić, dodać suszone pomidory, zeszkloną cebulę
wraz z oliwą, ocet balsamiczny, po szczypcie ziół do smaku, całość zblendować.
Jeśli powstała masa będzie sucha, można
dodać odrobinę oliwy.
Gotową pastę nakładamy na kanapki.
Smacznego !
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Redukcja masy ciała i jej wpływ
na zdrowie mięśnia sercowego
Zmniejszenie masy ciała o 1 kg
powoduje zmniejszenie ciśnienia
tętniczego krwi
o 1,6 mmHg!

Quiz z wiedzy o sercu
1) Twoje serce będzie zdrowe, jeśli będziesz
codziennie intensywnie ćwiczyć co najmniej
przez godzinę.
A) PRAWDA
B) FAŁSZ

Zadbaj o prawidłową pracę Twojego serca

2) Podczas zawału serce przestaje całkowicie bić.
A) PRAWDA
B) FAŁSZ
3) Błonnik w codziennej diecie może pomóc
obniżyć poziom cholesterolu.
A) PRAWDA
B) FAŁSZ

Zmniejszenie ilości spożywanej soli
(chlorku sodu) o 4,5-5,5 g dziennie
powoduje obniżenie
ciśnienia tętniczego krwi
o 4-6 mmHg!

5) Wysoki poziom cholesterolu to tylko i wyłącznie wina złej diety.
A) PRAWDA
B) FAŁSZ
6) Rezygnacja z soli pomaga sercu.
A) PRAWDA
B) FAŁSZ
7) Codzienne stosowanie małych dawek
kwasu acetylosalicylowego pomaga zapobiec kolejnemu zawałowi serca.
A) PRAWDA
B) FAŁSZ

Czy codzienna aktywność fizyczna jest
rzeczywiście tak istotna?
Dynamiczny, systematyczny trening (chodzenie,
pływanie, jazda na rowerze, taniec trwający
ok. 40 minut) powoduje obniżenie ciśnienia
tętniczego krwi o 3 mmHg, pomaga zmniejszyć
masę ciała - a co za tym idzie, zmniejsza
obwód talii. Zwiększa stężenie
„dobrego” cholesterolu, poprawia
metabolizm cukrów, poprawia nastrój,
daje ogromną satysfakcję.
Zdecydowanie
POLECAM!

8) Tylko dieta beztłuszczowa jest dobra dla
serca.
A) PRAWDA
B) FAŁSZ
9) Choroby serca częściej niż rak piersi są
przyczyną zgonów większej ilości kobiet.
A) PRAWDA
B) FAŁSZ
10) Jedz ryby 2 razy w tygodniu dla zdrowia
Twojego serca.
A) PRAWDA
B) FAŁSZ
Odpowiedzi. 1b, 2b, 3a, 4a, 5b, 6a, 7a, 8b, 91, 10a
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Suplement diety

Sól w diecie...
Warto ograniczyć?

4) Ból brzucha oraz silna zgaga mogą być
objawami zawału serca.
A) PRAWDA
B) FAŁSZ

Rodzina Zdrowia

Q10+E Optima

Duże
opakowanie
na miesiąc
stosowania

zawiera:
koenzym Q10 pozyskiwany z naturalnych źródeł
tiaminę, która pomaga w utrzymaniu prawidłowej pracy serca
dodatkowo 5 witamin z grupy B

Koenzym Q10 jest istotnym składnikiem ludzkiego organizmu.
Z wiekiem w organizmie samoistnie zmniejsza się produkcja tego koenzymu.
Dlatego warto suplementować dietę stosując wysokiej jakości koenzym Q10.
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Jakie są przyczyny zawału serca
w młodym wieku?

ch
Obecnie przy natłoku pracy i stresujący
jeszł
obowiązkach dużo łatwiej jest o zawa
.
cze przed ukończeniem 40. czy 50. roku życia
siei
stres
stkim
wszy
de
Wpływ na to ma prze
że
dzący tryb życia. Warto przy tym pamiętać,
ym
młod
w
w normalnych warunkach zawał
ia
wieku nie powinien mieć miejsca, a przyczyn
tryb
rowy
niezd
stkim
wszy
się do tego przede
życia. W sporadycznych przypadkach przy
być
może
czyną zawału przed czterdziestką
również niedoczynność tarczycy lub wrodzone
ł
zaburzenia gospodarki lipidowej. Wtedy zawa
żym
rokie
30.
d
prze
ze
jeszc
ce
miejs
może mieć
ą
cia. Niektórzy specjaliści uważają, że przyczyn
jście
prze
także
jest
zawału w młodym wieku
ow dzieciństwie choroby Kawasaki, zidentyfik
yś
niegd
nej
mylo
i
wno
nieda
o
nkow
wanej stosu
z dziecięcymi infekcjami.

serce

nie wytrzymuje

tempa

Portal rodzinazdrowia.pl

Powszechnie uważa się, że zawał serca dotyczy przede wszystkim ludzi starszych. Grupa
najbardziej zagrożona zawałem to mężczyźni
po 50. roku życia. Coraz bardziej narażone są
jednak także osoby młodsze, żyjące w dużym
stresie, prowadzące złą dietę i niestroniące od
używek. Zawał serca w młodym wieku przestaje już dziwić i ukazuje aktualną kondycję naszego społeczeństwa.

Zawał serca
Przyczyny zawału serca są różne. Najczęściej
ma on związek z chorobą niedokrwienną serca lub z niezdiagnozowaną wcześniej chorobą
wieńcową.
Choroba wieńcowa jest efektem miażdżycy naczyń, czyli odkładania się cholesterolu w ściankach naczyń, co często uniemożliwia swobodny przepływ krwi. Z kolei miażdżyca naczyń
występuje znacznie częściej u mężczyzn, stąd
prawdopodobnie przekonanie, że to oni są najczęstszymi ofiarami zawału serca.
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Pierwsza pomoc
w wypadku zawału

Jakie są zatem czynniki zwiększające
ryzyko zawału serca?
Do kluczowych z nich należą przede
wszystkim:
• miażdżyca,
• choroba wieńcowa,
• choroba niedokrwienna serca,
• nadciśnienie tętnicze,
• otyłość,
• cukrzyca,
• palenie papierosów.

Objawy zawału serca

Podczas zawału serca dochodzi
do zwężenia lub wręcz zamknięcia tętnicy
wieńcowej, które może spowodować
blaszka
miażdżycowa lub skrzep. Przez
to serce
jest uboższe lub nawet odcięte od
dostatecznej ilości tlenu, co może sku
tkować
poważnym niedotlenieniem frag
mentu
mięśnia sercowego. To, o jaki frag
ment
chodzi zależne jest od tętnicy wie
ńcowej
zajętej procesem miażdżycowym
. Obszar
martwicy zależy też od czasu, któr
y upłynął do wdrożenia leczenia.
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uciem.
Objawy zawału serca u osób mło
dych są
takie same jak u osób starszych.
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Warto także połknąć dwie tabletki aspir
ga ona zlepianiu się płytek krwi.
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Jak
prawidłowo
mierzyć

CIŚNIENIE?
Aleksandra Zalewska-Stankiewicz
wrzesień / listopad | Magazyn Rodzina Zdrowia | 2018
Ciśnienie może nam podskoczyć nie tylko na widok „białego fartucha”. Jeśli nie
jesteśmy właściwie przygotowani do pomiaru, jego wartość – nawet zmierzona
przez lekarza – może nie być do końca wiarygodna.

Ciśnienie tętnicze to siła, z jaką przepływająca krew
naciska na ścianki tętnic. Jest ona największa podczas
skurczu serca, a najmniejsza podczas jego rozkurczu.
Dokonując pomiaru ciśnieniomierzem sprawdzamy
właśnie te dwie wartości – ciśnienie skurczowe i rozkurczowe. Aby pomiar w warunkach domowych był
równie miarodajny jak ten w gabinecie lekarskim, kluczowe jest przestrzeganie kilku zasad.
Na spokojnie i nie po kawie
Ciśnienie należy mierzyć o stałej porze dnia. Najlepiej robić to rano, na czczo, przed przyjęciem leków.
Pamiętajmy, że organizm ma swój rytm – ciśnienie
szybko wzrasta wczesnym rankiem i maleje przed
południem. Następnie znowu wzrasta po południu,
aby w nocy spaść do niskiego poziomu. Jeśli nie możemy zmierzyć ciśnienia o poranku, róbmy to później,
ale zawsze o stałej godzinie. Na kilka minut przed wykonaniem pomiaru warto odpocząć. Podczas pomiaru
nie powinniśmy rozmawiać (także przez telefon komórkowy), poruszać się, jeść ani pić. Ciśnienie mierzymy w pozycji siedzącej, z lekko rozchylonymi nogami.
Ręka powinna znajdować się na wysokości serca i być
oparta, na przykład o zagłówek fotela – mówi doktor
Zbigniew Grelecki, internista i lekarz rodzinny pracujący w Niepublicznym Ośrodku Zdrowia w Kobylance.
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dr Zbigniew Grelecki,
Internista i lekarz rodzinny
Mankiet zakładamy na lewe ramię
w odległości 2–3 cm powyżej łokcia. W niektórych sytuacjach pomiaru możemy dokonać na prawym
ramieniu, np. u kobiet, które straciły
lewą pierś. Ważne, by mankiet
dobrze oplatał rękę, ale nie należy
zapinać go zbyt mocno. Mankiet
musi przylegać bezpośrednio do
skóry, nie dokonujemy pomiaru
przez ubranie!
Ciśnienia lepiej nie mierzyć bezpośrednio po wysiłku fizycznym, po
wypiciu kawy czy po stresującej
wywiadówce w szkole naszego
dziecka. Chyba, że czujemy, że
dzieje się z nami coś niepokojącego,
wtedy oczywiście trzeba dokonać
pomiaru.

Czy aparat ma znaczenie?
W każdym domu powinien znaleźć się aparat do
pomiaru ciśnienia. Na rynku jest ich wiele i wciąż
pojawiają się coraz bardziej nowoczesne modele.
Wybierać możemy wśród tradycyjnych ciśnieniomierzy zegarowych w komplecie ze stetoskopem,
automatycznych i nadgarstkowych. Nadgarstkowe, choć wygodne, bywają bardzo ogólnikowe.
Wskazują wartości bardzo wysokie lub bardzo
niskie. Automatyczne uchodzą za bardziej miarodajne, pod warunkiem prawidłowego nałożenia
mankietu. Zdaniem doktora Zbigniewa Greleckiego
najbardziej wiarygodny jest tradycyjny ciśnieniomierz zegarowy, na który składa się mechanizm
pomiarowy, stetoskop, mankiet i gruszka. Warto
nauczyć się jego obsługi, choć jest ona nieco bardziej skomplikowana niż aparatów automatycznych. Oczywiście lepiej mierzyć ciśnienie innym
aparatem niż zegarowym, niż nie mierzyć wcale.
Zawsze też można zabrać swój aparat na wizytę
do lekarza i porównać jego wskazania z profesjonalnym sprzętem.
Bywa, że pacjent w domu ma prawidłowe ciśnienie, a u lekarza te wartości niepokojąco wzrastają.
Mówimy wtedy o „nadciśnieniu białego fartucha”,
czyli występowaniu podwyższonego ciśnienia
w gabinecie lekarskim przy deklarowanych prawidłowych wartościach mierzonych w domu. Takim
pacjentom zakładany jest holter, który monitoruje
ciśnienie przez całą dobę i pozwala się upewnić,
czy mamy do czynienia z faktycznym nadciśnieniem, czy wynikającym ze stresu podczas wizyty
lekarskiej – mówi doktor Grelecki, przypominając
o regularnych pomiarach ciśnienia. Nadciśnienie
tętnicze na ogół przez długi czas nie powoduje dolegliwości, rozwija się skrycie, jednak nieleczone
jest bardzo niebezpieczne dla serca, naczyń krwionośnych, nerek, oczu oraz mózgu. Pierwszymi konsekwencjami nadciśnienia może być pogrubienie
ściany lewej komory mięśnia serca, uszkodzenie
struktury nerek, zesztywnienie tętnic i przyspieszony rozwój miażdżycy. Do późnych skutków
nieleczonego nadciśnienia zalicza się udar mózgu,
zawał serca, niewydolność nerek, retinopatię nadciśnieniową oraz demencję starczą. Dlatego choć
nadciśnienie tętnicze nie boli i nie utrudnia codziennego funkcjonowania, należy je leczyć. Punktem wyjścia do diagnozy nadciśnienia oraz narzędziem do kontrolowania efektów przyjmowanych
leków hipotensyjnych jest kontrola ciśnienia nie
tylko w gabinecie lekarskim, ale też w warunkach
domowych. ■

Jeśli organizm jest odwodniony,
wartość ciśnienia jest bardzo
niska.
O nadciśnieniu mówimy wtedy,
gdy po przeprowadzeniu
wielokrotnych pomiarów
wykonywanych podczas
kilkudniowych lub
kilkutygodniowych wizyt
u lekarza, średnia wartość
ciśnienia pacjenta jest równa
bądź przekracza 140/90 mm Hg.
Na rynku dostępne są cztery
rozmiary mankietów do aparatu:
noworodkowy
(obwód ramienia 13,5-19,5),
dziecięcy (18,4-26,6 cm)
dorosły (22,0-33,0 cm) i opcje dla
otyłych dorosłych (33,0-43,0).

Ciśnienie optymalne:
poniżej 120/80 mm Hg
Ciśnienie prawidłowe:
poniżej 130/85 mm Hg
Ciśnienie wysokie
prawidłowe:
130–139/85–89 mm Hg
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Portal rodzinazdrowia.pl

Cukrzyca jest chorobą, która dotyka
zarówno osoby młode, jak i starsze.
Jednak bez względu na wiek chorego,
dieta dla cukrzyka jest bardzo ważna, bowiem sposób odżywiania, ilość
pokarmu, a także jego skład mają olbrzymie znaczenie w kontrolowaniu
poziomu cukru we krwi. Dieta jest
dostosowywana przez lekarza lub
dietetyka do indywidualnych potrzeb
pacjenta. Nie możemy mówić o jednej uniwersalnej diecie dla cukrzyka
– wspólnym punktem wszystkich diet
jest regularność posiłków, której należy bezwzględnie przestrzegać.
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Dieta przy cukrzycy
Świadomość potrzeby zdrowego odżywiania rośnie w szybkim tempie. Szczególnie na
przestrzeni ostatnich kilku lat możemy zaobserwować stale rozwijający się trend spożywania zdrowej żywności i korzystania z porad
dietetyków. Wiedza konsumentów na temat
składu poszczególnych produktów jest coraz
większa. Zwracamy coraz baczniejszą uwagę na zawartość węglowodanów, tłuszczów
i białek w żywności spożywanej przez nas
każdego dnia. Czy istnieje związek między cukrzycą a dietą? Teraz już wiemy, że ta zależność faktycznie istnieje. Otyłość (szczególnie
typu brzusznego) ma bardzo duże znaczenie
w rozwoju między innymi cukrzycy, ale jest
także czynnikiem ryzyka w przypadku innych
poważnych chorób.

Zalecenia dotyczące dziennego spożycia węglowodanów
Ze zdrowotnego punktu widzenia zaleca się zdecydowanie większą konsumpcję węglowodanów złożonych, a ograniczenie w pożywieniu jedno- i dwucukrów, których ilość powinna mieścić się w zakresie
od 10 do 20% dziennej dawki energii. Jednak najnowsze rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jasno wskazują, że ilość cukrów, zarówno w formie dodanej, jak i naturalnie występującej
w żywności, nie powinna przekraczać 10% energii
w ciągu dnia. Zalecenie to dotyczy głównie glukozy,
fruktozy, sacharozy oraz cukru rafinowanego. Zalecane dzienne spożycie węglowodanów powinno
wynosić 130 g dziennie, przy zwiększeniu tej ilości
w przypadku kobiet w ciąży (175 g) oraz w okresie
laktacji (210 g). Tego typu ilość w pełni pokrywa zapotrzebowanie mózgu na glukozę, co jesteśmy w stanie
osiągnąć, gdy węglowodany stanowią 45% energii
pochodzącej z pożywienia.
Zdrowsze zamienniki
W dzisiejszym świecie spożywa się bardzo dużo
cukru, czego konsekwencje są widoczne, w coraz to
częściej występujących chorobach cywilizacyjnych.
W trosce o swoje zdrowie powinniśmy zadbać, aby
podstawowym źródłem węglowodanów w naszej
diecie, były produkty wysokobłonnikowe, takie jak:
pełnowartościowe pieczywo, kasze i makarony. Zamiast spożywania słodyczy warto zastąpić je świeżymi i suszonymi owocami, lecz z uwzględnieniem,
iż nie powinny być spożywane bez ograniczeń, ze
względu na obecność w nich naturalnie występujących cukrów. Natomiast słodkie napoje można zamienić na wodę z cytryną albo ciepłą herbatę, w której
sami ograniczymy podaż cukru, bez ingerencji producentów, którzy często stosują ogromną jego ilość. ■
Reklama

Rodzina Zdrowia

Diabetive

Składniki zawarte w produkcie:
Morwa biała, gurmar i cynamonowiec
wpływają na utrzymanie prawidłowego
metabolizmu cukru we krwi
Gymnema sylwestra ułatwia kontrolę
wagi, pozytywnie wpływa na
metabolizm glukozy oraz tłuszczy

Wystarczy
1 tabletka
dziennie

Suplement diety

Stan przedcukrzycowy –
Ostatni dzwonek

Dieta dla cukrzyków
W diecie dla cukrzyków duże znaczenie
ma samodyscyplina związana z ilością,
składem, a także systematycznością spożywanych pokarmów. W zależności od
stopnia kontroli cukrzycy i zaleceń lekarza,
może się okazać konieczne mierzenie poziomu cukru przed każdym posiłkiem lub
też w krótkim czasie po jego spożyciu. Pomiary te są konieczne do ustalenia sposobu
i efektywności leczenia, a także dostosowania ewentualnych dawek leków, które są
ściśle związane z poziomem cukru we krwi.
Dieta dla cukrzyków jest układana pod
konkretną osobę, tak aby zapewnić właściwe proporcje węglowodanów, tłuszczów
i białek oraz utrzymać odpowiedni poziom
glukozy we krwi. Istnieje jednak kilka zasad,
które obejmują wszystkich cukrzyków:
Posiłki powinny być urozmaicone (komponowane z różnych produktów, bogatych w skrobię i węglowodany, np. kaszę,
ryż, pieczywo pełnoziarniste, a także warzywa i owoce) i spożywane o stałych porach.
Ważne jest unikanie niektórych potraw
(przede wszystkim tych zawierających
tłuszcz zwierzęcy, sól, cukier, np. śmietany, wyrobów cukierniczych, wieprzowiny
i innych tłustych mięs, zwłaszcza smażonych).
Należy zrezygnować z picia alkoholu.
Dania najlepiej przyrządzać na parze lub
gotować, a smażenie wykluczyć.
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Po pierwsze: pamiętajmy
o indeksie i ładunku glikemicznym

Kolorowy
talerz
diabetyka

Indeks i ładunek glikemiczny to pojęcia, z którymi powinniśmy zaznajomić się
w pierwszej kolejności. Indeks glikemiczny
mówi nam o tym, jak szybko po spożyciu
danego pokarmu podniesie się nam poziom
glukozy we krwi. Dieta diabetyka powinna
opierać się na produktach o niskim indeksie
glikemicznym. Aby wiedzieć, które artykuły żywnościowe wybierać, a których unikać,
warto zaopatrzyć się w odpowiednie tabele indeksu glikemicznego – w wersji online,
drukowanej czy też w formie aplikacji na telefon – wybór tego typu narzędzi na rynku
jest całkiem spory.

Ładunek glikemiczny jest natomiast pojęciem uwzględniającym dodatkową kwestię,
tj. ilość spożytych przez nas węglowodanów
(a nie tylko ich jakość, jak jest to w przypadku indeksu glikemicznego). Odpowiednia
kontrola ładunku glikemicznego w diecie
pozwala nam na spożycie, od czasu do czasu (w niewielkiej ilości) produktu o wysokim
indeksie glikemicznym, który jednak dzięki
temu, że konsumowany będzie w połączeniu
z artykułami o niskim indeksie glikemicznym,
nie spowoduje gwałtownego podniesienia się
poziomu cukru we krwi.
Tak wygląda teoretyczna strona indeksu
i ładunku glikemicznego. Jak wygląda to jednak w praktyce?

Warzywa i owoce w diecie diabetyka

Magdalena Olańska
czerwiec / sierpień | Magazyn Rodzina Zdrowia | 2018

Jesień to czas straganów, uginających się pod ciężarem całej
palety warzyw i owoców. Które
z nich są cenne w diecie cukrzycowej? Których z kolei powinno
się zdecydowanie unikać i dlaczego? W jakiej postaci najlepiej je spożywać? Rozwiewamy
wątpliwości.
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Podstawową zasadą diety diabetyka jest
regularność i odpowiednie zbilansowanie
posiłków. Mówiąc o zbilansowaniu, musimy
pamiętać, że owoce i warzywa to nieodłączna część (a właściwie można powiedzieć, że
podstawa) zdrowej, dobrze skomponowanej diety. To doskonałe multiwitaminowo
-multimineralne preparaty, zaprojektowane
przez samą naturę. Są one jednak źródłem
węglowodanów – makroskładnika, na który
trzeba zwrócić szczególną uwagę w sytuacji
zmagania się z cukrzycą. Nie powinniśmy
więc z nich rezygnować, ale nauczyć się odpowiednio wybierać. Jak do tego podejść?

Najlepsze warzywa

Polecane w mniejszej ilości

Niepolecane

Rzodkiewka, ogórki świeże i kiszone, zielone warzywa liściaste
(sałata, szpinak, jarmuż, rukola,
roszponka), kapusty, kapusta pekińska, brokuły, brukselka, cukinia, cykoria, fasolka szparagowa,
kalafior, papryka, pory, szparagi,
koperek, zielona pietruszka, kabaczek, szczypiorek, natka pietruszki, seler naciowy, grzyby, pomidory, czosnek, cebula, awokado,
świeże zioła, por, fenkuł, rzepa,
bakłażan.

Buraki, marchew, bataty, dynia, seler, pietruszka (korzeń),
groch, fasola, soczewica,
strączki.

Warzywa skrobiowe,
takie jak ziemniaki
czy pasternak,
gotowana marchewka,
bób gotowany.

Najlepsze owoce

Polecane w mniejszej ilości

Niepolecane

Owoce jagodowe (tj. truskawki,
jagody, maliny, jeżyny, borówki
amerykańskie, morwa, agrest),
porzeczki czarne i czerwone,
grejpfrut, cytryna, kwaskowate
jabłka, kiwi, wiśnie, czereśnie.

Wszystkie owoce, w odpowiedniej porcji, mogą być
spożywane oprócz owoców
określonych jako „niepolecane” w tej tabeli.

Banany, winogrona,
melon, mango, wszelkie
owoce suszone, kandyzowane, dosładzane,
czy z puszki.
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Wybór odpowiedniego dla nas pokarmu
to jeszcze nie wszystko. Niemniej ważnymi
kwestiami pozostają sposób i forma jego
konsumpcji. Trzeba mieć na uwadze, że niektóre procesy technologiczne, czy metody
obróbki i przygotowania produktu zmieniają
wartości jego indeksu glikemicznego.
Zawsze stawiajmy więc na pierwszym
miejscu surowe i świeże owoce i warzywa,
najlepiej – jeśli jest to możliwe – ze skórką,
starannie umyte. Skórka stanowi dodatkowe źródło błonnika, który pomaga obniżyć
indeks glikemiczny potraw, a dodatkowo
jest tą częścią produktu, w której znajduje
się najwięcej witamin, składników mineralnych i antyoksydantów – tak potrzebnych
do zwalczania stanów zapalnych powstających w konsekwencji utrzymującego się zbyt
wysokiego poziomu glukozy we krwi. Warto
wybierać też owoce mniej dojrzałe – te cechują się niższym indeksem glikemicznym.

Suszone owoce, przetwory owocowe,
czy soki (nawet te naturalne) nie powinny być w ogóle spożywane.
Lepiej też unikać koktajli czy smoothie,
gdyż rozdrobnienie produktu przekłada się na łatwiejszą dostępność
cząsteczek glukozy, a co za tym idzie –
wyższy indeks glikemiczny.

Dietetyczne tricki
– jak obniżyć indeks glikemiczny
potraw?
1.Dodawanie cynamonu do potraw
(świetnie komponuje się z owocami).
2.Spożywanie owoców i produktów
o wyższym indeksie glikemicznym zawsze w towarzystwie tłuszczu (świetnie sprawdzą się tu orzechy, pestki, czy
nasiona) lub białka (np. jogurtu naturalnego czy twarogu).
3.Wybieranie produktów naturalnie
obfitujących w błonnik pokarmowy.
4.Skrapianie potraw sokiem z cytryny lub
octem jabłkowym naturalnej fermentacji.
5.Stosowanie przypraw, takich jak imbir,
kurkuma, kminek, czy kozieradka.
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Jak widać, z owoców i warzyw nie powinniśmy (i wręcz nie możemy) rezygnować. To
źródła błonnika, witamin, mikroelementów
i antyoksydantów niezbędnych m.in. do zaleczania stanów zapalnych powstających
w organizmie w konsekwencji zbyt wysokiego poziomu cukru we krwi.
Obserwujmy własny organizm i odpowiadajmy na jego potrzeby. Bez wątpienia wyjdzie nam to na zdrowie. ■

Reklama

Po trzecie: pamiętajmy, że diabeł
tkwi w… ilości!
O ile w przypadku niskoskrobiowych warzyw sezonowych (tych znajdujących się w
pierwszej kolumnie tabeli) nie musimy tak
bardzo kontrolować porcji, o tyle w przypadku owoców, ze względu na większą
zawartość cukrów prostych, niezbędny
jest umiar.
Generalne zalecenia mówią o ok. 250300 g owoców w ciągu dnia. Najlepiej nie
w jednorazowej porcji, a dwóch lub trzech.

Za porcję owoców przyjmuje się:
1 sztukę owocu takiego jak jabłko,
pomarańcza czy gruszka,

W przypadku warzyw zawsze należy przekładać świeże, surowe warzywa nad warzywa gotowane, pieczone, w formie purée czy
kremów.

Jak już zostało wspomniane wyżej, najbardziej zalecane są owoce o niskim indeksie
glikemicznym (przede wszystkim jagody,
maliny, czerwone porzeczki itd.), aczkolwiek
pamiętajmy, że te z wyższymi wartościami
indeksu również są dopuszczalne (zwłaszcza
jeśli mają dużą wartość odżywczą, tj. obfitują
w witaminy, sole mineralne i inne substancje
aktywne), tyle że w mniejszej ilości i idealnie,
jeśli w połączeniu z produktami, które dodatkowo obniżą ładunek glikemiczny, takimi jak
odpowiednio dobrane przekąski (np. orzechy,
nasiona, jogurt, czy mleko kokosowe).

2 sztuki w przypadku mandarynek,
śliwek lub kiwi,
½ szklanki wiśni lub czereśni,
szklankę jagód, truskawek, malin,
borówek lub porzeczek.

Po spożyciu obfitych i ciężkostrawnych posiłków
Suplement diety

Po DRUGIE: nie zapominajmy
o sposobie spożywania produktów

Poradnik

Rodzina Zdrowia Travitabs
Z
dodatkiem
Mentholu –
orzeźwiający
smak

Składniki zawarte w suplemencie diety wspierają:
proces trawienia (rozmaryn lekarski, kłącza
ostryżu),
proces usuwania tłuszczów (kłącza ostryżu),
prawidłową pracę dróg żółciowych i jelit
(rozmaryn lekarski).
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Przysmak # 3:

przysmaków
które wzmocnią
Twoje SERCE
Co robić, by cieszyć się dobrym zdrowiem i kondycją?
Należy unikać stresu, nie odwadniać się, dbać
o wagę i nie palić. Jednak czy można zadbać
o serce spożywając konkretne produkty?
Tak. Oto kilka przykładów.
Portal rodzinazdrowia.pl

To co oczywiste

Orzechy włoskie to kolejny skarb dla
serca. Zawierają bardzo dużo nienasyconych kwasów tłuszczowych (z przewagą omega-3), które regulują poziom
cholesterolu we krwi.

Przysmak # 4:
W kwasy omega-3 bogate są też ryby
(np. łosoś), dlatego są polecane cierpiącym na choroby serca jako alternatywa
dla czerwonego mięsa.

Przysmak # 5:
Podobnie działa oliwa z oliwek
i olej rzepakowy. Zawarty w nich
tłuszcz działa korzystnie na pracę
mięśnia sercowego.

To o czym niekoniecznie wiemy
Przysmak # 6:

Przysmak # 1:
Pierwszym ze znanych i ogólnodostępnych produktów, które mają zbawienny
wpływ na nasz mięsień sercowy, jest banan. Owoc ten zawiera szczególnie dużo
potasu poprawiającego jego kurczliwość.
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Przysmak # 2:
Podobne właściwości ma pomidor.
Ma w swoim składzie likopen, który
minimalizuje ryzyko zawału serca
i choroby wieńcowej.
Jednak należy pamiętać, że przy niewydolności serca musimy kontrolować
spożycie wymienionych produktów,
ponieważ nie tylko niedobór, ale też nadmiar potasu może szkodzić.

Przysmak # 7:
Zioła być może nie mają bezpośredniego wpływu na serce, ale dzięki temu,
że używając ich stosujemy mniej soli,
zmniejszamy ryzyko zapadnięcia na
nadciśnienie tętnicze. To ostatnie prowadzi do nieodwracalnych zmian w mięśniu
sercowym, więc w tym wypadku lepiej
dmuchać na zimne.

Niezwykle dobry wpływ na
nasz mięsień sercowy ma również
czerwone wino, zwłaszcza wytrawne,
co z pewnością ucieszy koneserów tego
trunku. Lampka czerwonego wina dziennie zdecydowanie poprawi stan naszego
organizmu – zapewni ochronę przed
miażdżycą, zakrzepami, działa korzystnie na wzrok i sprzyja lepszej pamięci.
Zawiera ono wiele antyoksydantów,
w tym najbardziej znany – resweratrol,
który mieści się w skórkach ciemnych
winogron.
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ćwiczenia były raczej proste ruchowo, lecz wykonywane w różnych pozycjach wyjściowych.
Bardzo ważne, by zwłaszcza gdy wprowadzamy nowe ćwiczenia zapewnić ćwiczącemu właściwą asekurację.
Najlepsze aktywności dla seniora to te, które
są najprostsze i najbardziej dostępne, a zwłaszcza takie, które realizowane są w grupie i pod
okiem wykwalifikowanego instruktora.
Szczególnie warte polecenia są:
marsz, np. z kijkami,
zajęcia z piłkami szwedzkimi,
jazda na rowerze,
gimnastyka w wodzie.

Ćwiczenia dla Seniora
Portal rodzinazdrowia.pl
Według specjalistów ze Światowej Organizacji Zdrowia aktywność fizyczna
obejmuje wszystkie te działania, które wykonujemy w ciągu dnia, a które powodują
podniesienie tętna. Szczególnie dotyczy
to osób starszych i w podeszłym wieku,
dla których wysiłkiem bywają nawet prace
domowe, czy spacer do sklepu. Jak zatem
powinien trenować senior?
W powszechnym rozumowaniu młodych ludzi
tylko regularny, bardziej lub mniej wyczerpujący
trening, czy dodatkowe zajęcia sprawnościowe, mogą nosić miano aktywności fizycznej.
Jest w tym trochę racji, ponieważ zaleca się, aby
ruch w naszym życiu zajmował stałe miejsce:
co najmniej 10 minut ciągłej aktywności, na
tyle często, by tygodniowa suma wysiłku o niskiej intensywności wynosiła około 150 minut,
a w  przypadku intensywności umiarkowanej
75 minut. To niezbędne dla naszego zdrowia
minimum, które zapewnić nam może dobrą formę na długie lata.

Trening w starszym wieku
O to, jakie ćwiczenia dla seniora są najlepsze, zapytaliśmy sportowca i fizjoterapeutę –
dra Przemysława Lutomskiego z poznańskiej
COREClinic, specjalizującej się m.in. w rehabilitacji osób starszych. Przytacza on przykłady
swoich pacjentów, którzy dopiero po 60. roku
życia skupili się na tradycyjnie pojmowanej aktywności – Jeden z moich pacjentów, mający
dziś 82 lata, od ponad 20 lat co dnia trenuje kolarstwo, pokonuje na rowerze około 50 km. Jego
wcześniejsza aktywność sprowadzała się jedynie do pracy fizycznej. Po przejściu na emeryturę
nie zwolnił tempa, podtrzymuje aktywność na
podobnym poziomie.
Treningi seniorów cechuje mniejsza intensywność. Najczęściej jest to spowodowane chorobami lub lekami, jakie te osoby przyjmują – mówi
dr Lutomski – Znam przykłady dowodzące, że
przy odpowiedniej opiece trenera i fizjoterapeuAlfabet Twojego Serca / 17

ty również w tym przypadku można poprowadzić seniora do pełnego, różnorodnego treningu.

Jak starzeje się organizm?
Obecne tempo naszego życia silnie eksploatuje organizm i pierwsze oznaki starzenia
zauważamy już po 35. roku życia. Mniej więcej
wtedy spada poziom hormonu wzrostu. Kolejne
etapy starzenia to wiek 45-50 lat, gdy organizm
wyraźniej już daje znać, że woli wysiłek umiarkowany niż intensywny, a według WHO za osoby
dojrzałe uznaje się osoby po 55. roku życia. Czy
jest to regułą?
Kwestia naszej wytrzymałości i tego, jak znosimy wysiłek, zależy od tego, co robimy na co
dzień – mówi Przemysław Lutomski – Niestety
większość osób spędza sporo czasu przy biurku,
przemieszczając się autem, korzystając z windy,
rezygnując z naturalnych form ruchu, ograniczamy swój treningowy potencjał, bo ktoś, kto
co dnia rusza się przy każdej sposobności, zrobi
więcej dla siebie, niż ten, kto prowadzi siedzący
tryb życia, ale wykonuje 2-3 treningi w tygodniu.

Jak ćwiczyć? Rady eksperta
W przypadku treningów seniorów obowiązuje uniwersalna zasada: zaczynamy od niskiej
intensywności i wykonujemy ćwiczenia ogólnoustrojowe, wzmacniające poszczególne grupy mięśniowe, rozpoczynając od wzmacniania
kończyn dolnych, ramion oraz mięśni tułowia.
Bardzo ważnym elementem treningu seniorów
są ćwiczenia równoważne, czyli takie, które
zabezpieczają przed upadkiem. Zaleca się, żeby

Czy senior może biegać?
Przemysław Lutomski zna takie przypadki –
Z własnej praktyki wiem, że jest to możliwe, chociaż bieg nigdy nie był pierwszą formą aktywności, jaką zalecałem. Udało mi się jednak doprowadzić kilku moich podopiecznych poprzez
marsz i marszobiegi do biegania, a dwóch z nich
wystartowało nawet w zawodach biegowych.
W tym wieku są to na ogół krótsze, 5-10-kilometrowe odcinki. Należy jednak pamiętać, że
osiągnięcie takiej formy, w której pokonanie takiego dystansu da nam przyjemność, wymaga
ogromnej cierpliwości, szacunku do własnego
ciała i słuchania swojego organizmu.

Ćwiczenia dla seniorów na siedząco
Ćwiczenia wykonywane w pozycji siedzącej nie
zapewnią całej aktywności fizycznej, są jednak
bardzo przydatne z punktu widzenia fizjoterapeuty, nie tylko w starszym wieku, co podkreśla dr Lutomski – Siedząc przy biurku, w pracy,
warto pamiętać o ćwiczeniach rozciągających
kark, kończyny górne i ćwiczeniach na kręgosłup, zwłaszcza jego odcinek piersiowy, oraz
o ćwiczeniach oddechowych, które są bardzo
ważnym elementem aktywności osób prowadzących siedzący tryb pracy. Również w treningu uwzględnia się ćwiczenia na siedząco,
np. na siłowni, na maszynach oporowych lub na
piłkach szwedzkich. Ćwiczenia z piłką uważam
za niezbędne do prawidłowego stymulowania organizmu osób starszych. Są one na tyle
bezpieczne, na ile osoba prowadząca zajęcia
ma kontrolę nad ćwiczącymi. Ćwiczenia są dobierane z uwzględnieniem możliwości i potrzeb

Poradnik
danej grupy i jestem przekonany, że ten prosty
przyrząd wystarczy, by doskonale przećwiczyć
całe ciało.
Ważne, by podczas ćwiczeń zachować poprawną pozycję, właściwie wykonywać zadanie, nie zrażając się własnymi ograniczeniami
czy dysfunkcjami. Specjalista zawsze znajdzie
optymalną dla danej osoby formę ruchu, da
niezbędne narzędzia, wskazówki, jak zabezpieczyć kręgosłup i poprawnie napiąć mięśnie,
aby ćwiczenia przyniosły pożądany efekt. Sam
jako fizjoterapeuta i trener korzystam z pomocy
trenera podczas ćwiczeń na siłowni, ponieważ
obok nas musi być ktoś, kto zobaczy to, czego
my jeszcze nie widzimy lub nie czujemy i skoryguje ewentualne błędy. Każda aktywność jest
świetna, trzeba tylko wykonywać ją świadomie
– zachęca dr Lutomski.

Sport - antidotum na starzenie się
organizmu
Po 50. roku życia pojawiać się już mogą problemy z koncentracją i wydolnością fizyczną.
Jednym z najważniejszych czynników spowalniających pojawienie się oznak upływu czasu
jest regularna aktywność ruchowa, która oprócz
odpowiednio dobranych ćwiczeń, obejmuje
również odpoczynek i regenerację. Trening musi
być jednak dostosowany do indywidualnych potrzeb na podstawie oceny stanu zdrowia i możliwości fizycznych.

Wytrzymałość i dobra kondycja
Zaleca się nieskomplikowane ćwiczenia, które
angażują duże grupy mięśniowe. Przykładowe
formy ruchu to: pływanie, bieganie, jazda na rowerze (także stacjonarnym). Ten rodzaj ćwiczeń
korzystnie wpływa na układ oddechowy, serce,
mięśnie i stawy oraz poprawia wydolność organizmu.

Rozciąganie oraz relaks
Ćwiczenia rozciągające pozwalają wzmacniać siłę mięśni i gibkość. Dzięki temu senior ma
szansę uniknąć szczególnie niebezpiecznych
w dojrzałym wieku złamań i urazów. Prawidłowo wykonywane ćwiczenia niwelują także bóle
kręgosłupa. Zajęcia, na które warto się zapisać,
to pilates albo joga dla początkujących. ■
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Twój czas na relaks

Twój czas na relaks

ALOES, ASTER,
AZALIA, CEDR, CYNIA,
DALIA, FREZJA, GŁÓG,
HOJA, IRGA, IRYS,
JASKIER, JESION,
JODŁA, KAKTUS, KALIA,
KLIWIA, KLON, KNIEĆ,
KROKOSZ, LAUR, LILIA,
LIMBA, LIPKA, MAK,
MALWA, MIŁEK, MIRT,
NARCYZ, PELARGONIA,
PINIA, RÓŻA, ŚLAZ,
TUJA, WIĄZ, ŻONKIL.
Rozwiązanie: nazwa 1 rośliny

Reklama

Suplement diety

W trosce o
praw
pracę serc idłową
a

4 działania w 1 produkcie

Rodzina Zdrowia OptiCardio

Składniki zawarte w produkcie wspierają:
prawidłowe funkcjonowanie serca (Omega-3 EPA i DHA),
utrzymanie prawidłowego poziomu trójglicerydów (Omega-3 EPA i DHA),
utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu i lipidów we krwi (Czosnek),
ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym (witamina E).
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W
atrakcyjnej
cenie przez
cały rok
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Twój czas na relaks
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Twój czas na relaks
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Sprzęty medyczne dla Twojej rodziny

Wyroby medyczne

Wysoka jakość
Funkcjonalność
Bezpieczeństwo
Łatwość w obsłudze

Więcej informacji o produktach znajdziesz na stronie
www.silesianpharma.pl

