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Με Αποκλειστική Δωρεά

Υπό την Επιστημονική Επίβλεψη

Η Αναγέννηση & Πρόοδος είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που
συστάθηκε με σκοπό να προσφέρει δράσεις και υπηρεσίες στους τομείς της
υγείας, του αθλητισμού και της εκπαίδευσης. Το πρωταρχικό μας όραμα γεννήθηκε από την έλλειψη που διακρίναμε στην παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής
φροντίδας στους κατοίκους των νησιών της «άγονης γραμμής» και από τις ενυπάρχουσες δυσκολίες για την συμπλήρωση αυτής της έλλειψης.
Επιπροσθέτως, ο αντίκτυπος της οικονομικό-κοινωνικής κρίσης, ιδιαίτερα στη
νέα γενιά, μας έπεισε ότι έπρεπε να δραστηριοποιηθούμε περαιτέρω. Οραματιστήκαμε και διοργανώσαμε προγράμματα άθλησης, διατροφής και ευεξίας για
παιδιά των ακριτικών νησιών της χώρας μας.
Οι κυριότερες δράσεις της Αναγέννηση & Πρόοδος, από το 2014 που μπήκαμε
σε ενεργό δράση, είναι οι εξής:


Κινητές Ιατρικές Μονάδες: Η δράση αυτή αποτελεί ένα καινοτόμο
πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με στόχο να προσφέρει στους κατοίκους δυσπρόσιτων περιοχών πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας από ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων. Επιπλέον, παρέχουμε
εξιδεικευμένες παρακλινικές εξετάσεις και δίνουμε έμφαση στη προληπτική εκπαίδευση του ακριτικού πληθυσμού.



Αθλητικά Μονοπάτια: Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργική
ενασχόληση των παιδιών με έμφαση στην ανάπτυξη των αθλητικών
και κιναισθητικών δεξιοτήτων τους και την ενίσχυση της αθλητικής
τους κουλτούρας. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά
το καλοκαίρι του 2015 με συμμετοχή 18 νησιών της άγονης γραμμής
και 1051 παιδιών. Φέτος το καλοκαίρι, το πρόγραμμα πραγματοποιείται
σε 21 νησιά της άγονης γραμμής.



Αθλητικά Μονοπάτια, Χειμώνας: Μετά την επιτυχία του καλοκαιρινού
προγράμματος, η Αναγέννηση & Πρόοδος λειτούργησε το χειμώνα
του 2016, σε πιλοτική μορφή, πρόγραμμα άθλησης, διατροφής και ευεξίας σε 8 ακριτικά νησιά. Το πρόγραμμα στόχευε στη δημιουργική
ενασχόληση των παιδιών τις μετασχολικές τους ώρες, προσφέροντας
την ευκαιρία συμμετοχής και σε ενηλίκους.



Κινητή Μονάδα Υψηλού Αθλητισμού: Η καινούργια αυτή δράση μας
βρίσκεται ακόμη στα στάδια αρχικού προγραμματισμού και αποσκοπεί στην ιατρική και επιστημονική υποστήριξη αθλητών, με ιδιαίτερη
έμφαση στα παιδιά και νέους/ες αθλητές/ριες.



SNF RUN: Στο πλαίσιο της συνεχούς συνεργασίας μας με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, διοργανώσαμε για δεύτερη συνεχή χρονιά τον
αγώνα δρόμου 6 χλμ. Επιπροσθέτως, η Αναγέννηση & Πρόοδος είναι υπεύθυνη για την οργάνωση των δραστηριοτήτων για παιδιά στο
πλαίσιο των ετησίων εκδηλώσεων στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος.

Άσκηση και γυναίκα

Συστάσεις και οδηγίες για τη βελτίωση των φυσικών ικανοτήτων
Η επίδραση της άσκησης σε δείκτες σωματικής και ψυχικής υγείας
Η φυσική δραστηριότητα συνδέεται με την σωματική και ψυχική υγεία και βελτιώνει το
προσδόκιμο της ζωής. Η αύξηση της καθημερνής δραστηριότητας αλλάζει την ζωή των
ασκουμένων, μειώνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης των καρδιαγγειακών νοσημάτων και του διαβήτη
τύπου 2, ενώ φαίνεται ότι παίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του σωματικού βάρους.
Ειδικότερα, η άσκηση μειώνει την αρτηριακή πίεση, βελτιώνει το λιποπρωτεινικό προφίλ, την
C-αντιδρώσα πρωτεΐνη και άλλους καρδιαγγειακούς δείκτες, αυξάνοντας την ευαισθησία των
ιστών στην ινσουλίνη και ενεργοποιεί εντονότερα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τον
μεταβολισμό
Η φυσική άσκηση σε μικρή ηλικία αυξάνει την οστική πυκνότητα, ενώ σε μεγαλύτερη ηλικία
επιβραδύνει την απώλεια της οστικής και μυϊκής μάζας, διατηρώντας τον επαρκή κινητικό
συντονισμό του σώματος, περιορίζοντας τα ατυχήματα και τις πτώσεις.
Λίγα λεπτά καθημερινής κίνησης βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής του ασκουμένου,
γεμίζοντάς τον με ενέργεια, απευαισθητοποιώντας τον από τα προβλήματα και το άγχος της
καθημερινότητας.

Δραστηριότητες και συστάσεις για συστηματική συμμετοχή γυναικών
σε αθλητικές δραστηριότητες ανάλογα με την ηλικία
Ηλικία

Είδος δραστηριότητας
•

Παιδιά και έφηβοι
5-18 ετών
Ενήλικες
18-60 ετών

>60 ετών

•
•

Παιχνίδι - Συμμετοχή σε διαφορετικές ομαδικές δραστηριότητες
ψυχαγωγικού χαρακτήρα (αθλοπαιδιές).
Ατομικές δραστηριότητες χωρίς εξειδίκευση
Αύξηση της οστικής πυκνότητας με δρομικές και αλτικές ασκήσεις

•
•
•

Εξειδίκευση σε μια δραστηριότητα
Αερόβιες ασκήσεις και αντιστάσεις (δύναμη κορμού)
Ευλυγισία

•

Ηπιες αερόβιες ασκήσεις (περπάτημα – χαλαρό διαλλειματικό
τρέξιμο, χορός)
Ασκήσεις αντίστασης για διατήρηση ευκινησίας, ισορροπίας,
ιδιοδεκτικότητας.
Συμμετοχή σε προγράμματα κινητικού συντονισμού (yoga, tai-chi)

•
•
•
•
•
•

Εγκυμοσύνη

Συμμετοχή σε προσαρμοσμένα προγράμματα άσκησης >2 φορές/
εβδομάδα, με διάρκεια 30 min.
Ευνοϊκές δραστηριότητες: περπάτημα, κολύμπι, yoga
Προσαρμογή: δρομικές δραστηριότητες, τέννις
Αποφυγή: αθλήματα επαφής, ποδήλατο, ιππασία, σκί, scuba, extreme
sports.

Χαρακτηριστικά δραστηριοτήτων για την βελτίωση
των φυσικών ικανοτήτων
Είδος άσκησης

Χαρακτηριστικά άσκησης
•

Αερόβια άσκηση

•
•
•
•
•

Ασκήσεις
αντίστασης

Ευλυγισία

•
•
•
•
•
•
•

Ήπια ένταση 5 φορές/εβδομάδα, διάρκειας 30-60 min (150 min/εβδομάδα) ή 3 φορές/εβδομάδα έντονης άσκησης 20-60 min (75 min/
εβδομάδα) σε μια συνεδρία η εναλλακτικά 2-3 με μικρότερη διάρκεια
(10-20 min).
3-5 φορές/εβδομάδα με συνδυασμούς εντάσεων
2000-7000 βήματα καθημερινά
Προοδευτική εφαρμογή
8-10 ασκήσεις, 2-3 φορές/εβδομάδα/μυϊκή ομάδα
Αρχάριοι: 40-50% του μέγιστου αριθμού επαναλήψεων. 15 επαναλήψεις/
σέτ,
Προχωρημένοι: 60-70% του μέγιστου αριθμού επαναλήψεων, 10-15
επαναλήψεις, 1-2 σετ.
Υπερήλικες: 20-50% του μέγιστου αριθμού επαναλήψεων 1-2 σετ.
2-3 min διάλλειμα μεταξύ των σετ
Προοδευτική εφαρμογή - 48 ώρες αποκατάσταση μεταξύ των προπονήσεων
2-3 φορές/εβδομάδα σε μεγάλες μυϊκές ομάδες
10-30 δευτ. στατικών ασκήσεων (30-60 δευτ. συνολικού χρόνου ανά
μυϊκή ομάδα)
2-3 επαναλήψεις

Χαρακτηριστικά δραστηριοτήτων
για γυναίκες >50 ετών (Kendal - Faiman 2014)
Είδος

Συχνότητα

Διάρκεια

Αερόβια
άσκηση

>2-3/εβδομάδα

>30 min

50-60 ΜΚΣ*

Περπάτημα,
jogging, κολύμπι,
χορός

>2-3/εβδομάδα

30 min

8-10 ασκήσεις
1-3 σετ
10-15 επαναλήψεις

Βάρος σώματος,
ισομετρικές
ασκήσεις,
λάστιχα, κυκλική
προπόνηση,
αλτηράκια 1 kg

>2/εβδομάδα

10 min

10-30 δευτ. x 3 σετ

Διπλώσεις
(sit and reach)
Ωμικής ζώνης

Αντιστάσεις

Διατάσεις

Ένταση

Δραστηριότητες

* MKΣ: Μέγιστη καρδιακή συχνότητα
Βιβλιογραφία
Garber et al (2011). Position statement ACSM
Badillo S (2015). Exercise Guidelines across the female lifespan. RIC LIFE center.
Kendal – Faiman (2015) Journal of Sport and Health Science 3, 170-178

Πρακτικές Οδηγίες για τη Μείωση του Βάρους
Η παχυσαρκία αποτελεί σοβαρό ζήτημα υγείας. Το να είναι κανείς υπέρβαρος ή παχύσαρκος αυξάνει τον κίνδυνο να εμφανίσει νοσήματα, όπως o σακχαρώδης διαβήτης,
η υπέρταση, τα καρδιαγγειακά και ορισμένοι τύποι καρκίνου. Από την άλλη, αν χάσει
βάρος, ο κίνδυνος μειώνεται και η ποιότητα ζωής βελτιώνεται. Τα θετικά αποτελέσματα
εμφανίζονται ήδη από τα πρώτα 5-10 κιλά που χάνονται. Ακόμη, δηλαδή, και αν κάποιος
δεν καταφέρει να επανέλθει σε φυσιολογικό βάρος, μπορεί να δει σημαντική βελτίωση
στην υγεία του με μια μικρότερη απώλεια.
Μερικές πρακτικές οδηγίες για να μπορέσετε να χάσετε λίγα κιλά (5-10% του βάρους)
είναι οι παρακάτω:

Διατροφή
•
Περιορίστε τις μερίδες σας! Μία
ιδέα είναι να βγάλετε από το πιάτο σας το
ένα τρίτο ή το ένα τέταρτο της μερίδας
(εξαιρούνται οι σαλάτες).
•
Φροντίστε να τρώτε σαλάτα σε
κάθε γεύμα σας και 2-4 φρούτα την ημέρα. Οποιαδήποτε σαλάτα σας αρέσει, ωμή
ή βραστή, είναι σημαντικό να συνοδεύει το
κύριο πιάτο σας. Επίσης, τα φρούτο είναι
εξαιρετικό επιδόρπιο αλλά και ιδανικό σνακ
μεταξύ των γευμάτων.
•
Καλό είναι να μην απαγορεύετε
κανένα τρόφιμο στον εαυτό σας. Για τους
περισσότερους ανθρώπους ο πολύ αυστηρός περιορισμός οδηγεί σε υπερκατανάλωση. Για παράδειγμα, αντί για «κανένα γλυκό»,
καλύτερα είναι να θέσετε ένα λογικό στόχο,
με κάποιο περιορισμό βέβαια, π.χ. 1 ή 2 γλυκά την εβδομάδα.
•
Προσπαθήστε να έχετε έναν οργανωμένο τρόπο διατροφής τις περισσότερες μέρες. Αποφεύγετε το τσιμπολόγημα,
προτιμήστε να τρώτε πρωινό στο σπίτι,
πριν ξεκινήσετε τη μέρα σας. Απολαύστε τα
γεύματά σας καθιστοί, σε τραπέζι, ιδανικά
με παρέα.

Άσκηση
•
Κάντε όση περισσότερη άσκηση
μπορείτε. Κάντε οτιδήποτε σας είναι ευχάριστο, αρκεί να το «κρατήσετε»: περπάτημα,

τρέξιμο, ποδήλατο, οργανωμένα σπορ, γυμναστήριο. Καλό θα είναι να κάνετε κάτι από
όλα αυτά για μισή με μία ώρα κάθε μέρα.
•
Περιορίστε όσο το δυνατόν περισσότερο τον καθιστικό τρόπο ζωής, για
παράδειγμα το χρόνο μπροστά σε οθόνη
(υπολογιστής, τηλεόραση κ.ά.)

Τρόπος ζωής
•
Δημιουργήστε ένα ευνοϊκό πλαίσιο
για να κάνετε αλλαγές στον τρόπο ζωής σας:
- Αναζητήστε βοήθεια και στήριξη από το
οικογενειακό ή φιλικό σας περιβάλλον.
- Προσπαθήστε, στο μέτρο του δυνατού,
να ελέγξετε εκείνα «τα ερεθίσματα» που
μπορεί να σας κάνουν να παρατήσετε την
προσπάθεια: να πηγαίνετε στο σούπερ-μάρκετ αφού έχετε φάει και να ψωνίζετε τρόφιμα μόνο με βάση τον κατάλογο που έχετε
ετοιμάσει, να σερβίρετε μία μερίδα φαγητού
και να απομακρύνετε το υπόλοιπο φαγητό,
να μασάτε αργά, να μην πηγαίνετε με άδειο
στομάχι σε εκδηλώσεις όπου υπάρχει
μπουφές, να μην αφήνετε σε «κοινή θέα»
διάφορα σνακ στο δωμάτιο που υπάρχει
τηλεόραση, κλπ. Εντοπίστε τι σας κάνει να
τρώτε πολύ και βρείτε εναλλακτικές.
•
Φροντίστε τον ύπνο σας. Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα ύπνου, αναζητήστε
βοήθεια για να τα διορθώσετε. Η ποσότητα,
αλλά και η ποιότητα ύπνου, επηρεάζουν το τί
και το πόσο τρώμε.

Πρακτικές Οδηγίες για τη Διατήρηση του Βάρους
Η παχυσαρκία αποτελεί σοβαρό ζήτημα υγείας, παγκοσμίως, αλλά και στη χώρα
μας. Η απώλεια βάρους βελτιώνει την υγεία (τα λιπίδια του αίματος, το σάκχαρο, την
αρτηριακή πίεση), μας κάνει περισσότερο ενεργητικούς και συνολικά βελτιώνει την
ποιότητα της ζωής μας. Τα θετικά αποτελέσματα εμφανίζονται ήδη από τα πρώτα
5-10 κιλά που χάνονται. Ακόμη, δηλαδή, και αν κάποιος δεν καταφέρει να επανέλθει
σε φυσιολογικό βάρος, μπορεί να δει σημαντική βελτίωση στην υγεία του με μια μικρότερη απώλεια. Για να διατηρηθούν όμως τα θετικά αυτά αποτελέσματα, θα πρέπει
να διατηρηθεί και η απώλεια βάρους.
Μερικές πρακτικές οδηγίες για να μπορέσετε να διατηρήσετε το βάρος που χάσατε
είναι οι παρακάτω:

Διατροφή
•
Προσπαθήστε να έχετε έναν οργανωμένο τρόπο διατροφής τις περισσότερες
μέρες την εβδομάδα. Αποφύγετε το τσιμπολόγημα και προτιμήστε να τρώτε τα γεύματά
σας πιο «συνειδητά»: για παράδειγμα, να
τρώτε πρωινό στο σπίτι, πριν ξεκινήσετε τη
μέρα σας, και όχι στην εργασία, μισοδουλεύοντας - μισοτρώγοντας. Απολαύστε τα γεύματά σας. Προτιμήστε να τα καταναλώνετε
καθιστοί, στο τραπέζι, ιδανικά με παρέα.
•
Φροντίστε να τρώτε σαλάτα σε κάθε
γεύμα σας και 2-4 φρούτα την ημέρα. Τα
φρούτα θα μπορούσατε να τα καταναλώσετε και ως σνακ μεταξύ των γευμάτων.
•
Προσέξτε τις μερίδες σας. Πρέπει
να είναι ... «μετρημένες».

Άσκηση
Κάντε όση περισσότερη άσκηση μπορείτε. Οι έρευνες μέχρι σήμερα δείχνουν ότι
κυρίως όσοι καταφέρνουν και διατηρούν

υψηλά επίπεδα άσκησης καταφέρνουν να
διατηρούν και σημαντικό μέρος της απώλειας και το βάρος τους σταθερό. Κάντε
οτιδήποτε σας είναι ευχάριστο: περπάτημα,
τρέξιμο, ποδήλατο, οργανωμένα σπορ, γυμναστήριο. Αρκεί να το κάνετε μια καθημερινή συνήθεια.

Τρόπος ζωής
•
Ζυγιστείτε τακτικά, περίπου μία
φορά την εβδομάδα. Μην φοβάστε τη
ζυγαριά!
•
Φροντίστε τον ύπνο σας. Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα ύπνου, αναζητήστε
βοήθεια για να το διορθώσετε. Η ποσότητα,
αλλά και η ποιότητα ύπνου, επηρεάζουν το
τί και το πόσο τρώμε.
•
Συνολικά, αλλάξτε τον τρόπο ζωής
σας και διατηρήστε τις αλλαγές αυτές,
για να μπορέσετε να διατηρήσετε το βάρος
που χάσατε. Αν επανέλθουν οι προηγούμενες συνήθειες, θα επανέλθει και το βάρος.

Οι οδηγίες αυτές διαμορφώθηκαν σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκοπείου

Πρακτικές Eφαρμογές Αθλητικής Διατροφής
Ενεργειακό Ισοζύγιο

Αρνητικό ενεργειακό ισοζύγιο που οδηγεί σε
ήπια και προοδευτική απώλεια σωματικού βάρους
(απώλειες από 1% έως 4% σωματικού βάρους σε
30 ημέρες) δεν επιδρά αρνητικά στην αθλητική
απόδοση και δεν προκαλεί ορμονικές ανισορροπίες

Πολλαπλά Γεύματα
Γεύματα ανά τακτά χρονικά διαστήματα (ανά
περίπου 3 ώρες) διατηρούν σταθερά τα επίπεδα
γλυκόζης στο αίμα και προάγουν την ενεργειακή
πληρότητα του σώματος
Χρονική στιγμή πρόσληψης
Η λήψη τροφής μέσα στα 30 λεπτἀ από το
τέλος της αθλητικής δραστηριότητας προάγει
την ενεργειακή αποκατάσταση και αυξάνει την
πρωτεϊνοσύνθεση στους μύες
Σύσταση Γεύματος
αποκατάστασης

Τοστ με
ψωμί ολικής
άλεσης, ψητή
γαλοπούλα και
αβοκάντο

Smoothies
με γιαούρτι,
φρούτα και
λιναρόσπορο

Το γεύμα αποκατάστασης που ακολουθεί κάθε
αθλητική δραστηριότητα πρέπει να περιλαμβάνει
μείγμα από σύνθετους και απλούς υδατάνθρακες
καθώς και πρωτεΐνες. Κάποιες προτάσεις
παρουσιάζονται παρακάτω.

Μπάρα
βρώμης με
σταφίδες, μέλι
και λίγο μάυρη
σοκολάτα

Γιαούρτι με
1 χούφτα
αμύγδαλα,
αποξηραμένα
ή φρέσκα
φρούτα και
μέλι

2 Ασπράδια
αυγού και ένας
κρόκος με
κατσικίσιο τυρί
cottage

Βιταμίνη D

Η βιταμίνη D ρυθμίζει την απορρόφηση και τον
μεταβολισμό του ασβεστίου συμβάλλοντας στην υγεία των
οστών. Η διατήρηση των επιπέδων της vit D στα επιθυμητά
επίπεδα 30-50nmol/L σχετίζεται με λιγότερες φλεγμονές,
μειωμένο αριθμό καταγμάτων και μικρότερο κίνδυνο
εμφάνισης τραυματισμών.

Αντιοξειδωτικά
Η αντιοξειδωτική δράση των τροφών ενισχύει τις
μυϊκές μεμβράνες και τις καθιστά πιο ανθεκτικές στους
τραυματισμούς. Επιπρόσθετα, αυξάνει την ανοσοποιητική
ικανότητα του σώματος και συμβάλει θετικά στην διαδικασία
αντιγήρανσης του οργανισμού (AJCN 2006).

Πρακτικές Οδηγίες για τα αυξημένα επίπεδα
χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων
Τα αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων οδηγούν σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου. Ο τρόπος ζωής, και ιδιαίτερα οι ανθυγιεινές
διατροφικές συνήθειες, η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας, το κάπνισμα και το
άγχος συνδέονται άμεσα με την εμφάνιση καρδιαγγειακών προβλημάτων. Η ισορροπημένη διατροφή και η μείωση του βάρους (όταν χρειάζεται), σε συνδυασμό με την
κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, αν ενδείκνυται, και την άσκηση μπορούν να βοηθήσουν στο να μειωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης νόσου και, τελικά, να συμβάλουν στην
διασφάλιση της συνολικής υγείας του ατόμου.
Οι βασικές συστάσεις για την πρόληψη και θεραπεία για άτομα με αυξημένα επίπεδα
χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων, είναι οι παρακάτω:

Διατροφή
Ακολουθήστε το παραδοσιακό μοντέλο της
μεσογειακής διατροφής, με ποικιλία σε
τρόφιμα:
•
Φροντίστε να τρώτε λαχανικά σε
κάθε γεύμα σας και 2-4 φρούτα την ημέρα.
Οποιαδήποτε σαλάτα σας αρέσει, ωμή ή βραστή, είναι σημαντικό να συνοδεύει το κύριο
πιάτο σας.
•
Χρησιμοποιήστε το ελαιόλαδο ως το
κύριο λίπος στο διαιτολόγιό σας, αλλά ...με
μέτρο!
•
Οι ανάλατοι ξηροί καρποί μπορούν να
καταναλώνονται επίσης με μέτρο (σε μεγάλες
ποσότητες μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση
βάρους).
•
Προτιμήστε δημητριακά ολικής άλεσης: μαύρο ψωμί , ζυμαρικά ολικής άλεσης,
καστανό ρύζι.
•
Φροντίστε να τρώτε 1-2 φορές την
εβδομάδα ψάρι, από τις οποίες η μία να περιλαμβάνει λιπαρό ψάρι, π.χ., σαρδέλα, γαύρο,
σαφρίδι, κολιός, ζαργάνα.
•
Προγραμματίστε την διατροφή σας σε
εβδομαδιαία βάση, φροντίζοντας να τρώτε
λιγότερο κόκκινο κρέας και περισσότερα
όσπρια και λαδερά φαγητά.
•
Να αποφεύγετε τα λιπαρά κρέατα

και τα αλλαντικά και να βγάζετε το ορατό
λίπος από το κρέας, όπως και την πέτσα από
το κοτόπουλο.
•
Περιορίσετε την κατανάλωση αλατιού,
επιλέγοντας ή παρασκευάζοντας τρόφιμα με
μικρή περιεκτικότητα ή καθόλου σε αλάτι.
Μπορείτε να ενισχύσετε την γεύση των τροφίμων χρησιμοποιώντας μπαχαρικά, τα οποία
είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά συστατικά,
λεμόνι ή ξύδι. Μην προσθέτετε επιπλέον αλάτι
στο πιάτο σας και μην χρησιμοποιείτε αλατιέρα στο τραπέζι σας.
•
Περιορίστε την κατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων, τα οποία είναι πλούσια
σε κορεσμένα και υδρογονωμένα λίπη, ή και
ροφημάτων που περιέχουν ζάχαρη.
•
Να καταναλώνετε αλκοόλ με μέτρο,
ιδιαίτερα αν το σωματικό σας βάρος δεν
είναι στα φυσιολογικά όρια.

Άσκηση
Κάντε όση περισσότερη άσκηση μπορείτε.
Κάντε οτιδήποτε σας είναι ευχάριστο, αρκεί να
το «κρατήσετε»: περπάτημα, τρέξιμο, ποδήλατο, οργανωμένα σπορ, γυμναστήριο. Καλό θα
είναι να κάνετε κάτι από όλα αυτά για μισή με
μία ώρα κάθε μέρα. Αυξήστε προοδευτικά τη
διάρκεια και την ένταση της άσκησης.

Τρόπος ζωής
•
Φροντίστε να έχετε ένα υγιές σωματικό βάρος (να μην είστε ούτε λιποβαρής ούτε
παχύσαρκος/η).
•
Να καταναλώνετε ποικιλία τροφίμων
τηρώντας τις αρχές διατροφής που προαναφέρθηκαν.
•
Φροντίστε τον ύπνο σας. Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα ύπνου, αναζητήστε βοήθεια για να τα διορθώσετε. Η ποσότητα, αλλά
και η ποιότητα ύπνου, επηρεάζουν το τί και το
πόσο τρώμε
•
Αν καπνίζετε, διακόψτε το κάπνισμα.

Πρακτικές Οδηγίες
για τον Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2
Τα ποσοστά των ανθρώπων που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 αυξάνονται συνεχώς. Ο διαβήτης αποτελεί παράγοντα κινδύνου για τα νοσήματα της
καρδιάς και των αγγείων. Η ισορροπημένη διατροφή και η μείωση του βάρους (όπου
χρειάζεται) σε συνδυασμό με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και την άσκηση
μπορούν να βοηθήσουν στη ρύθμιση του σακχάρου και, τελικά, στην υγεία του ατόμου.
Οι βασικές συστάσεις για τη θεραπεία και τη διατήρηση καλής υγείας για άτομα με
Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2, είναι οι παρακάτω:

Διατροφή
Ακολουθήστε το παραδοσιακό μοντέλο
της μεσογειακής διατροφής:
Φροντίστε να τρώτε σαλάτα σε κάθε
γεύμα σας και 2-4 φρούτα την ημέρα.
Οποιαδήποτε σαλάτα σας αρέσει, ωμή ή
βραστή, είναι σημαντικό να συνοδεύει το
κύριο πιάτο σας.
•
Χρησιμοποιήστε το ελαιόλαδο ως
το κύριο λίπος στο διαιτολόγιό σας, αλλά
...με μέτρο!
•
Προτιμήστε δημητριακά ολικής
άλεσης: μαύρο ψωμί , ζυμαρικά ολικής άλεσης, καστανό ρύζι.
•
Φροντίστε να τρώτε 1-2 φορές την
εβδομάδα ψάρι.
•
Εβδομαδιαία, να τρώτε λιγότερο κόκκινο κρέας και περισσότερα όσπρια και
λαδερά.
•
Να αποφεύγετε λιπαρά κρέατα και
να βγάζετε το ορατό λίπος από το κρέας,
όπως και την πέτσα από το κοτόπουλο.
•
Περιορίστε επεξεργασμένα τρόφιμα που περιέχουν ζάχαρη, αλάτι και διάφορα (συνήθως κακής ποιότητας) λίπη.

Άσκηση
•
Κάντε όση περισσότερη άσκηση
μπορείτε. Κάντε οτιδήποτε σας είναι
ευχάριστο, αρκεί να το «κρατήσετε»: περπάτημα, τρέξιμο, ποδήλατο, οργανωμένα
σπορ, γυμναστήριο. Καλό θα είναι να κάνετε
κάτι από όλα αυτά για μισή με μία ώρα κάθε
μέρα.

Τρόπος ζωής
•
•

•

Φροντίστε να έχετε ένα υγιές
σωματικό βάρος (να μην είστε ούτε
λιποβαρής ούτε παχύσαρκη)
Φροντίστε τον ύπνο σας. Αν
αντιμετωπίζετε προβλήματα ύπνου,
αναζητήστε βοήθεια για να τα
διορθώσετε. Η ποσότητα, αλλά και η
ποιότητα ύπνου, επηρεάζουν το τί και
το πόσο τρώμε
Αν καπνίζετε, διακόψτε το κάπνισμα.

Πρακτικές Οδηγίες
για την Καλή Υγεία των Οστών
Η υγεία των οστών επηρεάζεται και από εσωτερικούς παράγοντες (γονίδια, ορμόνες),
αλλά και από εξωτερικούς (διατροφή, άσκηση). Η οστεοπόρωση είναι η πιο συχνή
νόσος των οστών. Στα άτομα με οστεοπόρωση, τα οστά έχουν μειωμένη αντοχή,
γεγονός το οποίο αυξάνει τον κίνδυνο για κατάγματα.
Οι βασικές συστάσεις για την διατήρηση καλής υγείας οστών, δηλαδή για την πρόληψη και αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης, είναι οι παρακάτω:

Διατροφή
Προσπαθήστε να παίρνετε από την τροφή
σας αρκετό ασβέστιο. Αυτό πρακτικά σημαίνει:
•
Καθημερινά καταναλώστε 3 μερίδες
γαλακτοκομικών (γάλα, τυρί, γιαούρτι).
Η μερίδα είναι 1 ποτήρι γάλα (~240 mL),
1 κεσεδάκι γιαούρτι (~240 γραμμάρια) ή 1
μέτριο κομμάτι τυρί (~ 40 γραμμάρια)
•
Καταναλώστε τα μικρά ψάρια ολόκληρα (γαύρος, μαρίδα, σαρδέλα)
•
Καταναλώστε όσπρια τουλάχιστον 1-2
φορές την εβδομάδα
•
Εντάξτε στο διαιτολόγιό σας τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά και μπρόκολο, κουνουπίδι, λάχανο.

Τρόπος ζωής
•

•
•
•

Φροντίστε ώστε το σώμα σας να
παίρνει αρκετή βιταμίνη D. Αυτό
πρακτικά σημαίνει να σας «βλέπει» ο
ήλιος 30 λεπτά κάθε μέρα.
Φροντίστε να έχετε ένα υγιές
σωματικό βάρος (να μην είστε ούτε
λιποβαρής ούτε παχύσαρκη).
Αποφύγετε την υπερβολική
κατανάλωση καφέ (όχι περισσότερα
από 3-4 φλιτζάνια την ημέρα)
Αν καταναλώνετε αλκοόλ, αυτό πρέπει
να είναι 1-2 μερίδες ανά ημέρα.

Άσκηση
Κάντε κάποια άσκηση τουλάχιστον 30
λεπτά κάθε μέρα. Ειδικά για τα οστά, προτιμώνται:
•
Oι ασκήσεις με αντιστάσεις (π.χ. βαράκια, λάστιχα)
•
Oι δραστηριότητες στις οποίες χρησιμοποιείτε το βάρος του σώματός σας (π.χ.
περπάτημα, τρέξιμο).

Οι οδηγίες αυτές διαμορφώθηκαν σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκοπείου.

Έγκαιρη Διάγνωση και Πρόληψη
για τον Καρκίνο του Τράχηλου της Μήτρας
Τις τελευταίες δεκαετίες οι εξετάσεις πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης έχουν σώσει
πολλές γυναίκες από τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, προσφέροντας τη δυνατότητα
εντοπισμού της νόσου ήδη από τα αρχικά του στάδια.
Πλέον, η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑCS) έχει αναθεωρήσει τις
θέσεις της σχετικά με τη διάγνωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και προτείνει
δυο τύπους εξετάσεων:
• Το PAP TEST που εντοπίζει έγκαιρα τις αλλαγές των κυττάρων κι έτσι μπορεί και τις
θεραπεύει πριν εξελιχθούν σε μορφές καρκίνου.
• Η εξέταση HPV που εντοπίζει συγκεκριμένες λοιμώξεις, που μπορούν να οδηγήσουν σε
κυτταρικές αλλαγές και τελικά σε καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Οι νέες οδηγίες περιλαμβάνουν τα εξής:
1. Οι γυναίκες πρέπει να αρχίζουν τις εξετάσεις για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας
στην ηλικία των 21 ετών.
2. Οι γυναίκες από 21 μέχρι 29 ετών πρέπει να κάνουν PAP TEST μία φορά κάθε τρία χρόνια,
χωρίς να υποβάλλονται και σε εξετάσεις HPV, εκτός κι αν τα αποτελέσματα του PAP TEST
είναι μη φυσιολογικά.
3. Οι γυναίκες από 30 μέχρι 65 ετών θα πρέπει να κάνουν PAP TEST και εξετάσεις HPV
κάθε πέντε χρόνια ή PAP TEST κάθε τρία χρόνια.

4. Οι γυναίκες άνω των 65 ετών
που υποβλήθηκαν σε τακτικό
έλεγχο και είχαν φυσιολογικά
αποτελέσματα, δεν χρειάζεται
να υποβάλλονται πλέον σε
γυναικολογικές εξετάσεις.
Αντίθετα, οι γυναίκες που
είχαν διαγνωσθεί με αρχικό
στάδιο καρκίνου, θα πρέπει να
συνεχίσουν να υποβάλλονται
σε τακτικές εξετάσεις.
5. Οι γυναίκες, στις οποίες
έχουν αφαιρεθεί η μήτρα και
ο τράχηλος, δεν χρειάζεται
υποβληθούν ξανά σε εξετάσεις.
6. Οι γυναίκες, που έχουν
εμβολιαστεί για τον καρκίνο
του τραχήλου της μήτρας,
πρέπει να συνεχίσουν να
εξετάζονται ανάλογα με την
ηλικιακή τους ομάδα.
7. Οι γυναίκες, που έχουν
αυξημένες πιθανότητες να
αναπτύξουν καρκίνο στον
τράχηλο της μήτρας, καλό είναι
να εξετάζονται πιο συχνά σε
σχέση με τις άλλες γυναίκες
της ίδιας ηλικιακής ομάδας.
Οι γυναίκες που ανήκουν στις
ομάδες υψηλού κινδύνου,
μπορούν να υποβάλλονται στις
ίδιες εξετάσεις με τις γυναίκες,
που έχουν μολυνθεί από τον ιό
HIV, έχουν κάνει μεταμόσχευση
οργάνου ή έχουν ακολουθήσει
φαρμακευτική αγωγή που
περιελάβανε το φάρμακο DES.
Συνεπώς, η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
δεν προτρέπει πλέον τις
γυναίκες να υποβάλλονται σε
PAP TEST κάθε χρόνο, διότι
ο καρκίνος του τραχήλου της
μήτρας χρειάζεται από δέκα
έως και είκοσι χρόνια για να
αναπτυχθεί και επομένως οι
άσκοπες εξετάσεις κρίνονται
περιττές.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ
ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ
•
Η διατήρηση ενός φυσιολογικού σωματικού
βάρους σε όλη τη διάρκεια της ζωής κρίνεται σημαντική.
•
Η απώλεια βάρους, ακόμη και ήπιας μορφής,
είναι ωφέλιμη για την υγεία του ατόμου.
•
Κλειδιά για τη διατήρηση ενός φυσιολογικού
βάρους είναι η καθημερινή σωματική άσκηση, καθώς και η αποφυγή κατανάλωσης επεξεργασμένων
τροφών με υψηλό θερμιδικό δείκτη.
•
Μία υγιεινή διατροφή, που στηρίζεται στα
φρούτα και τα λαχανικά, συμβάλλει ουσιαστικά
στην πρόληψη του καρκίνου.
•
Μια γυναίκα πρέπει να καταναλώνει τουλάχιστον 2,5 μερίδες φρούτων καθημερινά.
•
Σημαντική κρίνεται η μείωση της κατανάλωσης του κόκκινου και του επεξεργασμένου
κρέατος.
•
Συστήνεται η προτίμηση στα προϊόντα ολικής άλεσης.
•
Συστήνεται ο περιορισμός στην κατανάλωση
αλκοόλ (μέχρι ένα ποτήρι την ημέρα).
•
Υιοθετούμε έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Ένα
ενήλικο άτομο πρέπει να κάνει τουλάχιστον 150’
χαλαρής άσκησης ή 75’ έντονης άσκησης την
εβδομάδα, ή ιδανικά έναν συνδυασμό και των δύο
τύπων άσκησης.
•
Τα μικρότερα παιδιά και οι έφηβοι καλό είναι
να ασκούνται για τουλάχιστον μία ώρα κάθε ημέρα
και να ακολουθούν έντονο ασκησιολόγιο τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα.
•
Η καθημερινή γυμναστική είναι ωφέλιμη για
την υγεία της αθλούμενης, ανεξάρτητα από τη φυσική κατάσταση του ατόμου.
•
Πρέπει να επιδιώκεται ο περιορισμός της
καθιστικής ζωής.

Η επιστημονική ομάδα

Η οργανωτική ομάδα

Αναστασίου Κώστας
Κλινικός Διαιτολόγος Διατροφολόγος, Κινητή Μονάδα
Υψηλού Αθλητισμού

Μπόγλου Σταύρος
Διευθύνων Σύμβουλος
Αναγέννηση και Πρόοδος

Γιαννακούλια Μαίρη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Διατροφής, Τμήμα Επιστήμης
Διαιτολογίας-Διατροφής,
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Θεάκου Ρεγγίνα
Γενικός Χειρουργός
Κουλουβάρης Τάκης
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Λέκτορας Α᾽ Ορθοπαιδικής
Κλινικής, Εθνικό Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κινητή Μονάδα Υψηλού
Αθλητισμού
Κυριακόπουλος Νίκος
Ακτινολόγος - Ακτινοδιαγνώστης

Ηλιόπουλος Γιάννης
Διευθυντής Κινητής Μονάδας
Υψηλού Αθλητισμού
Χαραλαμποπούλου Στέλλα
Συντονίστρια Κινητών Ιατρικών
Μονάδων
Τσομπανάκης Χρήστος
Συντονιστής Κινητών Ιατρικών
Μονάδων
Κλείτσα Βάσω
Συντονίστρια Κινητών Ιατρικών
Μονάδων
Καλαντώνη Δἡμητρα
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Τσίντου Ηλέκτρα
Γραμματειακή Υποστήριξη

Μπομπότης Μιχάλης
Γυναικολόγος - Μαιευτήρας
Τσαγρή Κωνσταντίνα
Γυναικολόγος - Μαιευτήρας
Τσεκούρας Γιάννης
Βιοχημικός Άσκησης, Κινητή
Μονάδα Υψηλού Αθλητισμού

ΟΛΑ

για τη

Τσολάκης Χάρης
Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΕΦΑΑ
Αθηνών, Κινητή Μονάδα Υψηλού
Αθλητισμού

Πληροφορίες:
info@randp.gr
Ρίμινι 1, Τ.Κ. 124 62, Χαϊδάρι, Αττική

