
S
zász Hunor, a Har gita 
Megyei Sürgősségi 
Kórház dietetikusa 
azt mondja, munkája 
során leggyakrabban 
szív- és érrendszeri 

megbetegedésekkel, diabétesszel és 
ennek szövődményeivel találkozik, 
nyilván számukra ír elő az esetek 
többségében étrendet is. Főként a 
túlsúly a legmeghatározóbb faktor, 
amely befolyásolta ezeket a rendel-
lenességeket, az elhízás pedig az 
életstílus következménye – szögezi 
le indulásból. A szakember szerint a 
kaotikus étrend, a dohányzás, az al-
koholos italok túlzott fogyasztása, de 
az élelmiszerek gyenge minősége is 
mind-mind hozzájárul a betegségek 
kialakulásához.

„Régiónkban a magas szénhidrát- 
és kalóriatartalom jellemzi a lakos-
ság étrendjét, ami rendbe is lehetne, 
kivéve ha nem ülő életmód a jellem-
ző. Ha az alanynak napi hat-hét óra 
ülőmunka jut, és nem végez heti 
két-három alkalommal 30–60 perces 
testmozgást, de hétvégéit sem a ma-
ratonfutással tölti, akkor kár a szer-
vezetet leterhelni ilyen élelmiszerek-
kel. Kerülni kell az olajban sültet, az 
édességeket, az édesített italokat, va-
lamint a gyorséttermi ételeket. Aján-
lott a napi ötszöri étkezés betartása, 
azaz kiegyensúlyozottan étkezni, a 
többször keveset alapszabályt betar-
tani” – hangsúlyozza a dietetikus.

És tanácsai megszívlelendők, el-
lenkező esetben könnyen kialakulhat 
a 2-es típusú cukorbetegség, amely 
többek közt szigorú étrenddel is jár. 
„A 2-es típusú cukorbetegeknek ke-
rülniük kellene a magas glikémiás 
indexű termékeket (kukoricaalapú-
ak, cukor, fehér lisztes élelmiszere-
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Székelyföldön 
hajlamosak az 
emberek szén-
hidrátot szén-
hidráttal enni, 
ez pedig nem a 
legegészsége-
sebb verzió.

ket, krumpli stb.). Helyettük ajánlott 
a zöldségek, gyümölcsök többsége, 
sovány húsok, joghurt, kefi r, túró, 
sajt, olajos magvak, halak fogyasz-
tása” – magyarázza. Mivel tapaszta-
latai szerint Székelyföldön legtöbb 
esetben szénhidráttal szénhidrátot 
fogyasztanak, azaz kenyeret krumpli-
val vagy rizzsel, ennek az étrendnek 
az elkerülése érdekében a pácienssel 
együtt állítják össze a személyre sza-
bott diétát, fi gyelembe véve étkezési 
szokásait, programját, preferenciáit.

DASH – diéta és mediterrán étrend

Szász Hunor szerint a szív- és érrend-
szeri betegségek étrendje bizonyos 
szempontból hasonló a cukorbetege-
kéhez, esetükben a teljes kiőrlésű ga-
bonafélékre, zöldségre és gyümölcs-
re épülő DASH – diéta és mediterrán 
étrend alkalmazható. Étrendjüket 
a csökkentett szénhidrát és állati 
eredetű zsír jellemzi, a só, a pikáns 
fűszerek, cukros ételek, állati erede-
tű zsírokat tartalmazó élelmiszerek 
korlátozásával. A dohányzás és az 
alkoholos italok fogyasztása tiltott 
– emeli ki. „Nagyon fontos a napi fo-
lyadék mennyisége és minősége. Ha 
lehet, szénsavmentes ásványvizet, 
valamint otthon facsart gyümölcs- és 
zöldségleveket fogyasszanak. Túl-
nyomóan zöldségkrémlevesek, főtt/
párolt sovány húsfélék, zöldségek 
kellene alkossák az étrendjüket. A 
tízórai és uzsonna lehet házi kompót 
vagy egy gyümölcs, esetleg egy kis 
doboz tejtermék, illetve korlátozott 
gabonaalapú élelmiszerek. A reggeli 
és vacsora feltétlenül kell tartalmaz-
zon nyers zöldséget!” – emeli ki.

A szakember szerint gyakoriak a 
refl uxos vagy gyomorégéses esetek 

is, ekkor a GERD-étrend alkalmazha-
tó, amely fehérjében és rostban gaz-
dag, ugyanakkor kerülendő a zsír-
ban/olajban sült ételek fogyasztása, 
miként a pikáns, a savanyú ételek, 
magas zsírtartalmú tejtermékek, bi-
zonyos zöldségek (hagyma, fokhagy-
ma), ételízesítőt tartalmazó ételek is.

Ami a daganatos betegeket illeti, ese-
tükben komplikáltabb az étrend, mert 
fi gyelembe kell venni az adott beteg 
fi zikai állapotát, kezelését, a betegség 
előrehaladottságát. „Bizonyos esetben 
csak folyékony étrend szabható meg, 
de van,  amikor a megszokott élelmi-
szerekből kell összeállítani az étrendet. 
Általánosan daganatos betegek esetén 
mindenképp korlátoznám a szénhid-
rátbevitelt, ketogén étrendet ajánla-
nék. Étrendjüket olyan élelmiszerek 
kell alkossák, amelyek nem okoznak 
kellemetlenséget, de ugyanakkor jó 
hatással vannak a szervezetükre. Leg-
több esetben az olajos magvak, zöldle-
velűek, ismert környezetből származó 
húsfélék, zöldségek ajánlottak.”

Glutén- és laktózérzékenység

A dietetikus tapasztalatai szerint is az 
utóbbi években növekedett a glutén- 
és laktózérzékenység. A gluténra ér-
zékenyek fogyaszthatják a rizsliszt, 
kukoricaliszt alapanyagú terméke-
ket, a krumpli-, szója-, köles-, sze-
zámmag alapú készítményeket. Fon-
tos, hogy fi gyeljenek a vitaminok és 
ásványi sók bevitelére. A gabonafé-
léket helyettesíthetik hüvelyesekkel, 
krumplival, tojással, húsfélékkel, 
hallal, spárgával, spenóttal, banán-
nal vagy avokádóval. A legbizton-
ságosabb ebben az esetben az olyan 
termékek fogyasztása, amelyeken fel 
van tüntetve a gluténtartalom hiá-

nya, ezeket általában külön polcokra 
helyezik az üzletekben. Ezen termé-
kekhez hasonlóan a laktózmentesek 
csomagolásán is fel van tüntetve a 
panaszokat kiváltó összetevő hiánya. 
Az érintetteknek az állati eredetű tej-
termékeket kell kerülniük, növényi 
tejkészítményekkel helyettesítve eze-
ket (például mandulatej, kókusztej 
stb.). Ugyanakkor fontos a D-vitamin 
és a kalcium bevitele a szervezetbe.

Hányás, hasmenés

A kórház dietetikusa szerint hasme-
nés esetén fontos a folyadékpótlás, 
vizet és teát kell fogyasztani bősége-
sen, a kávét, üdítőket, zsíros, rostdús, 
édes ételeket kerülni kell. Ajánlott az 
egyszerű főtt étel – például a főtt rizs, 
sárgarépa, petrezselyem –, száraz 
sajt, banán, áfonyaíz, pirítós kenyér, 
fűszermentes élelmiszer fogyasztá-
sa. Egyik leggyakoribb étel ilyenkor a 
főtt rizs párolt zöldségekkel (murok, 
petrezselyem), sajttal (reszelve), főtt 
csirkemell, mindezek minél kevesebb 
sóval készítve. Hányás esetén is fontos 
a folyadékbevitel, majd amikor meg-
szűnik, akkor is érdemes könnyű ételt 
fogyasztani: keksz, főtt rizs, banán, pi-
rítós, főtt zöldség. Mindezeket kisebb 
adagokban és lassan kell fogyasztani, 
a szervezet kímélése érdekében. Ke-
rülni kell a zsíros és édes ételeket.

„Nagyon fontos, hogy mielőtt az 
internetről alkalmaznánk egy fo-
gyókúrás vagy betegségekre szabott 
étrendet, kérjük ki a dietetikus szak-
véleményét, mivel ha az étrend nem 
személyre szabott, elmaradhat a po-
zitív hatása” – emeli ki Szász Hunor.
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Betegségek diétái
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Hogyan étkezzen az, akit szív- és érrendszeri meg-
betegedésekkel, esetleg diabétesszel diagnosztizál-
tak? Mire figyeljünk, ha beáll a hányás-hasmenéses 
időszak, milyen élelmiszereket lehet fogyasztani, 
illetve tanácsos kerülni abban az esetben, ha valakit 
daganatos megbetegedésekkel kezelnek? A kérdé-
sekre Szász Hunor dietetikus válaszol.




