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Pod?a štatistík trpí nadváhou asi 12% detí, až 8% dokonca jej vyššou formou – obezitou. Obéznych detí je v rozvinutých krajinách stále viac, predovšetkým kvôli nesprávnym stravovacím návykom osvojeným už v ranom veku. ?o robi??

Rodi?ia ?asto sami nechcú vidie? nadváhu svojho die?a?a a nad malým bacu?kom sa len blahosklonne pousmejú. Plné lí?ka sú síce roztomilé a „dobrý apetít“ mami?ku poteší ur?ite viac ako die?a odmietajúce jes?, napriek tomu však nesmiete strati? zdravý úsudok.

Kedy je vaše die?a obézne?
Pre ur?enie nadváhy a obezity je aj pri de?och najdôležitejšia hodnota BMI (body mass index): nad 25 vo všeobecnosti hovoríme o nadváhe, nad 30 o obezite. „Obezita detí je ve?mi individuálna záležitos?. Oficiálne sa riadime tabu?kami BMI, ale ke?že každé die?a je
iné, lekár vždy situáciu posúdi osobitne,“ hovorí skúsená pediatri?ka MUDr. Eva Be?ová.

Pre?o je nebezpe?ná
Detská obezita je nielen istou cestou k neskoršiemu vysokému krvnému tlaku a cholesterolu. Die?a trpiace od raného veku obezitou môže ma? v už v desiatich rokoch tepny v takom stave ako 45-ro?ný dospelý a okrem kardiovaskulárnych problémov obezita prináša aj
mnohonásobne zvýšené riziko cukrovky, poruchy spánku ?i dokonca pred?asnú pubertu. Najhoršie je, že až 80% obéznych detí sa svojho problému nedokáže zbavi? ani v dospelosti. Kona? preto treba ?o najskôr. Obezita pre die?a navyše môže ma? aj psychické
následky, najmä ak sa mu kvôli váhe iné deti vysmievajú.

?o obezitu u detí spôsobuje
Vyhovára? sa na genetiku je takmer zbyto?né – viac ako 95% prípadov detskej obezity má na svedomí zlá životospráva, teda najmä nesprávne stravovanie a nedostatok pohybu. Tu sú najvä?ší vinníci:

nepravidelný stravovací režim a nárazové jedenie najmä ve?er
?astá konzumácia mastných vyprážaných jedál a fastfoodov
neprimerane vysoké množstvo živo?íšnych bielkovín v strave
pravidelná konzumácia sladených nápojov, ako napr. kola a ?adový ?aj
nedostato?ný pitný režim (základom má by? ?istá voda)
nedostatok pohybovej aktivity a pasívne trávenie vo?ného ?asu pri TV a po?íta?i
?asté maškrtenie kalorických „pochú?ok“ medzi hlavnými jedlami d?a

Chrá?te svoju ratoles?!

Dodržujte v stravovaní pravidelný rytmus. Ak deti po?as d?a dostanú 3 plnohodnotné jedlá plus desiatu a olovrant, nebudú ma? ani nutkanie to?ko maškrti?.
Návšteva reštaurácie rýchleho ob?erstvenia by pre die?a mala by? výnimo?nou udalos?ou, nie bežnou sú?as?ou stravovania.
Najmä malé deti vynikajúco reagujú na vizuálne podnety, dajte si preto záleža? na vizáži zdravého jedla a die?a ho ur?ite prijme.
Chrá?te die?a pred skrytými prázdnymi kalóriami v sladených nápojoch, džúsoch ?i koktailoch plných farbív a konzervantov. 1 dcl takéhoto nápoja môže obsahova? aj viac ako 3 kocky cukru!
Pitný režim postavte na ?istej pramenitej vode, najlepšie doj?enskej( napríklad Lucka), ktorú v?aka nižšiemu obsahu minerálov a optimálnemu pH odporú?ajú ako prvú vo?bu pre malé i staršie deti aj pediatri.
Za?nite od seba. Deti sa u?ia napodob?ovaním a prvé tri roky ich života sú k?ú?ové na vytvorenie správnych stravovacích a pitných návykov. Ukon?ite doma kultúru nezdravých jedál s presladenými nápojmi – deti odmali?ka u?te, že ovocie, zelenina
a ?istá pramenitá voda sú v stravovaní úplný štandard.
Televízor a po?íta? povo?te maximálne na 2 hodiny denne. Radšej die?a motivujte k aktívnemu tráveniu vo?ného ?asu prihlásením na športový krúžok, spolo?nými vychádzkami a rôznymi aktivitami pod holým nebom.
Dbajte, aby die?a neponocovalo a malo dostatok spánku.

Slovo odborníka – MUDr. Eva Be?ová, pediatri?ka s 35-ro?nou praxou
Pri riešení detskej obezity do úvahy berieme ako a ?o die?a je a pije. Ke? ide o malé die?a, ?i je dostato?ne ohybné, pri staršom ko?ko sa po?as d?a aktívne pohybuje. Ide ale aj o psychiku detí. Z vlastnej praxe mám dokonca skúsenos? s die?a?om, ktoré sa rozhodlo, že
musí matku obra?ova? a tým pádom viac jes?, aby bolo silnejšie. Bola to jeho vlastná vô?a a riešenie bolo komplikované.Dôležité však je, aby sa problém riešil v rodine. Rodi?ia musia spolupracova? a chcie? musí aj die?a. Objektívne dokázaná obezita sa musí rieši?
komplexne, napríklad aj v spolupráci s endokrinológom.
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