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Közvetetten is árt a járvány
Szakértőket kérdeztünk a vírushelyzet okozta életmódváltás megfelelő kezeléséről

TÓTH GÖDRI IRINGÓ

A járványhelyzet testileg 
és lelkileg is megviseli az 
embereket. A gyerekek és 

sok esetben a szülők is otthonról 
végzik-végezték a megszokott fel-
adataikat, munkájukat, sokáig a 
táviskola és távmunka volt a „di-
vat”. A teendők végeztével a család 
gyakran csak áthuppant a kana-
péra lazítani. Eleinte még érdekes, 
újszerű volt a helyzet, de most már 
sejtjük, érezzük, hogy hosszú távon 
nem tesz jót a szervezetünknek ez 
az életvitel. Gyógytornászt, illetve 
táplálkozási szakértőt kérdeztünk 
arról, hogy tapasztalataik szerint 

miként hatott ránk a járvány.
Szilágyi Karola táplálko-

zási szakértő, dietetikus lap-
családunknak úgy fogalma-
zott, tapasztalatai szerint 
sokak egészsége „megérzi” 
ezt a jó pár hónap bezártsá-
got, „páciensei” nagy része 

fogyás és életmódváltás ér-
dekében keresi fel őt. Szerinte az 

egyik fő problémát az jelenti, hogy 
nem változtattunk jelentősen az 
étkezési szokásainkon – a mennyi-
ségen és a minőségen sem, ám az 
aktivitásunk megváltozott, sokkal 
kevesebbet mozgunk, mint a korlá-
tozások előtt.

Fokozottan figyeljünk 
a táplálkozásunk minőségére

„Volt pár hónap, amikor nem na-
gyon hagyhattuk el a házat, és a 
minimális fizikai aktivitás is hi-
ányzott a mindennapjainkból. A 
kalóriabevitelünk nemigen vál-
tozott, de a kalóriafelhasználá-
sunk jóval csökkent, erre pedig 
a szervezetünk hogy is reagál-
hatott volna másképp, mint nem 
kívánt pluszkilókkal” – ismertet-
te a szakértő. Tapasztalatai sze-
rint mivel sokan félnek kimenni 
vásárolni, előnyben részesítik a 
kész, rendelt ételeket. Ezekkel az 
a probléma, hogy általában nem 
tudjuk pontosan, miket tartal-
maznak, és rendszerint igen kaló-
riadúsak is. Szilágyi Karola hang-
súlyozta, nem szabad szem elől 
téveszteni a tényt, hogy a túlsúly 
és az elhízás növeli a krónikus 
megbetegedések kockázatát, ép-
pen ezért fokozottan figyeljünk a 
táplálkozásunk minőségére. „Ez a 
picit lelassult időszak éppen meg-
felelő arra, hogy a szokottnál több 
időt és energiát fektessünk a táp-

lálkozásunk minőségére. Együnk 
színesebben, vitamindúsabban, 
változatosabban. Legyen meg a 
napi ötszöri étkezésünk, ami há-
rom főétkezést és két kisétkezést 
jelent. Ne feledkezzünk meg a 
makronutriensek, azaz a fehérjék, 
szénhidrátok és zsírok megfelelő 
beviteléről. Táplálkozásunk le-
gyen rostban gazdag, fogyasszunk 
zöldségeket, gyümölcsöket” – 
hívta fel a figyelmet a dietetikus.

Mivel „több” időnk van, többet 
unatkozunk vagy ülünk a képer-
nyő előtt, hajlamosak vagyunk a 
megszokottnál többet nassolni. A 
nassolni valók általában chipsek, 
ropik, csokik, édességek, kekszek, 

cukorkák, amelyek vitaminsze-
gények, kalóriadúsak, tele van-
nak színezékekkel, ízfokozókkal, 
többnyire „üres kalóriák”. Szilágyi 
Karola szerint ha valami édeset kí-
vánunk, inkább válasszuk a gyü-
mölcsöket, szárított gyümölcsöket, 
a házi süteményeket, amelyeket 
jól megválogatott összetevőkből 
készítsünk el. Kiváló nasiként szol-
gálhatnak a sima joghurtok vagy a 
tehéntúró, amelyeket gyümölcsök-
kel édesíthetünk. Ha valami sósra 
vágynánk, válasszuk a különböző 
csonthéjasokat vagy magvakat, 

mint például a mandula, dió, pisz-
tácia, tökmag, napraforgómag. 
Chips helyett pedig próbáljuk ki 
a sütőben, olaj nélkül vagy kevés 
olajjal elkészített zöldségchipseket.

Az étkezés mellett természete-
sen a mozgás is nélkülözhetetlen: 
a szakértő szerint még a legkisebb 
lakásban is találhatunk helyet has-
izom- vagy lábgyakorlatok végzésé-
re, súlyzók helyett használhatunk 
vizes palackot is, vagy a nyújtófa is 
segítségünkre lehet az edzésben. A 
kinti kocogás, ugrókötelezés vagy 
lépcsőzés szintén ajánlott. „Azok, 
akik ebben az időszakban ódzkod-
nak az edzőtermektől, akár online 
edzéseket is igénybe vehetnek. A 

lényeg, hogy életünk része legyen 
a sport, egy rendszeres tevékeny-
ség, amit lehetőleg jókedvűen vé-
gezzünk” – emelte ki a táplálko-
zási szakértő. Fontos ugyanakkor, 
hogy a szülők fi gyeljenek gyerme-
keik táplálkozására és mozgására. 
„Nem kell eltiltani semmit, csak 
mértékkel fogyasztani. Ne szóljon 
minden szünet az evésről és a te-
lefonozásról, próbáljuk mozgásra 
sarkallni gyermekünket még órák 
között is. Naponta legalább egy 
órát töltsön gyermekünk a szabad 
levegőn” – javasolta.

Fellépés a gyerekek 
fáradtságérzete ellen

Oláh Réka gyógytornász, mozgás-
terapeuta gyerekekkel és felnőttek-
kel is foglalkozik. Szerinte nagyon 
súlyos probléma, hogy a gyerekek 
legyengültnek érzik magukat, sokan 
azt mondják, hogy fáradékonyak, lát-
hatóan nincs annyi energiájuk, mint 
„normál esetben”. A fi zikai problé-
mák pedig gyakran koncentrációs 
nehézségeket is okoznak. Szerinte 
a szülők befolyásolni tudják a gye-
rekek állapotát, már egy kevés moz-
gás is segít. A felnőtteknél a tünetek 
mondhatni késleltetve jelentkeztek 
– nem akkor, amikor nem léphettünk 
ki a lakásból, hanem miután próbá-
lunk visszalendülni az életbe, esetleg 
egy kis megerőltetés után kezdődött 
a hátfájás, derékfájás, lábfájás. Akár-
csak a gyerekeknél, a felnőttek eseté-
ben is gyakori az energiahiány.

Oláh Réka azt tapasztalta, hogy 
kliensei, páciensei próbálnak fi gyel-

ni az egészségükre, tenni a fellépő tü-
netek ellen, így rákérdeznek például 
arra, hogyan ülhetnek helyesen, mi-
lyen pozícióban dolgozzanak. Min-
denkinek ajánlja, hogy minél töb-
bet mozogjanak, legyenek levegőn, 
legyenek napfényben. Nemcsak az 
online edzések, edzéstervek segíthe-
tik az elhatározást, hanem a tévében 
sugárzott műsorok is jó irányadók 
lehetnek. Mielőtt belefognánk egy 
komolyabb edzéstervbe, ha van rá 
lehetőségünk, érdemes szakértőt 
felkeresni, hogy segítsen a megfele-
lő mozgásforma, illetve gyakorlatok 

kiválasztásában. Nem feltétlenül 
komoly kardioedzéseket, súlyeme-
lést és hasonlókat kell elképzelni: a 
lényeg, hogy mozogjunk. A szakértő 
szerint az idősebb korosztály tagjai, 
akik veszélyeztetettként általában 
kevesebbet mozdulnak ki, találhat-
nak egyszerű otthoni gyakorlatokat 
is. „A napi mozgás nemcsak az egész-
ség szempontjából fontos, hanem je-
lenthet kikapcsolódást, adhat valami 
pluszt a naphoz” – jelezte Oláh Réka. 
Szerinte fontos, hogy tudatosan áll-
junk a helyzethez, hogy megértsük az 
olyan apró dolgokat, miszerint régen 
nagyon sokat jelentettek, hogy kisé-
táltunk a buszmegállóig, felmentünk 
a második emeletre az irodánkba, 
elugrottunk a sarki boltba harapni-
valóért. Ezek most mind kimaradtak, 
éppen ezért aki nem fi gyel tudatosan 
arra, hogy kicsivel kevesebb kalóriát 
vigyen be a szervezetébe, az igenis 
felszed pár kilót.

A mozgás azoknak is lényeges, 
akik átestek a koronavíruson és 

emiatt csökkent az állóképességük, 
fáradékonyak. Esetükben az álla-
potuk fokozatosan javítható egész-
séges étkezéssel, eleinte könnyebb, 
majd intenzívebb sporttal. Az étke-
zés és a mozgás mellett a lelki faktor 
is fontos, hiszen a félelmeink, bána-
taink is befolyásolják az egészsé-
günket. Oláh Réka szerint ha meg-
próbáljuk elengedni a félelmeinket, 
tudatosítani test és lélek összhang-
ját, akkor sokkal jobb közérzettel 
vészelhetjük át ezt az időszakot.

Még a legkisebb lakásban is 
találhatunk helyet hasizom- vagy 
lábgyakorlatok végzésére

▴  FORRÁS: MTI

• A nálunk is közel egy éve tartó világjárvány egészségre gyakorolt negatív hatá-
sait nem csak az érzi, aki átesett a koronavíruson. A bezártság, a kijárási korláto-
zások, a lakásban töltött hetek, hónapok mindenkinek ártottak valamilyen módon. 
Szilágyi Karola táplálkozási szakértőt, dietetikust és Oláh Réka gyógytornászt, 
mozgásterapeutát faggattuk a járványhelyzet „közvetett” hátulütőiről.




