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RADY
pre zdravú výživu

Nesprávna výživa v detstve má závažné až trvalé následky na 
zdravie detí, preto je dôležité o tom hovoriť. Detská lekárka 

Lýdia Juricová je odborníčka, ktorá sa v tom vyzná,
preto sme sa jej pýtali aj za vás.

REDAKCIA

mix na!e zdravie

Ako by mala vyzera! vyvá"ená strava die!a!a? 
Dokedy má v#znam doj$enie die!a!a?
Ka!dé obdobie !ivota die"a"a je #peci$cké, ale 
rovnako náro%né na prísun !ivín, preto!e v&!i-
va v&razn&m spôsobom zasahuje do správneho 
v&vinu a rastu die"a"a. 

Najoptimálnej#ou v&!ivou pre die"a po naro-
dení je prirodzená v&!iva matersk&m mliekom. 
Je to ideálny spôsob v&!ivy doj%a"a, ktoré-
ho v&znam bol jednozna%ne potvrden&, #túdie 
v posledn&ch rokoch zis"ujú aj súvislos" me-
dzi d'!kou doj%enia   
a prospievaním die"a-
"a. V&sledky v#ak sú 
nejednozna%né, preto 
niektoré spolo%nos-
ti vo svete odporú%ajú 
doj%i" do 12 mesiacov, 
iné do 24 mesiacov. 
V&lu%ne mlie%nym 
obdobím je obdobie 
prv&ch #tyroch me-
siacov !ivota, obdobie 
ve(mi dôle!it&ch ne-
mlie%nych príkrmov 
sa pohybuje od  piate-
ho do siedmeho mesiaca a plne doj%enská v&!i-
va sa odporú%a de"om od ôsmeho do dvanáste-
ho mesiaca. Ak doj%enie z nejakej prí%iny nie je 
mo!né, nahradíme ho podávaním adaptovanej 
detskej formuly s optimalizovan&m zlo!ením, 
neodporú%ajú sa !iadne iné náhrady mlieka     
v podobe rastlinn&ch mliek, ktoré organizmus 

ochudob)ujú o dôle!ité nutrienty. 
U star#ích detí je dôle!ité vyvá!en&m spôso-
bom zabezpe%i" príjem zeleniny, ovocia, obil-
nín, bielkovín a mlie%nych v&robkov.

V snahe zamera" sa aj na prevenciu %oraz %as-
tej#ej diagnózy detskej obezity nemajú v jedál-
nom lístku miesto sladkosti. Z cukrov dávame 
prednos" pomaly sa vstrebávajúcim sachari-
dom pred sacharidmi s r&chlym vstrebávaním 
a jednoduch&mi cukrami.

Pravidelné stravovanie 
v rodine treba v#emo!-
ne podporova" a, sa-
mozrejme, aj re#pekto-
vanie individuálnych 
v&!ivov&ch po!iada-
viek ka!dého die"a"a 
je ve(mi dôle!ité, pre-
to!e len tak je mo!-
né z dlhodobého as-
pektu predís" vzniku, 
resp. rozvoju mno!stva 
ochorení, vo v&raznej 
miere najmä t&ch civi-
liza%n&ch.

Materské mlieko je zlat&m #tandardom pre v&-
!ivu novorodencov. Je evolu%ne optimalizo-
vané a poskytuje novorodencom v#etky nevy-
hnutné !iviny potrebné v prv&ch mesiacoch po 
pôrode a zárove) sp')a meniace sa po!iadav-
ky die"a"a pod(a jeho veku. Jeho v&znam pre 

V posledných rokoch
čoraz častejšie riešime 
problém s nárastom

detskej obezity,
a preto treba dávať pozor 

na množstvo sladkostí, 
ktoré deti zjedia.
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mix na!e zdravie MUDr. L!dia Juricová

Pediater a detský gastroenterológ  s dlhoročnou 
praxou   v odbore, tiež so skúsenosťami aj v oblasti 

manažmentu počas pôsobenia  na lôžkovom oddelení 
v Ľubovnianskej nemocnici, kde pracovala 19 rokov,

z toho štrnásť rokov  vo funkcii primára detského
a novorodeneckého oddelenia, momentálne už osem 

rokov pôsobí v IBD centre ASSIDUO  v Bratislave. Dlhé 
roky sa zaoberá najmä správnou výživou v jednotlivých 

obdobiach  detského veku, ktorá je základným
pilierom v predchádzaní civilizačných ochorení
a  neoddeliteľnou súčasťou poslania každého
detského lekára.  V tomto roku  bola ocenená

cenou Ambasádorka zdravej detskej výživy.

*al#í v&vin die"a"a je obrovsk&, ba a! priam 
fascinujúci. Je to dynamická a komplexná bio-
logická tekutina s obsahom #irokej #kály rôz-
neho mno!stva bielkovín, lipidov, sacharidov  
a *al#ích biologicky aktívnych látok.

Zna%nú pozornos" lekárov a vedcov v posled-
n&ch rokoch upútala tretia najvä%#ia sú%as" 
materského mlieka, sú )ou (udské mlie%ne oli-
gosacharidy (HMO), o ktor&ch je známe, !e vy-
kazujú prebiotické ú%inky, a t&m zohrávajú 
ve(mi dôle!itú úlohu pri vzniku a rozvoji ko-
lonizácie %reva a v&voji zdravého mikrobiómu.

Eubióza, a teda postup kolonizácie najmä 
%revného traktu (kde je u %loveka sústredená 
podstatná %as" imunitného systému), má zá-
sadn& v&znam pre celkové zdravie konkrétne-
ho die"a"a, ale v neskor#ích fázach !ivota má 
potenciál modi$kova" aj jeho zdravotn& stav, 
chorobnos" a mo!n& rozvoj chronick&ch ocho-
rení. Koncepcia, ktorá opisuje cel& proces, ho-
vorí o zapájaní epigenetick&ch mechanizmov 
do priebehu tohto procesu a naz&va sa nutri%-
né programovanie vo v%asnom období !ivota 
(ENP – early-life nutritional programming). 
Základn& predpoklad nutri%ného programo-
vania vychádza z vedeck&ch v&skumov, kto-
ré zistili, !e zdravie jedinca ovplyv)uje jeho 
genetická v&bava len asi z 20 percent, ale a!           
z 80 percent je to vplyv vonkaj#ích faktorov, 
najmä v&!ivy, ktorú prijíma die"a u! v období 
pred narodením a! do veku troch rokov. Jed-
n&m z mechanizmov, ktor&m mô!e „vonkaj#ie 
prostredie“ u! v ranom veku ovplyvni" dlho-
dobé zdravie jednotlivca, je modulácia %revnej 
mikro+óry. Pre jeho lep#ie vysvetlenie a po-
chopenie vznikol koncept „prv&ch 1000 dní !i-
vota“. Ten zah,)a cel& %as trvania tehotenstva 
(270 dní) a prvé dva roky !ivota die"a"a,  záro-

ve) predstavuje obdobie, ke* je schopnos" or-
ganizmu reagova" na vonkaj#ie prostredie naj-
vy##ia a ke* je vplyv v&!ivy na vyvíjajúce sa 
orgánové systémy najv&raznej#í a najtrvalej#í. 
Obvykle je detsk& intestinálny trakt kolonizo-
van& najskôr baktériami od matky, a následne 
pomocou oligosacharidov v materskom mlie-
ku, ktoré sú nestrávite(né a u vyvíjajúceho sa 
die"a"a sú namierené na jeho priate(skú gas-
trointestinálnu mikro+óru.

Detská strava si vy!aduje na tanieri pestros" 
surovín po%as celého d)a. Cel& môj profesij-
n& !ivot, po%as ktorého sa venujem de"om, sa 
im a ich rodi%om sna!ím neoblomne vysvet-
li", !e nevyvá!ená strava a rôzne alternatívne 
diéty nie sú správne, navy#e sú ve(mi nebez-
pe%né. De"om po ich zavedení ch&bajú dôle!i-
té nutrienty, ktoré sú rozhodujúce pre správny 
v&vin a potrebné aj v *al#om !ivote, pri rôz-
nych zá"a!ov&ch situáciách (chorobách, fyzic-
kej aktivite, strese, úrazoch...). Dokonca mô!u 
by" zodpovedné za %asto a! nezvrátite(né po-
#kodenia zdravia. Po%as takéhoto neuvá!eného 
experimentovania sa mô!u ozva" ve(mi vá!ne 
choroby, na ktoré die"a mohlo ma" predispo-
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zíciu od rodi%ov, ale správnou v&!ivou a !ivot-
n&m #t&lom by sa nikdy neprejavili. Toto tvr-
denie a moja osobná skúsenos" sú podporené 
u! spomínan&mi #túdiami, ktoré dokazujú, !e 
ove(a rozhodujúcej#í vplyv na zdravie má stra-
vovanie a !ivotn& #t&l ako samotná genetika. 
Samozrejme, nedá mi nespomenú", ak&m dôle-
!it&m faktorom je jedine%n& vzor rodi%a v stra-
vovaní a prostredníctvom v&chovy aj zrozumi-
te(né vysvetlenie dopadov nesprávnej v&!ivy 
svojmu die"a"u.

Ak# ve%k# vplyv má v#"iva na  imunitu die!a!a? 
Ke*!e v %reve prebiehajú, ako som u! spome-
nula, dôle!ité imunitné mechanizmy, tak pre 
správnu funkciu a v&voj imunitného systému 
je zásadné, ako sa die"a stravuje. V posledn&ch 
rokoch sa ukazuje, ak& majú mikrobióm a mik-
robiota vplyv na na#e zdravie. Tie! narastajú 
dôkazy, !e mikroorganizmy gastrointestinál-
neho traktu mô!u zásadne vpl&va" na v&vin 
die"a"a a maturáciu, %i!e zrenie imunitného 
systému.

Predpokladá sa, !e vytvorenie 
mikrobiálneho spolo%enstva je 
vybudované u! po%as v%asného 
obdobia !ivota v prv&ch troch ro-
koch, a teda zohráva dôle!itú úlo-
hu v otázkach budúceho zdravot-
ného stavu jedinca. Preto u! od 
raného veku die"a"a sa musíme 
o mikrobiotu a teda aj o imunitu 
stara" správnym jedálnym líst-
kom, ktor& zabezpe%íme hlav-
ne pestros"ou stravy a vhodnou         
a vyvá!enou pohybovou aktivitou 
die"a"a.

Ak má die"a osídlené %revá pros- 
pe#n&mi (teda t&mi „dobr&mi“) 
mikróbmi, ktoré sú v rovnová-
he alebo prevládajú nad „zl&mi“ 
baktériami, tak je to v&borné                                                                 
a imunitné mechanizmy majú 
ve(mi dobrú pôdu pre svoje fun-
govanie. Ak sa pod vplyvom rôz-
nych faktorov toto naru#í, dochá-
dza k poruche trávenia, zlému 
vstrebávaniu !ivín, naru#eniu 
%revnej priepustnosti a t&m k de-
$citu dôle!it&ch nutrientov. Ná-
sledkom toho die"a prestane pro-

spieva", imunita sa oslabí a je náchylné na 
choroby, ktoré zasa %i u! vlastn&m pôsobením 
v organizme alebo ich lie%bou privodia trávia-
ce "a!kosti, nastupujú bolesti brucha a dochá-
dza k *al#iemu re"azeniu problémov, na konci 
ktor&ch mô!e ís" aj o naru#enie psychického 
zdravia. 

Ak# je rozdiel medzi alergiou a intoleranci-
ou na potraviny? Rodi$ia, ale aj rôzni v#"ivoví 
poradcovia dnes $asto „samodiagnostikujú“ 
rôzne v#"ivové obmedzenia. Ak# to mô"e ma! 
dosah na zdrav# v#vin? 
Intolerancia je nezná#anlivos" potraviny ale-
bo v danom %ase aj viacer&ch potravín, podie-
(a sa na nej nedostato%ná aktivita alebo ch&-
banie enz&mov potrebn&ch pre jej rozlo!enie. 
-asto sa tolerancia jednotliv&ch potravín do-
siahne upravením ich mno!stva v strave. Pri 
men#om mno!stve podozrivej potraviny a zme-
ne stravovacích návykov ju organizmus postu-
pom %asu bude lep#ie zvláda". 

mix na!e zdravie
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Napriek tomu, !e sa pojmy intolerancia a aler-
gia %asto zamie)ajú a sú pou!ívané v rovna-
kom v&zname, alergia predstavuje odli#n& 
komplex reakcií a mechanizmov. V prvom rade 
ide o hypersenzitívnu reakciu sprostredkovanú 
imunitn&mi mechanizmami, a je preto ove(a 
záva!nej#ia, v niektor&ch prípadoch mô!e vy-
ústi" a! do prejavov akútneho ohrozenia !ivo-
ta vo forme anafylaktického #oku. .al#í pod-
statn& rozdiel je v r&chlosti nástupu prejavov. 
Pri intolerancii potraviny sa objavujú neskôr, 
po rôzne dlhom %ase od po!itia potravy, zatia( 
%o pri alergickej reakcii organizmus odpove-
dá na alergén r&chlo, vä%#inou do dvoch hodín.

Stále sa stretávame s nesprávnym chápaním 
a rie#ením jedného z naj%astej#ích problémov 
detského veku a t&m je „sple"“ diagnóz zah,-
)ajúcich alergie na bielkovinu kravského mlie-
ka (BKM), intolerancie bielkoviny kravského 
mlieka a intolerancie laktózy. K&m pri aler-
gii musíme zo stravy absolútne vylú%i" BKM, 
pri intolerancii BKM ide skôr o individuálnu 
schopnos" organizmu tolerova" ur%ité mno!-
stvo BKM, a teda nie je potrebné tak radikálne 
obmedzova" stravu die"a"a. Napokon pri lak-
tózovej intolerancii, ktorej podstatou je nedo-
stato%né mno!stvo alebo zní!ená aktivita en-
z&mu laktáza, posta%uje u die"a"a vynecha" 
len mlie%ny cukor, tzv. laktózu, nie je preto po-
trebná úplná bezmlie%na diéta. 

Správne pochopenie vy##ie uveden&ch diagnóz 
je základom pre adekvátne nastavenie dietetic-
k&ch re!imov potrebn&ch pre optimálny v&vin 
die"a"a. Ideálne zostáva v kompetencii odbor-
ného lekára a zárove) umo!)uje predís" nea-
dekvátnym zásahom do jedálneho lístka detí, 
a t&m aj rozvinutiu mo!n&ch následkov, vráta-
ne retardácie rastu, oslabeniu imunity, zaostá-
vaniu v psychomotorickom v&vine a mnoh&ch 
*al#ích.

Ak# vplyv z vá&ho poh%adu detského lekára 
mala na deti pandémia?
„Covidová“ doba pozna%ila nás v#etk&ch              
a e#te len príde %as, ke* budeme vyhodnoco-
va", %o nám vzala, ale aj naopak, %o prinies-
la do na#ich !ivotov, preto!e i to netreba opo-
menú". 
Ka!dopádne odtrhnutie detí od #koly a krú!-

kov so spolu!iakmi a naru#enie ich denné-
ho re!imu obmedzením sociálnych kontaktov        
a pohybov&ch aktivít si vyberie svoju da). Tre-
ba to v#ak hodnoti" komplexne, z viacer&ch 
poh(adov, a teda aj v istom zmysle  pozitívne, 
rodiny si na#li na seba viac %asu, trocha sme 
sa, teda aspo) v t&ch za%iatkoch, spomalili, 
upokojili. V dôsledku uzatvorenia nákupn&ch 
centier deti trávili ve(a %asu vonku a v príro-
de, ich chorobnos" na respira%né ochorenia v&-
razne klesla, %o ur%ite pomohlo de"om s rôzny-
mi formami porúch imunity a alergikom. Na 
druhej strane je pravda, !e tam, kde sa deti me-
nej h&bali alebo boli viac vnímavé k celkovej 
situácii a prechádzali vä%#ím stresom, mohlo 
toto obdobie zanecha" následky na ich psychi-
ke a fyzickom zdraví.

Preto je len a len na nás rodi%och, lekároch       
a u%ite(och, ako zu!itkujeme v#etky skúsenos-
ti a udalosti z tejto doby v *al#ích rokoch. • 
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Zapojte sa do sú!a"e v#$ase od 5. 9. 2022 do 23. 9. 2022, vystrihnite kupón a#po%lite ho 
nalepen& na kore%ponden$nom lístku spolu s#va%imi kontaktn&mi údajmi na adresu:
VIP, s. r. o., Moja psychológia, Pluhová 42, 831 03 Bratislava
alebo po%lite SMS bez diakritiky v#tvare: VIP2(medzera)PREVENTAN(medzera)vase meno
SMS posielajte na $íslo 6673. 
Cena vratnej SMS je 1' vrátane DPH. Slu"bu technicky zabezpe$uje A-SMS s.r.o. Do sú!a"e budú 
zaradené v%etky SMS a#kore%ponden$né lístky doru$ené 
do 23. 9. (vrátane). Mená v&hercov zverejníme v#nasledujúcom 
$ísle. Zapojením sa do sú!a"e sú!a"iaci potvrdzuje, "e sa 
oboznámil s#podmienkami sú!a"í, uveden&mi na 
www.detiamy.sk a#súhlasí s#nimi.

Kupón
Moja psychológia $. 9 
PREVENTAN

Do boja s jesennými virózami 

Návrat detí do škôl a  dospelých do pracov-
ných kolektívov môže byť pre imunitu ná-
ročnou skúškou. Ako ju správne „vyškoliť“, 
aby efektívne bojovala proti vírusom a  pa-
togénom? V prvej obrannej línii je slizničná 
imunita a  správne posilnená zabráni tomu, 
aby sa vírusy a  baktérie dostali ďalej do dý-
chacích ciest. Preventan® s  obsahom originál-
nej patentovanej látky ProteQuine® v  kombinácii 
s vitamínom C prispieva k podpore imunitného systému. Špeciálna pa-
tentovaná zložka ProteQuine® je zmesou telu vlastných biologicky aktív-
nych látok, ktoré môžu podporiť správnu činnosť slizničného imunitného 
systému. Výživový doplnok Preventan® je ur-
čený pre všetky vekové kategórie. Preventan®

Clasic a  Junior sú vhod-
né na každodenné a dlho-
dobé užívanie. Preventan®

Junior je deťom špeciálne 
prispôsobený veľkosťou 
cmúľacej tablety a príjem-
nou ovocnou alebo jaho-
dovou príchuťou. 
www.neuraxpharm.sk 
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