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СТАРОСТ - РАДОСТ
Староста не е казна. Ниту е грев да се биде стар. He им је дадено на
сите да го дочекаат тоа. Староста е награда. Таа е златен медал
што го добиваат само избраните. Признание за победа во најголемата
и најважната трка на овој свет! Трката што ја трча секој за
себе, а која сепак, ја трчаат сите што се родиле! Трката наречена
“живот”, само најдобрите тркачи ја истрчале до крај. Да бидеш стар,
значи дека си ја издржал целата трка. Добро е да си млад, но голема
работа е да доживееш старост.
За секој стар човек со сигурност знаеме дека бил млад; за ниту еден
млад човек не се знае сигурно дали ќе биде стар! Затоа кон старите
луѓе треба да се однесуваме со восхит и со почит! Секој стар човек го
направил најголемиот подвиг: останал жив цел живот! Нема подобар
доказ дека може да се остане жив цел живот, од стар човек!
Има толку можности да се умре во секој миг од животот, што секој
стар човек е вистинско чудо. Можеш да ја дочекаш староста само
ако си бил избран, ако Господ те чувал. Старите луѓе се свети луѓе.
Тие се тука за да ни помогнат да не се предаваме пред тешкотиите
на животот. И за на младите да им овозможат во себе да ги
негуваат најдобрите човечки одлики: доблеста, милоста, почитувањето,
скромноста, пожртвуваноста, благодарноста.
Секој што доживеал старост, ја добил трката. Па зошто уште
трчаат, прашувате!? He за на младите да им пречат, ниту пак,
с краја да е, за да им ги завземат местата. Секој го има своето

место во овој свет, секој со својата „нафака“. Старите луѓе уште
трчаат, иако веќе ја истрчале својата трка, за да им помогнат на
младите еден ден и тие да победат во истата трка. Да го победат
во себе она што не чини -стравот, несигурноста, себичноста, грубоста,
арогантноста, неблагодарноста.
Затоа Господ, во сите свети книги, ги обврзал младите од сите
општества и од сите вери, да негуваат најголемо почитување кон
старите, доколку и самите сакаат да го продолжат својот живот:
-

Секој стар човек е тест за младите, можност за добро дело. На
родителите треба да им чините добро. И на старите. Тие се
тука за да се види кои сте и какви сте вие!

-

Ако еден или двајцата родители својата старост ја доживеат
кај тебе, не речи “Оф!” ни “Уф!” - туку радувај се. He кревај глас
на нив, и почитувај ги. Биди внимателен и послушен кон нив, и
зборувај со нив само со зборовите на најдлабока почит. И кажи:
„Кога јас бев мал и беспомошен, тие ме гледаа!”

-

За Господ, на прво место е вашата молитва. На второто,
грижата и убавото однесување кон своите родители! Сето
останато доаѓа потоа.

-

Запомни добро и разбери: „На своите родители никогаш и со
ништо не можеш да им се оддолжиш! Оти тие те родиле тебе,
а ти не можеш да ги родиш нив.”

-

Кој е оној што најмногу треба да се почитува од луѓето? Мајка
ти! А потоа? Мајка ти! А потоа? Мајка ти! А потоа? Татко
ти! А потоа? Сите останати. Добро запомни си го тоа.

Тој кој ја дочекал староста на своите родители и што се
грижи за нив, го заслужил рајот-џеннетот. И тој што се
грижи за старите, и тој го заслужил рајот-џеннетот. Речено
е: “Грижата за стари родители е главната капија на рајотџеннетот. Грижата за стари луѓе е онаа помала порта веднаш
до неа.”
-

Кој за себе сака нафака, долг живот и среќа, нека се грижи за
старите!

-

Имаш ли живи родители? Тогаш, грижата за нив е твоето
најдобро дело! И ако имаш стари дома, остани да ги гледаш
додека се живи. Исполнувај им ги желбите и послушај ги нивните
совети.

-

Во овој свет, најголем грев е непочитување родители. Непочитување
стари луѓе е веднаш до него.

-

He е наш оној што не ги почитува родителите и старите.

Така велат сите свети книги! И така се прави во секое цивилизарно
општество! Затоа, знајте вие кои сте избрани да ја дочекате староста!
He срамете се од неа и не стравувајте од староста! Старост-радост!
Старост-гордост! Старост-мудрост! Вие кои сте ја дочекале староста,
радувајте и се! И бидете горди! Откријте им ја тајната на својата
старост, научете ги како да ја трчаат до крај најтешката трка,
споделете ја својата мудрост со младите. Вие младите, почитувајте
ги старите, слушајте ги нивните зборови и гледајте ги, со надеж дека
еден ден и вие ќе успеете да го поминете животот во добри дела, за
да ги одгледате и воспитате своите деца, како што вашите родители
ве одгледале и ве воспитале вас!

						

Ферид Мухиќ

Да старееме здраво

Вовед
Староста е привилегија, социјална
сатисфакција, успех и предизвик
Стареењето е природен дел од животот, процес кој започнува уште
во пренаталниот период и продолжува во текот на целиот живот. Со
процесот на стареење функцијата на повеќето органи се намалува, а со
тоа и нивната способност да ја одржуваат рамнотежата во организмот.
Стареењето е бавен, но динамичен процес кој вклучува многу внатрешни и
надворешни влијанија како генетските фактори, физичките и социјалните
услови. Тоа е процес кој се одвива во текот на целиот живот.
Начинот на кој старееме и го доживуваме овој процес, нашето здравје
и функционална способност зависи не само од нашата генетска основа
туку исто така и од се она што го правиме за време на животот, со се она
со што се среќаваме во животот, без разлика како и каде живееме. И
покрај најновите достигнувања основата на биолошките механизми кои
учествуваат во процесот на стареење остануваат во основа непознати.
Од она што ни е познато знаеме дека, стареењето е многу комлексен и
променлив феномен.
Бројот и пропорцијата на стари лица над 60 години во сите земји во светот
континуирано расте. Во 2002 година во светот имаше околу 605 милиони
стари лица од кои 400 милиони живееја во земји со низок стандард. Во
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2025 година се очекува бројот на стари лица во светот да достигне повеке
од 1,2 милијарди од кои околу 840 милиони во земји со низок стандард.
Жените се побројни во старата популација скоро во сите земји, бидејќи
начелно жените живеат подолго од мажите.
Светската здравствена организација (СЗО) разви политичка стратегија со
која се очекува како крајна цел да се постигне здраво и активно стареење
преку насочување на фокусот кон областите како:
А. Предизвици за акција
♦ Превенција и намалување на степенот на неспособност
♦ Превенција на хронични болести
♦ Превенција на рана смртност
Б. Редуцирање на ризик фактори поврзани со незаразните болести и
функционалното намалување, а зголемување на факторите кои го
штитат здравјето.
В. Воведување на политика и стратегии кои овозможуваат континуитет
во заштита кај лица со хронични заболувања или одредена
неспособност.
Г. Спроведување на тренинг и едукација на негователи на стари лица.
Д. Обезбедување на заштита и достоинство кај старите лица.
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Старост и функционално здравје
Поради континуиран раст на бројот на старата популација во модерното
општество се јави потреба да се пронајдат начини за одржување и
подобрување на функционалните способности на старите лица, за
да можат самостојно да учествуваат во општеството и да се подобри
нивниот квалитет на живот. Со стареењето бројот на хронични болести
и неспособноста расте. Истражувањата за староста традиционално се
однесуваат на здравјето кај старите лица, но во поново време големо
внимание се насочува кон концептот за функционалниот капацитет
на старите лица. Најчесто користени индикатори на физичкото здравје
се сегашната состојба и постоечките дијагнози, симптоми, хендикеп
или неспособност, категории на лекови кои ги користат, тежина на
заболувањето и квантитетот на користење на медицински услуги, како
на пример број на хоспитализирани денови во годината или денови
кога не можат да ги извршуваат секојдневните активности во тек на
една година. Во овие мерки може да се вклучат и само проценка на
здравствената состојба и неспособност од самото лице. Како скала за
мерење на функционалниот статус се земаат извршените активности
неопходни во секојдневното живеење, како физиолошките дневни
потреби, одржување на хигиената (бањање), облекување, јадење како
и секојдневните активности кои се извршуваат со помошни апарати
(правосмукалка, готвење, пазарење). Функционалната компетентност
е важна и може да се земе како начин на размислување, чувствување,
однесување или комуникација со околината. Во функционалното здравје
се зема и квалитетот на самостојно одржување, интелектуалниот
статус, емотивниот статус, социјалната активност како и односот кон
себе и околината. Здравјето и функционалната способност е од клучна
важност за квалитетот на социјалниот живот кај старите лица. Во секоја
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земја популационите групи се поделени во однос на морбидитетот,
морталитетот и функционалната способност. Научните истражувања
докажаа дека степенот на образованието и финансиската состојба се во
тесна поврзаност со начинот на живот.

Соочување со предизвиците на
секојдневниот живот
Секојдневните предизвици се интегрален дел од мерењата на
функционалното здравје. Како еден од најчестите индикатори на
намалување на функционалното здравје е чувството на замор.
Истражувачите потенцираат дека овој знак треба сериозно да се земе
во превид и соодветно да се реагира. Старите лица треба отворено да
разговараат со здравствениот персонал за чувството на замор, особено
доколку тој постои без некоја причина, бидејќи заморот може да биде
знак на болест или знак за пад на функционалното здравје.

Подвижност
Еден од најважните фактори кои влијаат на функционалниот капацитет
е подвижноста. Со годините состојбата на мускулно-скелетниот систем
се влошува па така и проблемите со подвижноста се зголемуваат. Ова
е една од најважните промени кои обратно влијаат врз способноста
на старите лица да функционираат самостојно во нивните заедници и
да комуницираат со други луѓе. Намалената подвижност ја зголемува
потребата од различни услуги-помош на старите лица. Како резултат
на мускулната сила капацитетот на човековото тело прогресивно
расте меѓу 20 и 30 година и потоа постепено опаѓа, особено меѓу 50 и

14

Да старееме здраво

60 година. Овие промени настануваат како резултат на редукцијата на
бројот и големината на мускулните клетки. Мускулите на нозете се важни
за пешачење, качување по скали и одржување на општата подвижност.
Качувањето по скали е еден од начините со кои се подобрува силата
на мускулите на нозете. Било кои слични вежби, порано или подоцна
ќе доведат до подобрување на квалиететот на живеење. Првите
промени кои настануваат со возраста и кои влијаат на подвижноста се
антропометриските промени. Лицата на возраст меѓу 65 и 74 години се
околу 3% пониски од колку лицата меѓу 18 и 24 години. Ова настанува
како резултат на скратување на меѓурбетните простори и свиткување
на рбетниот столб. Докажано е дека со возраста има намалување
на сензорно-моторните системи кои ја нарушуваат рамнотежата на
телото. Нарушувањата во одот се чести кај постарите лица вклучувајќи
краток чекор и должина на движење како и намалена подвижност на
зглобовите. Брзината на одење е поврзана со капацитетот на вежбање,
мускулната сила, присуство на други хронични болести, способност за
самостојно станување од стол и свесно размислување. Постојат докази
кои покажуваат дека тешкотиите во движењето, намлената мускулна
сила и намалена брзина на движење се поврзани со зголемен ризик на
смртност во период од 5 години.

Кардиоваскуларни заболувања (КВЗ)
КВЗ се најчеста причина за смрт во многу земји. Како ризик фактори се
вбројуваат пушењето, дебелината и високиот крвен притисок. Постојат
епидемиолошки докази кои посочуваат дека секојдневна и умерена
физичка активност е поврзана со намалениот ризик од КВЗ. Придонесот
на вежбањето во намалување на морбидитетот и морталитетот е
очигледен, намалување на липидите(масти) во крвта, намалување на
крвниот притисок, намален ризик од тромбоза и др.
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Зголеменото ниво на холестерол во крвта се среќева често кај старите лица
и од двата пола. Како и кај помладите лица терапијата со лекови треба
да се земе во предвид само доколку нивото на холестерол не може да се
контролира со диетален режим. Научните истражувања покажаа дека со
намалување на крвниот притисок за 6mmHg ризикот за мозочен удар се
намалува за 40%, а за инфаркт на миокардот за 15%, додека ако се намали
концентрацијата на холестерол во крвта за 10% ризикот за коронарно
срцево заболување се намалува за 30%. Промените во исхраната имаа
влијание на ризик факторите низ животот посебно кај старите лица. Со
релативно мало намалување во внесот на заситени масти и сол кои имаат
влијание на крвниот притисок и холестеролот, ќе се создадат позитивни
ефекти во намалувањето на честотата на кардиоваскулаторните болести.
Со зголемување на внесот на овошје и зеленчук за една до две сервирни
единици дневно се намалува кардиоваскуларниот ризик за 30%.

Метаболизам на гликоза
(дијабетес или шеќерна болест)
Дијабетес мелитус тип 2 обично се јавува на возраст по четириесетата
година и најчесто е поврзана со дебелина. Со зголемување на возраста
гликозната толеранција се намалува. Редовно вежбање, модифицирано
за возраста го намалува ризикот од дијабетес тип 2 кај стари лица со
нормална и зголемена тежина. Поодминатиот стадиум на дијабетес е
поврзан со повеќе пореметувања меѓу кои нефропатија (оштетување на
функцијата на бубрезите) слепило, неуропатија и гангрена која може да
доведе до ампутација на екстремитетите. Познато е дека со вежбањето
се подобрува физиолошката контрола на метаболизмот на гликозата,
па според тоа се препорачува редовни вежби во траење од 30 минути
најмалку три пати неделно.
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Остеопороза
Намалување на минералната густина на коските и директно поврзаниот
ризик од коскени скршеници се чести социо-економски проблеми во
сите земји. Остеопорозата која настанува како резултат на возраста
започнува околу 40 година. Поради драматичните хормонални разлики,
остеопорозата е почеста кај жените отколку кај мажите. Вежбањето е од
големо значење во лекувањето на остеопорозата, па затоа и се користи
како дел од стандардното лекување на оваа болест.
Остеопорозата и скршениците кои настануваат како резултат на неа се
најголемата причина за неспособност и смрт кај жените, но исто така,
треба да се напомене дека се и огромен медицински трошок. Проценето
е дека годишно бројот на фрактури на колкот во целиот свет ќе порасне
од 1,7 милиони во 1990 година на околу 6,3 милиони во 2050 година.
Ризикот за фрактури-скршеници од остеопороза кај мажите е само
13%, а кај жените е околу 40%. Жените се со поголем ризик бидејќи
по менопаузата имаат поголема загуба на коскената маса. Можна е
заштита со хормонска терапија по менопаузата. Животните навики
како диети, намалена физичка активност и пушење се тесно поврзани
со остеопорозата со што се создава можност за примарна превенција.
Главна цел е да се превенираат фрактурите. Тоа може да се постигне со
зголемување на коскената маса со староста, со превенција на губитокот
на коскената маса или со обновување на коскените минерали. Затоа е
важно да се зголеми внесот на калциум и да се зголеми физичката
активност посебно во адолесценцијата и раната зрела возраст.
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Повреди од паѓање
Вежбањето исто така помага и во намалување на фреквенцијата на
повреди од паѓање кои се најчеста причина за скршеници. Паѓањето кај
старите лица има најчесто сериозни последици. Докажано е дека секое
лице над 65 години, страда од најмалку еден пад годишно, додека пак
бројот на падови на возраст над 85 години е околу осум пати повеќе
отколку на возраст од 65-69 години. Околу една третина од оние кои
паѓаат се здобиваат со скршеници, најчесто тие што имаат ниска густина
на коските. Најголем број (90%) од скршениците на колкот кај постари
лица настануваат како резултат на пад. На фревенцијата на паѓање како
фактор делува мускулната сила, неуромускулна координација и намалена
стабилност на телото, сигурноста во движење и структурата на коските.
Исто така, важно значење има и намалувањето на видот кое е независен
ризик фактор кај скршениците на колкот.
Според овие тврдења, препораки на интервентните програми за
превенција на скршеници на колк се дека треба да се таргетираат и
факторите кои влијаат на појава на падови како и на одржување на
коскената структура. Други важни фактори кои придонесуваат до
повреди од пад кај стари лица се предходна историја од еден или повеќе
падови, намалување на когнитивната функција (помнење), женски пол,
генерализирана слабост, употреба на диуретици и психотропни лекови
и др. Како ефективни превентивни мерки се напоменати вежбите
за одржување на телесната тежина, физички вежби за одржувње на
рамнотежа или други програми по индикација. Ограничувањето во
опсегот на движење на зглобовите кај старите лица доведуваат до
откажување од бројни активности, а поради тоа и почесто се јавува
остеопорозата која дополнително ја комплицира состојбата.
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Улога на физичкатата активност во
здравото стареење
Постигнат е интернационален консензус со кој се потенцира дека физичката
активност, фитнесот и здравјето имаат влијание во подобрување на
изгледот (формата на телото), јачината на коските, мускулната сила,
флексибилноста на скелетот, моторната и метаболната активност. Други
области во кои има подобрување од физичката активност се когнитивната
функција (помнење), менталното здравје и социјалното прилагодување.
Вежбањето е дефинирано како редовна, насочена временска активност
со цел да се потигнат саканите фитнес резултати како подобрено ниво на
целокупното здравје и физички перформанси.
Оние лица кои започнуваат со физичките вежби во рана возраст имаат
тенденција (навика) и за понатамошно вежбање. Намалено ниво на
физичка активност и зголемен број на хронични болести кои се јавуваат
со возраста, формираат магичен круг. Зголемување на степенот на
физичка активност ќе придонесе до превенција на многу негативни
ефекти кои се јавуваат како резултат на стареењето. Физичката
активност е најдобар начин да се прекине магичниот круг и да доведе
до прогресивно подобрување на здравствената состојба. На овој начин
се овозможува трајно да се подобри здравствената состојба и да им се
помогне на старите лица да бидат независни од други лица.
Придонесот од физичките вежби е многу поголем отколку негативните
ефекти. Тие доведуваат до подобрување на функционалните можности,
подобрување на здравјето и квалитетот на живеење, намалување на
здравствените трошоци како индивидуални така и општествени. Во
физичките вежби не спаѓаат премногу тешки и интензивни вежби кои би
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предизвикале повреди или болести, а со тоа и дополнителни трошоци.
Со причинско-последичните анализи кои се направени оценето е дека
охрабрувањето на старите лица кон физичка активност е насока кон
подобро здравје.

Оцена на користа од
физичката активност
Истражувањата покажаа дека физичката активност како и зголемениот
мускулен капацитет има улога во подобрување на зглобната подвижност,
рамнотежата, флексибилноста, брзината на движење или одење и
зголемената физичка координација. Физичката активност исто така
има поволни ефекти на метаболизмот, регулација на крвниот притисок
и превенција од зголемена телесна тежина. Постојат епидемиолошки
податоци кои велат дека умерената и секојдневна физичка активност
го намалуваат ризикот од кардиоваскуларни заболувања, остепороза,
дијабетес како и некои форми на карцином.
Не е лесно да се развијат ефективни стратегии со цел да се промовира
вежбањето и физичката активност кај лицата што стареат. Корисноста
од вежбањето полесно би била прифатена од старите лица доколку тие
се убедат дека со тоа би имале поквалитетно време поминато со своите
сакани или пак на тој начин нема да зависат од други лица во извршување
на секојдневните активности.
Здравото стареење во кое важна улога има физичката активност е
предизвик кој има свои заслуги за оние кои се подготвени да се соочат
со нив.
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Физичка активност
ментално здравје

и

Поврзаноста меѓу физичката активност и менталното здравје досега беа
тема на проучување кај младите и средовечни лица, но не и кај старите
лица. Фокус на претходните истражувања беше индиректниот ефект
од физичката активност. Повеќето истражувања покажаа позитивна
корелација меѓу вежбањето и менталното здравје. Најчестите позитивни
ефекти од вежбањето се намалена депресија и анксиозност (напнатост,
вознемиреност), подобра толеранција на стресните состојби и зголемена
самодоверба.

Депресија (душевна потиснатост)
Поврзаноста на физичките вежби и депресијата е докажана кај сите
возрасти. Лицата кои вежбаат редовно поретко патат од депресија
меѓутоа со точност не може да се одреди поврзаноста. Физичката
активност може да се користи за превенција или олеснување на лесна
или умерена депресија.

Анксиозност (напнатост, вознемиреност)
Физичката активност е успешно препорачана за лекување на анксиозност.
Таа истовремено ги намалува анксиозноста и мускулната тензија со што
помага во намалување и превенција на стресот. Не постои поврзаност на
физичката активност со душевните болести. Се смета дека континуирано
интензивно вежбање е најефективно, колку подолго лицето вежба толку
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појака е врската што ги поврзува физичката активност и менталното
здравје. Кај старите лица умереното вежбање е доволно да се одржи
физичкиот и менталниот капацитет иако се смета дека три четвртини од
старите лица не вежбаат. Најчесто на оние луѓе на кои им е најпотребно
вежбање најмалку го прават тоа. Според последните научни истражувања
физичките вежби и други форми на физичка активност се значајни
бидејќи на тој начин лицата можат да влијаат на нивното здравје и
функционални способности, а со тоа да одржат висок квалитет на живот
во староста.

Вид на физичка активност
Било која форма на вежби одговара на секоја возраст доколку се користи
умерено и не доведува до локално или генерално оптоварување на телото.
Вежбањето може да допринесе до позитивни промени и зголемување на
физичките перформанси кај постарите лица исто како и кај помладите. Од
претходните истражувања познато е дека најчесто вежбање кај старите
лица е пешачењето. Со одењето се почнува во многу рана возраст и се
користи се до најдлабока старост. Тоа е активност која е најчеста, секој ја
користи освен лицата со тешка неспособност и слабост. За пешачење не
е потребна некоја посебна способност или опрема, применлива е како
во домашни така и во професионални активности. При тоа интензитетот,
фреквенцијата и должината на пешачење се индивидуални. Пешачењето
е целогодишна активност, лесно повторлива навика чија цел е
зголемување на физичката активност кај слабо активната популација.
Кај старата популација пешачењето е идеално како начин да се почне со
физичка активност.
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Како што лицата стареат така нивото на нивната физичка активност опаѓа.
Болката, болестите и повредите може да влијаат на физичката способност
за извршување на физички активности. Со стареењето се менува и
начинот на движење, почнуваат да одат бавно, со кратки чекори, а се
менува и држењето на телото. Одењето е активност која не зависи само
од јачината на мускулатурата туку и на рамнотежата и способностите
кои се учат секојдневно во текот на животот. При пешачењето како
и при вежбите, (на пример возење велосипед) се користат големите
мускули на телото, се зголемува активноста на срцето и белите дробови.
Придобивките од пешачењето се големи кај старите лица исто колку
и кај младите. Мускулната сила на нозете е важна во намалување на
неподвижноста што има придонес во одржување на независноста кај
старите лица. Слабоста на телото ги отежнува секојдневните активности
како станување од стол, качување по скали, влегување во автобус и
друго.
Старите лица уживаат во извршување на т.н. корисни вежби како
градинарство и други работи во и надвор од куќата, одење на пазар,
до продавница за купување на секојдневни артикли и се она што им
овозможува движење надвор од домот.
За оцена на здравствена состојба важно е да се следи и одот кај старите
лица од страна на здравствениот персонал кој дава важни податоци за
менталниот статус, мускулната сила, опсегот на движење на зглобовите,
моторните движења, концентрацијата на лицето, како и рамнотежата во
седечка и стоечка положба на телото.
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Исхрана во староста
Проблеми со исхраната кај стари лица
Најчесто болестите од кои боледуваат старите лица настануваат како
резултат на факторите на исхрана, некои уште од детската возраст. Овие
фактори потоа се соединуваат со факторите со кои се среќаваат во процесот
на стареење. Незаразните заболувања како кардиоваскулаторни и
цереброваскуларни болести, дијабетес, остеопороза и карцином, кои
се и најчестите болести кои се јавуваат кај старите лица се поврзани со
начинот на исхрана. Денес од голема важност е односот исхрана-болест,
улогата на микронутриенсите во унапредување на здравјето и заштита
од незаразни болести.
Постарите лица често страдаат и од намалување на функцијата на
имунолошкиот систем кој дополнително доведува до зголемување на
морбидитетот и морталитетот. Намалувањето на когнитивната функција
(памтење) и видот кои се поврзани со стареењето претставуваат пречка
за доброто здравје и навиките во исхраната кај старите лица.
Промените на функцијата на органите за варање со стареењето се
дополнителен проблем кои ja пoреметуваат нутритивната кондиција и
тоа:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
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Намалување на чувството на мирис и вкус
Намалување на лачење на плунка
Проблемите со забите и непцата
Проблеми со голтање
Намалена функција на желудникот и цревата
Намалување на функцијата на црниот дроб и жолчката
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♦ Намалување на енергетскиот метаболизам, а со тоа и потребите од
внес на храна

Правилна исхрана
за здраво стареење
Хранливите материи се хемиски супстанции кои се присутни во храната
која се конзумира. Откако ќе се изеде, храната се разградува во органите
за варење на едноставни делови кои потоа можат да бидат искористени
во организмот. Повеќе од 40 компоненти од храната се потребни за
одржување на функцијата на организмот и заштита од болести. Главни
компоненти кои се внесуваат преку храната се:
1.
2.
3.
4.
5.

1.

Протеини
Масти
Јагленохидрати
Витамини и минерали
Вода

Протеини

Улогата на протеините во староста
Внесот на протеините со храната е важен кај старите лица за одржување
на виталноста на клетките во организмот, нивното обновување, заштита
на организмот од надворешните фактори, зајакнување на имунолошкиот
системи, а со тоа и заштита од болести. Протеините се исто така важни за
одржување на мускулната кондиција и подобро заздравување по падови
и скршеници.
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Извори на протеини
Протеините ги има во храна од животинско и растително потекло.
Секоја храна содржи различна количина на протеини и со различен
квалитет (можност целосно да бидат искористени од организмот). Во
храна од животинско потекло протеините се содржат во млеко и млечни
производи, месо и месни производи, јајца, риба. Овие производи имаат
поголем квалитет и квантитет на протеини отколку растителната храна,
но сепак протеините од растителните производи се исто така важни за
организмот на старите лица. Растителна храна која содржи протеини се
производите од жито, мешункастите растенија, печурките.

Потреби од протеини кај старите лица
Најдобро е дневно да се внесува околу 1 грам протеини на еден килограм
телесна тежина или на пример: Доколку лицето има 70 кг телесна тежина
треба да внесе околу 70 гр протеини во текот на еден ден.
Табела 1. Храни кои содржат повеќе протеини

Вид на храна
Месо (сите видови, пилешко, риба)
Сирење
Јајца
Цереалии (интегрални житни производи)
Грав, леќа, грашок и слично
Соја
Млеко
Леб (мешан)(полубел)
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Содржина на
протеини во 100г
15-22
15-25 г
12-13 г
8-12 г
20-25 г
30-35 г
3-4 г
14 г
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2.

Јагленохидрати

Улогата на овие хранливи материи е да се обезбеди потребната енергија
во организмот, добра исхрана на мозокот, подобра функција на органите
за варење и заштита на организмот од запек (опстипација).
Кога ќе се внесат во поголеми количини кои организмот во моментот не
може да ги искористи се депонираат како резерви масно ткиво.

Извори на јагленохидрати
Јагленохидратите генерално ги има во храна од растително потекло.
Житните растенија содржат 60-90%, овошјето 10-20%, компирите 1820%.

Потреби од јаглено хидрати кај старите лица
За обезбедување на внесот од јаглено хидрати во организмот најдобро
е да се јадат интегрални производи од жито (од полно зрно), житарки
(пченка, пченица, овесни снегулки) разновиден зеленчук и овошје.
Околу 60% од вкупната дневна енергија треба да се внесе преку
јагленохидратите.
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Табела 2.Храна која содржи јагленохидрати

Вид на храна
Пченка, пченица
Тестенини
Леб (мешан)
Житни снегулки (овесни,
пченкарни, пченични)
Грав, грашок
Леќа
Компир
Ориз
Лук зрел
Морков
Домат и пиперка
Тиква
Цвекло
Јаболка и круша
Слива
Банана
Портокал

3.

Содржина на
јаглено хидрати во 100г
70-72 г
71 г
40 г
70-85г
20-45 г
25 г
20 г
75 г
28 г
8г
3г
3,4 г
7г
10-12 г
9,6 г
19,2 г
8,5 г

Масти

Мастите во организмот ја обезбедуваат потребната енергија, го
овозможат внесот и искористливоста на витамините А,Д,Е и К кои се
растворливи во масти, имаат главна улога во создавањето на хормони
неопходни за функционирање на организмот.
Кога ќе се внесат во поголеми количини кои организмот не може да ги
искористи се депонираат како резерви масно ткиво.
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Мастите се изградени од масни киселини како градбена единица.
Некои важни масни киселини како што се омега-3 масни киселини го
намалуваат ризикот од срцев удар, го зајакнуваат имунолошкиот систем,
штитат од појава на здебеленост, штитат од заболувања на зглобовите и
штитат од депресија. Овие масни киселини ги има во рибата и рибиното
масло, морски плодови, ленено масло, зеленолистни зеленчуци и
репка.

Извори на масти
Растителната и животинската храна содржат повеќе или помалку
маснотии. Од растителна храна најмногу масти содржат: маслинките,
сончогледот, лешници, ф’стаци, ореви, соја, додека помалку масти
содржат житарките, овошјето и зеленчукот. Мастите се присутни во
храната од животинско потекло како што е месото и производи од месо,
млеко и млечни производи, жолчка од јајце.

Потреби од внес на масти кај стари лица
Минимум 20-25% од дневниот енергетски внес треба да биде од мастите.
Некои масти од животинско потекло можат да се создадат во организмот,
освен омега-3 масните киселини (есенцијална масна киселина која
организмот не може да ја синтетизира). Мастите од растително потекло
не можат да се создаваат во организмот и тие треба да се внесат со храна
од растително потекло. Доколку организмот е здрав и нема посебни
ограничувања од внес на масти, кај стари лица, дневниот оброк треба да
содржи околу 30-40 грама масти од кои најголем дел треба да бидат од
растително потекло.
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Сепак, важно е да се знае дека не треба да се внесуваат поголеми
количини на масти бидејќи можат да предизвикаат срцеви заболувања
и дебелина.
Омега-3 масни киселини кои ги има во рибата и морските плодови го
штитат срцето и крвните садови со намалување на мастите во крвта и
спречува појава на тромбоза. Овие масти имаат улога и како заштита од
воспаление на зглобовите, спречување на таложење на масно ткиво во
стомакот, а со тоа спречување појава на дебелина.
Табела 3. Храна кои содржи повеќе масти
Вид на храна
Маслиново, сончогледово масло и други
Софт маргарин
Ореви и семки
Маслинки
Свинско месо средно масно
Јунешко
Јагнешко
Телешко
Цело пиле
Пилешко бело месо
Чварки
Џигер
Паштета
Сувомеснати производи
Риба слатководна
Риба морска
Риба во конзерва
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Содржина на масти
во 100г
99,9 г
81 г
47-69 г
11-15 г
24 г
20 г
15-20 г
10 г
15-17 г
3,2 г
70 г
4-8 г
29 г
30-75 г
5- 10 г
0,3-8 г
10-20 г
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4.

Витамини и минерали

Зборот витамин значи „неопходен елемент за живот“. Витамините и
минералите се важни за многу функции во организмот. Нивниот внес
преку храната е неопходен бидејќи најголем број од нив не можат да
се создаваат во човековото тело. Како резултат на неадекватен внес
на минерали и витамини настануваат промени во метаболизмот и
функцијата на некои органи. Во староста енергетските потреби се
намалуваат, а како резултат на тоа се намалуваат и потребите од некои
минерали и витамини. Најдобро е потребите од витамини и минерали да
се задоволат преку храната.

Улога на витамините и минералите во староста
Најважна улога на витамините и минералите во староста е заштита од
болести и зајакнување на имунолошкиот систем, заштита на коските и
забите, превенција од остепороза, заштита на кожата, формирање на
крвните клетки, заштита од зголемен крвен притисок, заштита од појава
на шеќерна болест (дијабетес), намалување на холестеролот во крвта со
што се намалува и ризикот од кардиоваскуларни болести, зајакнување
функцијата на мозокот и превенција од заборавеност, деменција и
депресија, зајакнување на мускулатурата.

Извори на витамини и минерали
Витамините и минералите се присутни во овошјето, зеленчукот,
житарките, месото, рибата, млекото и млечните производи (скоро во
секоја храна која често се конзумира, во помали или поголеми количини).
Треба да се напомене дека некои витамини и минерали ги има повеќе
во растителната храна, а други пак во храната од животинско потекло.
Во табела 4.1 и 4.2 се дадени содржината на витамини и минерали во
храната и нивната функција.
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Табела 4.1 Содржина на минерали во храната и нивната функција во организмот

Минерали
Функција
Калциум и • Заштита на коските и
забите,
Фосфор
• заштита од остеопороза,
• обезбедува добро
функционирање на
мускулатурата и нервниот
систем
Цинк
• Развој и зајакнување на
имунолошкиот систем,
• заштита од заборавеност и
деменција

Магнезиум • Заштита на коските,
• регулирање на крвниот
притисок,
• регулација на нивото на
шеќерот во крвта и заштита
од појава на дијабет
Бакар
• Градба на крвните клетки,
• намалување на
холестеролот во крвта,
• регулација на нивото на
шеќерот во крвта и заштита
од појава на дијабет
Селен
• Зајакнување на имуниот
систем и зголемување на
отпорноста кон болести,
• зајакнување на
мускулатурата
Хром
Регулирање на шеќерот и
холестеролот во крвта
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Извор
Млеко и млечни продукти,
лешници, бадеми, соја,
мешункасти растенија,
зеленолистни растенија,сок
од гројзе,масло од сусам,
риби и храна збогатена со
калциум
Немасно црвено месо, црн
дроб, млеко, сирење, јајца,
морски плодови, лешници,
ореви, банана, интегрални
житарки, мешункасти
растенија, интегрален леб и
квасец
Интегрални житарки,
црн леб, соја, лешници,
фстаци, ореви, патрмка и
зеленолистен зеленчук
Изнутрици, лешници, ореви,
мешункасти растенија, црн
леб, риба, морски плодови,
месо и зеленолистен
зеленчук
Морски плодови, изнутрици
(бубрези, срце), месо

Изнутрици,месо, житарки и
зачини
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Табела 4.2 Содржина на витамини во храната и нивната функција во организмот

Витамини
Витамин Б6 •
•
•
Витамин С

•
•
•

Витамин Б12 •
•
•
•
•
Фолна
киселина
(фолати)

•
•
•

Витамин Д

•
•

Витамин Е

•
•
•
•
•
•
•

Функција

Извор

Заштита на кардиоваскуларниот
систем,
заштита од парализа и други
ограничувања во движењето,
подобрување на менталната
функција
Заштита од катаракта (перде) на
очите,
заштита од кардиоваскуларни
болести,
заштита од карцином

Месо, црн дроб, жолчка
од јајце, интегрални
житарки, мешункасти
растенија, квасец

Заштита од кардиоваскуларни
болести,
градба на крвни клетки,
добра ментална функција,
заштита од болести на црниот дроб
и функција на нервниот систем

Месо и месни
производи, млеко и
млечни производи,
риба и јајца

Шипки, пиперки, зелен
бибер,темнозелени
листнати зеленчуци,
портокал, лимон и
други цитрусни овошја

Градба на крвни клетки,
добра ментална функција
и заштита од кардиоваскула-торни
болести

Свеж зеленолистен
зеленчук, брокула,
портокали, квасец,
црн дроб, мешункасти
растенија, интегрални
житарки, лешници и
ореви
Заштита од остеопороза
Пастрмка, сардина,
и заштита од фрактури (скршеници) рибино масло, жолчка,
на коските
путер и сирење
Забавување на стареењето со заштита Масло од зеленчук,
од уништување на клетките,
интегрални житарки,
заштита од катаракта,
зеленолистни
заштита од кардиоваскуларни
зеленчуци, лешници и
болести,
ореви
заштита од карциноми,
овозможува зголемување на добриот
холестерол,
зајакнување на имунолошкиот систем,
одржување на менталната функција и
заштита од Паркинсонова болест
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Табела 5. Препорачан дневен енергетски внес и внес
на хранливи материи кај старите лица
Енергија и
Промени на внесот
хранливи
Препорачана количина
со стареењето
материи
30 ккал (килокалории) на кг
Се намалува
Енергија
ТТ (телесна тежина)
Протеини
1 грам на кгТТ
Нема промени
Се намалува ( посебно
20-25%
од
вкупната
заситените масни
Масти
енергија
киселини)
Јагленохидрати
60% од вкупната енергија
Нема промени
Калциум
1000-1200 мг
Се зголемува
Магнезиум
5-6 мг на кг ТТ
Се зголемува
Железо
10 мг
Нема промени
Цинк
15 мг
Се зголемува
Јод
150 микрограми
Нема промена
Селен
70 микрограми
Се зголемува
Витамин А
15 микрограми на кг/ТТ
Се зголемува
Витамин Д
10 микрограми
Се зголемува
Витамин Е
30 мг
Се зголемува
Витамин К
70 микрограми
Нема промена
Витамин Ц
75-100 мг
Се зголемува
Витамин Б1
1,2 мг
Се зголемува
Витамин Б2
1,2 мг
Се зголемува
Нијацин
15 мг
Се зголемува
Витамин Б6
1,5 мг
Се зголемува
Витамин Б12
3 микрограми
Се зголемува
Фолна киселина
300-400 микрограми
Се зголемува
Вода
1,5-2 литри (8-10 чаши )
Се зголемува
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5.

Вода

Водата е неопходен елемент на животот. Луѓето можат да живеат без
храна, меѓутоа без вода можат да живеат само неколку дена. Губење на
15% вода од телото доведува до смрт. Водата во организмот има улога
во:
♦
♦
♦
♦

Во процесот на варење на храната
Овозможува функција на клетките и органите
Одржување на телесна температура
Во исфрлување на штетните материи од телото

Кај возрасните лица 60% отпаѓа на водата во организмот, додека кај
старите лица оваа вредност се намалува до 50%. Нормално чувството на
жед се развива паралелно со зголемување на губиток на вода од телото
при што се јавува потреба да се внесува вода и така се нормализира
изгубената количина. Во староста се намалува чувството за жед, па
поради тоа се создава сериозен ризик од дехидратација кој може да
резултира со смрт.

Потреби за вода во староста
Секојдневно, преку урината, потењето, изметот и дишењето од нашиот
организам се исфрлуваат околу 2 литри течност (вода) која треба да се
надокнади. Водата во организмот обично се внесува во вид на вода за
пиење, други пијалоци (сокови) и преку храната. Дополнително вода се
обезбедува и како производ од метаболните процеси кои се одвиваат во
самиот организам.
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Во одредени услови (вежбање, топло време, кога се јаде многу солена и
протеинска храна или пак при некои заболувања пропратени со висока
температура или пролив) количината на водата која се губи од телото е
многу поголема и треба соодветно и да се надополнува.
Во староста треба да се внесува најмалку 8-10 чаши вода (1000-1500 мл)
секој ден.

6.

Растителни (целулозни) влакна

Растителните влакна се присутни во храна од растително потекло.Тие не
можат да бидат искористени како такви, бидејќи во организмот нема
ензими кои ќе овозможат нивно разградување на мали молекули.
Заради тоа тие целосно непроменети се исфрлаат од организмот.
А. Важност на растителните влакна во староста
♦ Зголемување на активноста на цревата и заштита од опстипација
(запек)
♦ Регулирање на шеќерот во крвта и заштита од дијабет
♦ Намалување на холестеролот во крвта, а како резултат на тоа и
заштита од кардиоваскуларни болести
♦ Превенција од здебелување (дебелина)
♦ Заштита од карцином на цревата, особено на дебелото црево
Б. Извори на растителни влакна
♦ Мешункасти растенија
♦ Интегрални житарки
♦ Зеленчук и овошје
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Со обработката на житарките (одвојување на обвивката од зрното)
количината на растителни влакна се намалува. Според тоа користењето
на интегралните житарки е поздраво (богати се со витамини и растителни
влакна).
В. Потреби од растителни влакна
Дневните потреби на старите лица од растителни влакна треба да бидат
повеќе од 25-30 грама, кои можат да се внесат кога се јаде разновидна
храна од интегрално жито, зеленчук и овошје.

Групи на храна
Храната е поделена на групи според видот на храна и количината на
нутритивните елементи кои ги содржат и тоа:

1.

Месо, јајца, риба, мешункасти
растенија, ореви и семки

Во оваа група спаѓа месо, пилешко месо, риба, изнутрици, јајца, грав и
леќа (мешункасти растенија). Во оваа група исто така спаѓаат јаткасти
плодови (ореви, лешници и бадеми) и семки (семки од сончоглед,
тиква и сл.). Јаткастите плодови и семки содржат многу повеќе масти од
останатата храна па затоа треба да се козумираат во мали количини.
Оваа група содржи протеини, минерали и растителни влакна.
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Кај старите луѓе црвеното месо, изнутриците и јајцата треба да се
ограничени во помали количини, додека риба и мешункасти растенија
треба да се користат почесто.
Месо, јајца, риба, мешункасти
растенија, ореви и семки

Препорачани дневни количини

Месо, пилешко месо или риба

90 грама (колку 3 ќофтиња)

Јајца
Мешункасти плодови

25 грама (половина јајце) 3-4 пати
неделно или вкупно две јајца
неделно
50 грама (една порција)

Јаткасти плодови и семки

Неполна шака семки, лешници или
3-4 ореви

Вкупно од оваа група

120-150 грама

2.

Млеко и млечни продукти

Млеко, јогурт и сирење спаѓаат во оваа група која е богата со протеини,
витамини и минерали.
Оваа група на храна е многу важна за заштита на коските бидејќи се
богати со калциум и фосфор.
Полумасното или обезмастеното млеко, како и млечните производи се
поздрави , бидејќи го штитат кардиоваскуларниот систем од болести.
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Млеко и млечни продукти
Млеко и јогурт (со намалена
масленост)

3.

Препорачани дневни количини
500-550 (2-3 чаши за вода)

Сирење, кашкавал со намалена
масленост, урда

30 грама

Вкупно од оваа група

500-600 грама

Леб и житарки

Во оваа група спаѓаат сите житарки, ориз, пченка, овес, јачмен, брашно,
леб. Тие се богати со јагленохидрати, минерали и витамини, растителни
влакна и во помали количини растителни протеини. Оваа група е многу
важна во исхраната со напомена дека интегралната храна (од полно
зрно) особено е препорачлива заради богатсвото со минерални материи,
витамини и растителни влакна. Во оваа група го додаваме и компирот
кој треба да се конзумира 2-3 пати во неделата (најмногу 2 компира на
ден). Кога се јаде компир треба да се намали количината на лебот.
Леб и житарки

Препорачани дневни количини

Интегрален леб (од полно зрно)

150 грама (5 тенки парчиња)

Ориз, макарони, житни снегулки

50 грама* (една порција ориз,
макарони)

Вкупно од оваа група

200грама

* Доколку се намали количината на леб може да се зголеми количината на макарони, житни
снегулки или оризот
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4.

Овошје и зеленчук

Во оваа група спаѓаат сите видови на зеленчук и овошје. Оваа храна
содржи висок процент на вода во својот состав, имаат ниска калорична
вредност и богатство на разновидни минерали и витамини. Содржината
на минералите и витамините во овошјето и зеленчукот ја прави оваа
група исклучително важна во исхраната на сите возрасти и тоа за
зајакнување на имунолошкиот ситем, градбата на коските и функцијата
на мускулатурата. Оваа група на храна е богата и со други заштитни
материи и растителни влакна кои штитат од хронични заболувања на
кардиоваскуларниот систем, покачен крвен притисок, од појава на
здебеленост и карцином. Исто така, оваа група на храна ја подобрува
функцијата на очите и кожата, како и забите и непцето.
Овошје и зеленчук

Вкупно од оваа група

Препорачани дневни количини
Најмалку 5 порции (3-4 оброци
зеленчук како салата и 2-3 овошни
порции) 300-400 грама*

* Доколку зеленчукот се користи без додаток на масло може да се јаде и во поголеми
количини
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Овошје и зеленчук и нивната улога во одржување на доброто здравје
Вид на овошје или зеленчук
Портокалово овошје, морков,
домат, спанаќ, зеленчук со жолти
и зелени листови, босилок, целер,
соја и производи од соја
Цреша, малина, боровница,
оригано, рузмарин и мајчина
душица
Зелен чај
Рен, брокула и зелка

Ефектот врз здравјето
•
•
•

Имаат заштитна улога на клетките,
заштита од карцином
зајакнување на имунолошкиот
систем

•

Заштита на клетките од
уништување,
го зајакнуваат имунитетот од
бактериски инфекции,
заштита од инфекции на мочните
патишта
Штити од карциноми, токсини и
микроорганизми (микроби)

•
•
•
•

Штитат од уништување на гените

•
Кромид, лук и праз

•
•

Го намалуваат холестеролот во
крвта,
го штитат организмот од инфекции
имаат заштитна улога од карцином

Цитрусни овошја (портокали,
лимони, мандарини)

•

Штитат од тумори на дојка

•

Ги намалуваат тегобите од болест
на простата

•
•

Заштитна улога од атеросклероза
Заштита од генска диструкција

•

Има ефект во третманот на
паркинсоновата болест
Имаат улога во зајакнување на
имунитетот и
намалување на холестеролот во
крвта

Семки од тиква, домати
Грозје, цреши, ананас, портокал,
кајсија, краставица, печурки,
црвена пиперка, тиквички
Кафеав грав
Артичок, пченка, лук, зеленчук и
овошје

•
•
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Масна храна и слатки
Користење на слатка и масна храна треба да биде во многу мали количини
или со други зборови-ограничено конзумирање на тој вид на храна.
Што спаѓа во оваа храна?
Слатки, колачи, кремови, преливи, мајонез, путер, маграрин, масно
месо, изнутрици, салами, колбаси.

Главни препораки
за исхрана во староста
За да се обезбеди правилна и здрава исхрана која ќе ги задоволи сите
потребни хранливи материи и ќе ја одржи виталноста на организмот во
староста треба да се почитуваат неколку едноставни принципи како што се:
♦ Да се јаде разновидна храна од сите наведени групи на храна. Така
ќе бидат обезбедени сите потребни хранливи материи за нашиот
организам.
♦ Треба да се јаде бавно. Оброците да се земаат редовно во умерени
количини. Дневно треба да се има најмалку три главни оброци
(појадок, ручек и вечера) и две мали ужини.
♦ Да се јаде варена храна (полесно се вари во нашиот организам).
Печена или пржена храна поретко.
♦ Да се јаде свежо овошје и зеленчук секој ден. За полесно конзумирање
овие производи можат да се обарат за да омекнат.
♦ Да се јадат производи кои содржат помалку масти. Рибата (содржи
омега 3 масни киселини), млекото и млечните производи со
намалена содржина на масти (имаат повеќе калциум) треба да се
јадат почесто.
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♦ Умерен внес на сол. Не додавајте дополнително сол кога јадете.
♦ Чајот или природниот сок засладете го со мед (една мала лажичка).
♦ Слатки, кремови, чоколадо и слично во ограничени количини (една
коцка чоколадо на пример е доволна во текот на денот кога има
желба за благо)
♦ Да се пие 6-8 чаши вода секој ден. Кога не можат овие препорачани
количини на вода да се испијат, тогаш да се надополни со пиење на
чај или природни сокови без шеќер.
♦ Бидете активни секој ден. Умерена физичка активност, како
пешачење, го подобрува расположението и ве прави повитални.
Пробајте и нека ви стане навика.

Контрола на телесната тежина
Телесната тежина е индикатор кој има директна поврзаност со здравјето.
Ризикот од заболување е поголем кога има помала или поголема телесна
тежина од идеалната телесна тежина.
Помала телесна тежина (слабост) е индикатор на неадекватна исхрана
која доведува до намалување на имунитетот кон одредени болести, го
зголемува ризикот од скршеници и воопшто го намалува квалитетот на
живот.
Поголема телесна тежина (дебелина) е индикатор на преобилна и
неадекватна исхрана, која го зголемува ризикот од кардиоваскуларни
болести, дијабет, хипертензија, повреди и скршеници со што се
зголемуваат здравствените проблеми и се влошува квалитетот на
животот во староста.
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Како се Определува исхранетоста
според телесната тежина и висина
Тоа е многу едноставно со пресметка по следната формула:
Телесна Тежина (во кг)
Индекс на телесна маса (ИТМ) = --------------------------------------------Телесна Висина (во метри) на квадрат
Треба да ја измериме нашата тежина и висина и со пресметката по
формулата ќе го добиеме индексот на нашата телесна маса. На пример:
Ако имаме тежина од 73 кг и висина од 1,65 метри (165 сантиметри)
тогаш следува:
73
73
Индекс на телесна маса = --------------- = ----------- = 26,8
1,65 Х 1,65
2,72
Според табелата за интерпретација вредноста на индексот е 26,8 и спаѓа
во зголемена телесна тежина (25,0-29,9).
Класификација според Индексот на Телесна Маса
Индекс на телесна маса
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Состојба

< 18.5

Неисхранетост или слабост

18.5-24.9

Нормално исхранети

25.0-29.9

Зголемена телесна тежина
(лесна здебеленост)

30-34,99

Умерена здебеленост или прв степен

35,0-39,9

Здебеленост од втор степен

40 и повеќе

Голема здебеленост или трет степен на
дебелина
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Определување на ризикот од срцеви
заболувања според обем на струк (половина)
Мерењето на обем на струк е една од методите со која се одредува
количината на мастите во организмот, а со тоа и определување на
здравствениот ризик од срцеви заболувања. Обемот на струкот не треба
да биде над 94 см (кај мажи) и 80 см (кај жени). Голем ризик од срцеви
заболувања имаат мажи со над 102 см и 88 см кај жени обем на струк.

Генерални препораки за исхрана кај некои болести
Како што спомнавме, со староста зачестени се и болестите како што се
кардиоваскуларните заболувања, дијабетот, зголемен крвен притисок,
остеопороза и карциноми. Освен неопходната терапија со лекови,
потребно е и одредување на правилен режим на исхрана. Генералните
препораки се следните:

Препораки за исхрана при
зголемен крвен притисок
♦ Контрола на тежината - по можност да се постигне приближно
идеалната телесна тежина
♦ Правилно распоредени оброци во текот на денот, умерено без
прејадување
♦ Ограничување на внесот на солта преку исхраната како и на храна
која е богата со натриум (конзервирана храна, солена туршија,
сувомеснати производи)
♦ Секојневен внес на разновидно овошје и зеленчук
♦ Редовно и умерено вежбање (најдобро пешачење)
♦ Престанок на пушење
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Препораки за исхрана при остеопороза
(намалена густина на коските)
♦ Зголемен внес на калциум и витамин Д преку храна (млеко и
производи од млеко со намалена содржина на масти, јајца, риба)
♦ Разновидна исхрана за одржување на нормална телесна тежина.
♦ Пешачење во природа секој ден

Препораки за исхрана при
кардиоваскуларни заболувања
♦ Да се одбегнува масната храна (умерено конзумирање на маргаринсо намалени масти е дозволено)
♦ Да се избегнува козумирање на изнутрици
♦ Да се зголеми внесот на зеленолистен зеленчук, овошје со црвена и
портокалова боја, риба и мешункасти растенија
♦ Ограничување на внесот на солта преку исхраната и на храна која е
богата со натриум (конзервирана храна како што е солена туршија,
сувомеснати производи)
♦ Одржување на идеална телесна тежина
♦ Престанок со пушење
♦ Ако стадиумот на болеста дозволува да се практикуваат кратки
прошетки без изразен физички напор.
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Препораки за исхрана при карциноми
♦ Намалување на внес на маснотии преку храната
♦ Зголемен внес на растителни влакна преку храната
♦ Зголемување на внесот на храна богата со витамини и минерали кои
го зголемуваат имунитетот како витаминте А,Ц,Е и селен
♦ Ограничување на внесот на храна која содржи адитиви (готови супи,
бујон, сува храна)
♦ Забрането користење на алкохол и цигари
♦ Прошетки во природа

Препораки за исхрана при
дијабет (шеќерна болест)
♦ Контрола на тежината- по можност да се постигне идеалната телесна
тежина
♦ Мали оброци правилно поделени во текот на денот (три главни и
две ужини)
♦ Внес на храна богата со растителни влакна (интегрални житарки,
мешункасти растенија, овошје и зеленчук) и помала содржина на
јаглено хидрати (шеќери)
♦ Храна со помалку масти
♦ Забранет внес на алкохол и цигари
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Видови на храна која се препорачува или треба да се одбегнува
Да се одбегнува

Дозволено -препорачано

Шеќер
Помфрит
Бел леб
Слатки
Мармалад со шеќер

Интегрален леб
Интегрален ориз
Боранија
Млад грашок
Интегрални макарони
Свежо цедени овошни сокови без
шеќер
Леќа
Соја
Црно чоколадо или со засладувачи
Млечни производи
Зеленчук со зелена боја
Домати
Лимони
Печурки

Чоколадо
Бисквити
Бел ориз
Слатка пченка

Препораки за исхрана при нарушување
на менталното здравје (намалување на
мозочната функција, заборавеност)
♦ Внес на храна богата со протеини, витамини и минерали
♦ Свежо цедени сокови засладени со малку мед
♦ Внес на риба, зеленолистен зеленчук и овошје со црвена и
портокалова боја
♦ Забрана за користење на алкохол и цигари
♦ Секојдневно пешачење, се препорачува по можност во природа
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Препораки за исхрана при опстипација (запек)
♦
♦
♦
♦

Редовно вежбање, пешачење со поенергичен чекор
Зголемен внес на храна богата со растителни влакна
Варена храна, помалку зачини
Доволен внес на течности

Препорака за исхрана при намален имунитет
♦ Зголемен внес на храна богата со протеини (месо, риба, јајца, млеко
и производи)
♦ Зголемен внес на риба, соино масло, лешници, ореви, бадеми,
овошје и зеленчук
♦ Три главни оброци и три мали ужини (правилно распоредени во
текот на целиот ден во умерени количини)
♦ Природно цедени сокови засладени со мед
♦ Секојдневно вежбање
♦ Забранет внес на алкохол и цигари
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