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DOVOLENKY / zDraViE, BýVaNiE

Pri výbere dovolenkovej destiná-
cie by ste mali zohľadniť viacero 
faktov. Napríklad cestovanie do 
exotiky si vyžaduje dlhšiu a ná-
ročnejšiu prípravu než návšteva 
európskych krajín. 

Počas rozhodovania o vhodnej 
dovolenke je mimoriadne dôležité 
prihliadať aj na potreby a vek detí. 
Pred plánovanou cestou do zahrani-
čia  je vhodné navštíviť praktického 
lekára – nielen v prípade detí, ale aj 
v prípade dospelých. Je dobré overiť 
si očkovací status proti tetanu. Výber 
destinácie konzultujte s doktorom v 
prípade chronických ochorení so špe-
ciálnou liečbou alebo diétou. Ošetru-
júci lekár vám vzhľadom na charakter 
dovolenkovej destinácie poskytne 
informácie o povinných alebo od-
porúčaných očkovaniach, prevencii 
niektorých ochorení, odporúčaných 
liekoch na samoliečbu počas cesty, 
dôsledkoch cesty na  zdravotný stav a 
spôsobe obmedzenia rizík ochorení v 
zahraničí.

Ak je to potrebné, ošetrujúci lekár 
odošle cestujúceho na niektoré z cen-
tier pre cudzokrajné choroby v Slo-
venskej republike, ktoré sú zároveň 
oprávnené vydať potvrdenie o očko-
vaní do medzinárodného očkovacie-
ho preukazu. Centrá pre cudzokrajné 

choroby poskytujú okrem informácií 
o epidemiologickej situácii v cieľovej 
destinácií, očkovaní a samotného 
očkovania aj komplexné služby pred 
vycestovaním.

Pri cestovaní s deťmi dodržujte 
tieto pravidlá

Deťom do dvoch rokov veku lekári 
neodporúčajú cestovať do exotických 
krajín predovšetkým pre riziko ná-
kazy infekčnými ochoreniami. Hroz-
bou pre zdravie môže byť aj kontakt 
s exotickými mikroorganizmami, 
jedovatými živočíchmi, či parazitmi. 
S malými deťmi dajte radšej prednosť 
menej náročným krajinám s časovo 
prijateľnými trasami a ubytovaniu v 
hoteloch na dobrej úrovni.

Pre deti mladšie ako dva roky 
nie je vhodná časovo náročná cesta 
lietadlom z dôvodu ešte krehkej det-
skej imunity. Pri starších deťoch by 
už nemali byť cestovné obmedzenia, 
odporúča sa však cestovať so zaoč-
kovaným dieťaťom vzhľadom na vek 
podľa očkovacieho kalendára. V prí-
pade ciest do exotických krajín by 
dieťa malo byť zaočkované aj proti 
ochoreniam, proti ktorým existuje 
odporúčané očkovanie.

Dovolenka bez zdravotných 
problémov I.

»  Zdroj: ÚVZ SR

(nie úplne vegetariánska strava) 
V rebríčku najzdravších a najlepších 

diét má 3. miesto, hneď po stredomorskej 
– mediteriánskej a diéte DASH. Samotný 
názov vystihuje podstatu – spojenie fle-
xibility a vegetariánstva. Ide o prevažne 
vegetariánsky spôsob stravovania, 
ale mäso nie je úplne vylúčené. Flexi-
teriáni využívajú všetky výhody zkonzu-
mácie zeleniny, strukovín a ovocia, ale, 
ak majú chuť, si doprajú steak, pečené 
mäso, chudý hamburger a samozrejme 
ryby. 

Je známe, že vegetariáni vážia menej, 
ako nevegetariáni o viac ako 15 percent a 
výskyt obezity je medzi nimi zriedkavý. 
Pre ľudí balansujúcich na hranici nadvá-
hy to u mužov znamená menej o 15 kilo-
gramov a u žien o 10-12 kilogramov. 

Pri uprednostňovaní rastlinnej po-
travy pred zmiešanou so živočíšnymi 
výrobkami, sa znižuje výskyt metabo-
lických a srdcovo-cievnych ochorení, 
rakoviny a ľahšie sa udržuje hmotnosť. V 
súčasnosti veľa moderných ľudí využíva 
túto skladbu stravy, len niekedy ani neve-
dia, že pomenovanie flexiteriánska diéta 
vystihuje práve ich spôsob stravovania. 
Výhodu je, že sa sústreďujú hlavne na 
jedlá zo zeleniny, ovocia, strukovín a 
prirodzene na domácu stravu. Niekedy 
sa používa aj názov semi-vegetarián. 

Obavy zo zmeny nie sú na mieste, nej-
de o diétu so špeciálnymi obmedzeniami. 
Ponuka jedál dokáže byť veľmi pestrá. Zo 
začiatku je vhodné vybrať si bezmäsi-

té jedlo na raňajky, obed alebo večeru, 
neskôr celý bezmäsitý deň, postupne 
niekoľkokrát do týždňa. Podstatou je 
iba zmena jedálneho lístka, jej rozsah zá-
visí od toho, či ste boli zvyknutý na kaž-
dodenné konzumovanie mäsa. Pre toho, 
kto je na mäso a  mäsové výrobky zvyk-
nutý niekoľkokrát denne, zmena môže 
byť významná, ale ten, kto mäso má na 
tanieri maximálne raz za deň, ľahko do-
siahne zmenu. A história dáva za pravdu. 
V minulosti ľudia mávali mäso iba v ne-
deľu a počas týždňa sa stravovali prevaž-
ne vegetariánsky a  výskyt civilizačných 
ochorení bol významne nižší.

Ako hlavný zdroj bielkovín sa nevy-
užíva mäso, ale bielkoviny z  rastlinnej 
potravy – hlavne strukoviny – fazuľa 
a  hrach, ale aj vajíčka a tofu. Okrem 
skupiny nemäsových bielkovín, diétu 
tvoria ďalšie štyri skupiny potravín: 
ovocie a  zeleniny, celozrnné obiloviny, 
mliečne produkty, cukor a korenie. Žiad-
na zo skupín sa nevynecháva. Strava je 
v režime 300-400-500: raňajky majú 300 
kilokalórií, obed 400 a večera 500. Malé 
jedlá medzi nimi majú 150 
a  tak celkový denný prí-
jem je 1 500 kcal, čo pred-
stavuje 6  300 kilojoulov. 
Podľa dennej aktivity je 
možné samozrejme prí-
jem zvýšiť.  

Flexiteriánska diéta

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

Najčítanej
šie

regionálne

noviny

Nie hmoždinka, ale PVC prí-
chytka, spona, kotva. Nie hárať, ale  honcovať.

Slovenčina naša

Nie je v omeškaní, ale mešká.
Nie je jednanie, ale rokovanie.
Nie je jednička, ale jednotka.

Slovenčina naša

Nie húpací, húpačka, ale hojdací, 
hojdačka. Nie chovanie ľudí, ale správanie ľudí. 

Slovenčina naša

Napíšte nám: trenciansko@regionpress.sk

VIZITKY
0905 915 036, 0907 673 926

LETÁKY
0905 915 036, 0907 673 926
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