Edukacja zdrowotna i zdrowe żywienie

Sukcesywne nabywanie wiedzy i jej korekta z zakresu
prawidłowego żywienia pozwala na kształtowanie
właściwych postaw żywieniowych i umiejętności, które
właściwie realizowane, pozytywnie wpływają na zdrowie
człowieka. Znaczenie edukacji zdrowotnej rośnie ze
względu na zagrożenia, jakie niesie za sobą rozwijająca się
cywilizacja.
Konsekwencje braku zbilansowanej diety powoduje, że coraz więcej osób ma problemy
zdrowotne będące bezpośrednimi lub pośrednimi skutkami złych nawyków żywieniowych.
Bezpośrednie skutki: takie jak niska aktywność fizyczna, palenie papierosów, spożywanie
dużych ilości alkoholu, dieta bogata w tłuszcze wysoko przetworzone i cukry, pośrednie
natomiast to: ciągle rosnące napięcie nerwowe i sytuacje stresowe.
W zachowaniu dobrego zdrowia w każdym okresie życia bardzo ważna jest profilaktyka, czyli
wszelkie podjęte działania, które zmierzają do ochrony zdrowia i życia.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje zdrowie nie tylko jako brak choroby,
czy niepełnosprawności, ale jako stan dobrego samopoczucia psychicznego i fizycznego.
Promocja zdrowia to proces umożliwiający zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem i jego
poprawę (Karta Ottawska z 1986 r.).
Edukacja zdrowotna to najlepsza inwestycja w nasze zdrowie i jest długofalowym procesem
pozwalającym na naukę własnych zachowań - poznawaniu potrzeb własnego ciała, otoczenia,
aktywności fizycznej, doskonalącym zdrowie (zrozumieniu czym jest zdrowie i umiejętność
samokontroli, profilaktyki, unikanie stresu), ale też tworzącym otaczające środowisko
sprzyjające zachowaniu zdrowia (rozwijanie odpowiedzialności), natomiast w przypadku
choroby pozwalające aktywnie brać udział w leczeniu, zmniejszając jej skutki.
Istotą edukacji żywieniowej, która jest nieodłącznym elementem edukacji zdrowotnej, jest
zmiana przyzwyczajeń dietetycznych ludzi w kierunku korzystnym dla ich zdrowia. Należy
rozbudzać potrzeby dbania o własne zdrowie i odpowiedzialności za zdrowie najbliższych,
uczyć zachowań prozdrowotnych.
Narzędziami mającymi za zadanie w sposób atrakcyjny przekonać do zmian zachowań
żywieniowych jest uczestnictwo w wykładach, pogadankach, pokazach, to również audycje
i artykuły w mediach oraz ostatnio bardzo popularne warsztaty w pracowniach kulinarnych
oraz szereg programów/projektów żywieniowych.
W śród niech rekomendowane przez różne instytucje, w tym przez Polskie Towarzystwo
Dietetyki, Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie:
1000 PIERWSZYCH DNI DLA ZDROWIA, jak odżywiają się kobiety w ciąży, karmiące piersią
i co podają do jedzenia niemowlętom, odgrywa kluczową rolę w programowaniu
żywieniowym. Niewłaściwy sposób żywienia w tych okresach może skutkować wystąpieniem
w przyszłości chorób dietozależnych, więcej na stronie: https://1000dni.pl/;
GŁODNI ZMIAN, zdrowe posiłki wcale nie są trudne do zrobienia, a przede wszystkim nie są
drogie, więcej: http://glodnizmian.pl/;
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WYBIERAM WODĘ, to wspólna inicjatywa Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz Instytutu
Promocji Zdrowia i Dietoterapii. Działania programu będą zwracać szczególną uwagę na to, jak
ważną rolę w zachowaniu zdrowia odgrywa prawidłowe nawodnienie organizmu, więcej:
http://www.wybieramwode.pl/;
ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ, celem jest promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie
nadwadze i otyłości, oraz innym przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez edukację
społeczeństwa
w zakresie
żywienia
i aktywności
fizyczne,
więcej:
http://www.zachowajrownowage.pl/;
ZDROWE TRAWIENIE, adresowany jest do wszystkich osób, które poprzez zmianę
stylu życia, obejmującą przede wszystkim modyfikację diety, chcą zdrowo trawić, więcej:
http://www.zdrowetrawienie.com.pl/;
POSTAW NA BŁONNIK, błonnik pokarmowy ma korzystny wpływ na stan zdrowia człowieka.
I chociaż składnik ten odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego, dba o
zdrowe serce, a także przeciwdziała nowotworom, Polacy ciągle spożywają go w zbyt małej
ilości. Dlatego w ramach programu edukujemy o ważnej roli błonnika w zachowaniu zdrowia,,
więcej: http://postawnablonnik.pl/;
TALERZ SENIORA, opracowano wiele artykułów edukacyjnych, z których dowiesz się, jak
prawidłowym żywieniem zapobiegać najczęściej występującym niedoborom witamin
i składników mineralnych w diecie seniora, a także o wielu innych praktycznych wskazówkach
dietetycznych, które mają zastosowanie w szczególnych stanach chorobowych, więcej:
www.talerzseniora.pl;
Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020, priorytetowo traktuje problem chorób
dietozależnych, kwestię sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej
Polaków. Opisane w dokumencie działania i strategie, mają na celu poprawę świadomości
społeczeństwa na temat znaczenia prawidłowo zbilansowanej diety oraz korzyści
z podejmowania regularnej aktywności fizycznej w prewencji chorób cywilizacyjnych.
W projekcie zaplanowano wiele działań informacyjno-edukacyjnych zachęcających
do zdrowego stylu życia i promujących go w różnych grupach społecznych.
Realizacja celu pn. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej
społeczeństwa przyczyni się do zatrzymania wzrostu liczby osób z nadwagą i otyłością, czego
konsekwencją będzie spadek obciążenia populacji przewlekłymi chorobami niezakaźnymi
(w tym cukrzycy), więcej: https://www.gov.pl/web/zdrowie/narodowy-program-zdrowia1;
W ramach zadań realizowanych w Narodowym Programie Zdrowia, Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego - PZH opracował nowe „Zalecenia zdrowego żywienia”. Materiał po raz
pierwszy zaprezentowano 17 października 2020 roku. Zalecenia zdrowego żywienia w sposób
prosty i przejrzysty zilustrowano graficznie w postaci talerza pełnego różnorodnych
produktów, który symbolizuje zalecane proporcje poszczególnych grup produktów
w całodziennej diecie. Dodatkowo wokół talerza znajdują się kategorie zaleceń „Jedz mniej”,
„Jedz więcej” oraz „Zamieniaj”, w których wymienione zostały poszczególne grupy produktów.
W grafice pojawia się również element aktywności fizycznej i potrzeby utrzymania masy ciała
w normie.
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Źródło: https://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-zdrowego-zywienia/talerz-zdrowego-zywienia

Pomocą w prawidłowym żywieniu i prowadzeniu zdrowego stylu życia są przewodniki
w formie Piramidy zdrowego żywienia i dołączone do niej zalecenia, które ułatwiają wybór
takich produktów, które mają największą wartość prozdrowotną i dają szansę na zdrowe życie.
W Polsce Piramidy Zdrowego Żywienia opracowywane są w Instytucje Żywności i Żywienia.
Obecnie istnieją Piramidy dla trzech grup ludności:
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dzieci i młodzieży w wieku 4-18 lat:

osób dorosłych:
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osób w starszym wieku powyżej
65 roku życia:

W Piramidach i zaleceniach wykorzystuje się praktycznie normy żywienia.
Zalecenia żywieniowe dla poszczególnych grup różnią się, bo chociaż żywimy się bez względu
na wiek tymi samymi produktami, ale ze względu na inne zapotrzebowanie na poszczególne
składniki odżywcze związane z fizjologicznymi zmianami i fazami rozwoju, zalecenia
są zróżnicowane.
Zdrowe (racjonalne) żywienie jest elementem zdrowego stylu życia,
pozwala obniżyć ryzyko wielu chorób (otyłość, cukrzyca, choroby układu
krążenia, nowotwory). Nigdy nie jest za późno na kształtowanie dobrych
nawyków żywieniowych. Powszechnymi błędami żywieniowymi są: małe
urozmaicanie pożywienia, nieregularne spożywanie posiłków i pojadanie
między posiłkami. Ponadto nieprawidłowe żywienie polega na nadmiernym
spożyciu kalorii, nieprawidłowym składzie diety. Do składników diety, które
spożywane w nadmiarze w dużym stopniu przyczyniają się
do występowania chorób zalicza się sól, cukier i tłuszcz.
Zgodnie z rekomendacjami WHO, towarzystw naukowych oraz Norm Żywienia IŻŻ:
spożycie soli nie powinno przekraczać 1 płaskiej łyżeczki od herbaty (5-6 g/dobę). Głównym
źródłem soli jest sól kuchenna dodawana do potraw oraz sól pochodząca z produktów
przemysłowych. Nadmierne spożycie prowadzi do nadciśnienia krwi, a to zwiększa ryzyko
udaru mózgu, zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, niewydolności serca, kamicy
nerek, osteoporozy, nowotworów, głownie raka żołądka. Gdyby w Polsce w ciągu 20 lat
zmniejszyło się spożycie soli do 5g/dobę, to najprawdopodobniej zredukowałoby o 23% udary
mózgu, o 15% chorób niedokrwiennych, a zgonów ogółem o 2,3%. Należy unikać dosalania
potraw oraz ograniczyć spożycie produktów przetworzonych i konserwowanych.
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Spożycie cukru u osoby dorosłej, mało aktywnej nie powinno przekraczać 56 g (1 łyżeczka
to ok. 5 g ), stanowi to 10% wartości energetycznej codziennej diety. Cukier w żywności
zwiększa ryzyko otyłości i cukrzycy, jak również wpływa na czynniki ryzyka chorób sercowonaczyniowych. Dieta bogata w cukier powoduje zaburzenia lipidowe, w ten sposób,
że: podnosi stężenie trójglicerydów służących jako paliwo dla mięśni i innych tkanek, a obniża
stężenie cholesterolu HDL, tego dobrego, który odbiera nadwyżkę cholesterolu z komórek
i transportuje go z powrotem do wątroby, poza tym upośledza tolerancję glukozy, zwiększa
insulinooporność, zmienia funkcję płytek krwi (odpowiadają m. in. za krzepnięcie krwi). Dużym
zagrożeniem dla zdrowia jest wzrost spożycia słodkich napojów gazowanych i niegazowanych.
Wykazano, że spożycie słodzonych napojów w liczbie 1-2 porcji/dzień w porównaniu z brakiem
lub małym spożyciem <1 porcja /miesiąc, wiąże się ze wzrostem ryzyka cukrzycy o 26%, udaru
mózgu o 13%, gdzie 1 porcja to 250 ml (szklanka), zawierająca ok. 10 łyżeczek cukru. Produkty
bogate w cukry zwykle ubogie są w inne składniki odżywcze jak witaminy, składniki mineralne.
Duże spożycie cukru powoduje duże zagrożenie nowotworów trzustki i jelita grubego.
Dla przykładu zawartość cukru w porcji napoju słodzonego:
Coca-cola – ok. 6, 5 łyżeczki cukru
Pepsi – ok. 6,5 łyżeczki cukru
Mirinda – 8 łyżeczek cukru
Mountain Dew – 8 łyżeczek cukru
Napój herbaciany niegazowany
100 ml = 4,5 gramów cukru
500 ml = 22,5 gramów cukru = 4,5 łyżeczek cukru
Jogurt do picia jabłko-mango
100 g = 13,5 gramów cukru
300 g = 40,5 gramów cukru = 8 łyżeczek cukru
Woda niegazowana smakowa
100 ml = 5,6 gramów cukru
1 szklanka 300 ml = 16,8 gramów cukru = 3 łyżeczki cukru
Energy drink
100 ml = 11 gramów cukru
250 ml = 27,5 gramów cukru = 5,5 łyżeczki cukru
Nadmierne spożycie kwasów tłuszczowych nasyconych (KTN) niekorzystnie wpływa
na zdrowie. Źródłem KTN są tłuste produkty zwierzęce (mięso i przetwory, smalec, słonina,
produkty mleczne). KTN przyspieszają rozwój miażdżycy, co prowadzi do udarów mózgu
i zawałów serca, zwiększa ryzyko nowotworów jelita grubego i raka piersi. Zastąpienie
KTN przez kwasy tłuszczowe nasycone, zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych
nawet do 30%. Należy w miejsce tłuszczów zwierzęcych wprowadzić do diety tłuszcze roślinne.
Należy mieć na uwadze, że olej palmowy i kokosowy zawierają duże ilości KTN i należy
ograniczyć ich spożycie, natomiast mięso czerwone dobrze jest zastąpić rybami morskimi,
które są bogatym źródłem kwasów tłuszczowych wielonienasyconych z rodziny omega 3.
Poprawa sposobu żywienia i korekta czynników ryzyka zmniejsza ryzyko zgonów
spowodowanych przewlekłymi chorobami niezakaźnymi.
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Podsumowanie
Edukacja zdrowotna powinna być traktowana jako długofalowa „inwestycja” w nasze zdrowie.
Aby można było tego dokonać powinny być podjęte działania na wielu płaszczyznach
od uświadomienia znaczenia prawidłowego odżywiania w kształtowaniu zdrowia,
do podejmowania decyzji i działań zdrowotnych. Identyfikacja stanu wiedzy żywieniowej
i zachowań żywieniowych pozwoli określić poziom świadomości żywieniowej, który z kolei
będzie podstawą do przygotowania treści przekazów.
W większości krajów Unii Europejskiej wprowadzono regulacje prawne dotyczące kryteriów
żywieniowych dla żywności oferowanej w szkołach i innych placówkach oświatowych.
W Polsce jest to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup
środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach
systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach
żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.
Regulacje prawne w Polsce w zakresie reklamy skierowanej do dzieci i młodzieży zawarte
są w Kodeksie Etyki Reklamy, który jest dokumentem Rady Reklamy i Komisji Etyki Reklamy.
Zawarte są w nim kryteria żywieniowe tj. minimalne zawartości pozytywnych składników
odżywczych takich jak błonnik, białka, wapnia, witaminy D oraz maksymalne zawartości mniej
pożądanych składników takich jak tłuszcz, sól, cukier, jak również maksymalne wartości
energetyczne.
Opracowała: Małgorzata Pucek
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Listopad, 2020 r.

Wykorzystano:
http://www.izz.waw.pl
www.ncez.pl
https://ptd.org.pl/
https://www.gov.pl
https://www.pzh.gov.pl/
materiały własne.
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