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Placówki |ecznicze z lubuskiego i śląskiego nie garną się do walki z otyłością

Instytut Ź}'wności i Zywienia Lii) przy wsparciu finansowym rządu Szwajcarii oraz
polskiego Ministerstwa Zdrowia staaa się wa|czyć z epidemią otytości m.in. poprzez
organizacię l2.tygodniowych programów redukcji masy ciała oraz dietetycznych
punktów konsultacyjnych w placówkach leczniczych na terenie całego kraju. W ra.
mach tego projektu w każdym województwie przewidziana jest realizacja dwóch edy.
cji programu redukcji masy ciała (ptzez dwa różne ośrodki). NiesteĘ, w wojewódz-
twach lubuskim i śląskim jest problem ze znalezieniem przychodni i szpitali zaintere.
sowanych wzięciem udziału w tym ważnym projekcie. }eśli nikt się nie zgłosi do koń.
ca listopada z polsko.szwajcarskich funduszy skorzystają inne województwa.

Z badań epidemio1ogicznych rłynika, ze już co drugi Polak ma nadwage, a co piąty jest

oĘĘ. Problem ten z roku na rok staje się coraz bardziej poważny. Eksperci Instyfufu
Żywnośc| i Żywienia ostrze1aj4, że bez podjęcia zderydowanych dziatań zmierzaj4cych
do powstrzymania rozwoju epidemii otyłości w Po1sce, nasze społeczeństwo czeka zna-
czący wzrost zachorowalności na cukrzycę, choroby krążenta, nowotwory oraz wiele in'
nych poważnych dolegliwości i powikłań.

. Nadwaga i otytość są obecnie największym zagrożeniem dla zdrowia publicznego w Polsce i na

świecie' Wciq:ż nie wszyscy zdajł sobie sprauę z tego, że otytość jest chorobą, a do tego przyczynia
się do rozwoju innych chorób przewlektych, jak: cukrzyca typu 2, choroby ulctadu krążenia (udar

mózgu, nadciśnienie tętnicze), nowotuory ztośliwe (m.in' rak jelita grubego, sutk'a, gruczotu kro'

kowego), kamica zołciowa, niealkoholowe stłuszczenie wątrlby, ząburzenią hormonalne (zespot policy.

sĘcznych jajnikow), zmiany zwyrodnieniowe ulładu kostno.stauowe4o czy nocny bezdech _ ostrze-
ga prof. Mirosław Jaros z, dyrektot instytutu Zywności i Zywienia w Warszawie.

W wa|ce z epidemi4 oty|osci w Polsce prym wiedzie od dawna lnstyfut Żywnosci i Ży-
rvienia, który realizuje obecnie ptojekt ,,Zapobieganie nadrvadze i otyłości oraz chorobom
przewlekĘm poPTzeZ edukację społeczeństwa w zakresie ż}'wienia i aktywności fizycz-
nej,, (znany też pod skróconą nazwą ,,Zachowa1Równowagę,, lub sygnafurą KIK/34). jest

cerĘvfikat Akrcdytacji AB 690

Produkt} spoż]'rtczei za\ł'aność białka Dretodą Kicldahla. zawafiość duszczu netodą soxhlela' Za$'arlośc \l'apnia' magnezu, sodu' potasu metodą
alomowei spekiromeldi absorpcyjnej \\ \'!ersji plomieniowej (FAAS)' za*ańość cholesteroiu nletodą chromatografij gauowej Z detekorem
p|oDrienio\'!'o.jonizacyjnym (GC-FID). za\łarlość akryloamidu metodą chromatografii cieczouęj sprzęŹone.i f tandemową spekfometrią mas (Lc'
MS/MS)' obecnośc tem1otoleranc}jnych ba}'1erii 7 rod7,aju Cd \blobacl€]' melodą p\tkową. obecnośc Escherichia ooli o157 metodą horyzon1alną
jakościo*'ą. obecność k\Yasu nukleinowcgo DNA s\\'oistego dla Enterobacter sakazakii (Cronobacter sakazakii) me{odą jakościową . o|eje
i tluszcze roś|inne omz zwierzęce: za$'artośc kwasó\'l' tłuszcfo[ych. W 1'vm izomeró$'trans metodą cl]romatografii gazowęj ze spekrometrią nas
(GC-N,IS) . }'|tko i przctwory młeczne: obecnośó En1erobacter sakazakii metodą iakoścjouą.. sól: zalvarlość jodu meiodą jodometry'cznq .
Nłpoje i słodziki tabletkott'e: zawarlość acesulfanlu-K' aspańamu i saclraĄny nrelodą lr]'sokospm\\nei chromatografii ciecfo\Ą'cj (HPLC).
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to projekt wspótfinansowany przez Szwaicarię w
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii
Ministerstwo Zdrowia.

ramach szwajcarskiego programu
Europejskiej, a także przez polskie

Jednym z elementów tego projektu są działania prowadzone w placówkach stużby
zdrowia na terenie całego kraju, w tym przede wszystkim 32 edycje bezpłatrrych dla pa-
cjentów 12-Ęgodniowych programów redukcji masy ciała. Dzięki nim, kompleksową
opieką dietetyków, rehabi1itantów, psychologów i 1ekarzy Zostanie objęĘch łącznie około
1600 osób Zmagających się z otyłością 1ub nadwagq. Do udziału w programle nog4 zgła-
szać się placówki medyczne mające podpisane umowy z NFZ i posiadające niezbędne
zap\ecze do przeprowadzenia próby wysiłkowej Z oceną kardiologa, zaięć z psycholo.
giem i zajęć sportowych. Takie programy redukcji masy ciała zostaty ]11z z powodzeniem
przeprowadzone @ądź są właśnie realizowane) we wszystkich polskich województwach
za wf ątkiem lubuskiego i śląskiego, gdzie wctąz brakuje placówek leczniczych chętnych
do udziafu w akcji. Przypomnijmy, ze w ramach projektu w każdym województwie
przewidziana jest reaiizacja dwóch edycji programu redukcji masy ciała (przez dwa roz-
ne ośIodki). NiesteĘ w województwach lubuskim i śląskim jest prob1em ze znalezieniem
przychodni i szpitali zainteresowanych poprowadzeniem drugiej edycji programu.

- Gorąco |laffiąuiam przychodnie i szpitale z województwa lubuskiego i ślqskiego do udziału w
naszej okcji, Nabór placówek prouadzony jest za pośrednictuem strony internetowej
ruzpzo.zachouajroultlozuage,|ll' Zostato tam opublikowane ,,ogtoszenie dla placówek służby
zdrowia,,, w któryffi znajdujq się podstaulwe informacje i kontakty ' Na zachętę poaiem tylko, że

do września 2015 r. realizacje naszach pro4rnmów odchudzajqcych zakończyło 27 placówek w całej

Polsce. W sumie rozpoczynato je 1350 osób, do końca wytrwało ponad B0 proc. Łącznie uczestnicy
prl4ran1óu stracili juz ponad 4 tony nadmiernej |fiasy ciata - wy1icza dr Wioleta RespondeĘ
koordynujqca akcję z ramienia IZZ.

Poszukiwanie chętnych do wspótpracy placówek leczniczych z województw lubuskiego i
śląskiego trwa iuz kilkanaście miesięcy! Cierpliwość organizatorów akcji powoli się jed-
nak kończy. Jeś1i do końca listopada br. nie zgłosi się zadna chętna placówka lecznicza z
tych dwóch województw to wtedy z dostępnych funduszy i krrow-how dia realizacji tego
dział'ania skorzysta1ą ZOZ-y z innych regionów kraju.

Dodatkowe informacje na temat projektu ,,Zachowaj równowagĘ', i Szwajcarsko-
Polskiego Programu Współprary (SPPW) dostępne są na stronach internetowych:
rr ww.zachowai rorvnorr'a ge.Dl. \\'w\\'.progrdnrszwaica rski. gor'.p1.

Więcej informacji na temat zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia mozna znaleźć
na stronie internetowe;' Instytutu Z}.wności i Zy.wienia: rłnl.rlr'izz.rt'art.'p1


