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Намаляването на телесното тегло е от съществено значение за съвременната кардиология. В развитите страни над 34% от населението е с наднормено тегло. Налице е значителен обществен,
икономически и медицински интерес към създаване и провеждане на дългосрочни програми за намаляване на телесното тегло. Необходимо е да бъдат изработени насоки за изграждане и провеждане на нефармакологични и нехирургични програми
за регулиране на наднорменото тегло с цел постигане и поддържане на по-добро здраве и предпазване от сърдечно-съдови заболявания. Те се концентрират върху ползата от намаляване на теглото,
което, успоредно със здравословния начин на живот, води до подобряване на сърдечно-съдовия
статус /напр. намаление на артериалното налягане, серумните нива на общия холестерол и ХолЛПНП (LDL-холестерол) и увеличение на Хол-ЛПВП
(HDL-холестерол)/. В програмите за намаляване на
теглото участниците трябва да имат реалистични цели за продължителен период от живота
и да бъдат убедени, че дори поддържането и на
малко намаление на теглото може да доведе до
снижение на ефекта от действието на сърдечносъдовите рискови фактори. С оглед постигане на
максимален резултат, тези програми следва да бъдат съобразени с индивидуалните характеристики на всеки участник. Независимо от програмите
за немедикаментозно поведение при лицата с наднормено тегло, не бива да се забравя, че затлъстяването е болест и трябва да спазваме принципите на лечение на болестта.

Хората, чието тегло надвишава с не повече от
20% от идеалното, е по-разумно да бъдат посъветвани да увеличат своята физическа активност и да ограничат приема на мазнини с храната до приемливи за доброто здраве нива, тъй като спазването на по-горните препоръки би трябвало да намали количеството на телесните мазнини и да понижи концентрацията на мастите в
кръвта и артериалното налягане. Пациентите,
чието тегло надвишава с повече от 20% идеалното, са потенциални кандидати за включване в
програми за редукция на телесното тегло, особено ако при тях съществува риск от коронарна болест, хипертония или диабет. Лица с абдоминален тип затлъстяване трябва да бъдат изследвани за нарушен липиден профил, високо артериално налягане или нарушен глюкозен толеранс, защото този тип затлъстяване се свързва с увеличен
риск от развитие на посочените заболявания.
Въпреки че развитието на затлъстяването
има и генетичен компонент, механизмът му е неизвестен и за повечето хора в основата му стои
несъответствието между хранителния прием и
енергийния разход. Увеличеното тегло обикновено е резултат от излишък на енергиен прием,
липса на енергиен разход поради ниска физическа
активност или и двете заедно. Ето защо, една
успешна програма за намаляване на теглото
трябва да бъде базирана на намален енергиен
внос, включително и на общи и наситени мазнини, и на увеличен енергиен разход посредством
повишена физическа активност. Когато телесното тегло намалява, намаляват и енергийните
нужди поради понижаване на скоростта на метаболитните процеси. В тези случаи понижаването на теглото се забавя (или дори може да има
известно наддаване), ако лицата продължат да
консумират същото количество храна, без да
увеличат енергийния си разход. Ето защо е изключително важно да се увеличава постепенно физическата активност за поддържане и контрол на
теглото.
Предложените промени в диетата, най-важна
от които е намалението на приема на общи и наситени мазнини, би трябвало да бъдат едновременно приятни и приемливи, а увеличената физиНАУКА КАРДИОЛОГИЯ / БРОЙ 2, 2001
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ческа активност – да доставя удоволствие, да
бъде практична и безопасна. Хора, трудно поддържащи нормално телесно тегло, подлежат на
системен медицински контрол, особено ако са
със значително затлъстяване или са имали неуспех при опитите за намаляване на теглото. Повечето от тях самостоятелно отслабват и
поддържат намалението на теглото си чрез ограничаване предимно на приема на мазнини (поради по-голямото им енергийно съдържание на
грам, в сравнение с белтъците и въглехидратите) или чрез увеличен енергиен разход посредством засилена физическа активност.

Основни положения
на програмата за ефективен
контрол на теглото
на възрастни над 18 години
Създаването на подобна безопасна и ефективна
програма е базирано на следните принципи:
- информиране на участника/пациента (информирано съгласие);
- скрининг на всички участници, започващи
програмата, чрез използване на подходяща анкета и определяне на тези, които се нуждаят
от постоянен медицински контрол;
- препоръки към участниците, които трябва да
бъдат консултирани с лекар преди началото
на програмата (табл. 1);
- наличие на квалифициран персонал, добре обучен и с достатъчен опит и практика в осъществяването на подобни програми.
Кой се нуждаe от наблюдение?
Оценка на здравословното състояние
Първоначалната цел на предварителното
изследване и последващото проследяване на
хора със заболявания или със сърдечно-съдови
рискови фактори, е да се осигури тяхната безопасност. Преди да започнат да се придържат към режим за намаляване на теглото, хората, които са с тежка степен на затлъстяване, със сърдечно-съдово заболяване, висок общ
холестерол, хипертония или диабет, трябва
да се консултират с терапевт, за да се прецени доколко подходящ и безопасен е предвидения режим, без значение колко малко е предвиденото редуциране на теглото. Те трябва да
бъдат изследвани и за състояния, чието последствие може да е прекомерното затлъстяване. Тъй като тези препоръки се отнасят за
здрави индивиди, скринингът трябва да включва изследване за бременност, булимия или други хранителни разстройства, психични отклонения, както и за заболявания като диабет, които могат да се влошат от промяната в
енергийния внос и приема на храна. В допълнеНАУКА КАРДИОЛОГИЯ / БРОЙ 2, 2001

ние към пълната анамнеза и цялостния физикален преглед, лабораторните изследвания трябва да са насочени към скрининг за диабет,
хипертония, бъбречни и чернодробни заболявания, както и за функционалното състояние на
щитовидната жлеза. Необходимо е да се изследва и липидния профил, който да включва:
общ холестерол, триглицериди, Хол-ЛПВП
(HDL-холестерол) и Хол-ЛПНП (LDL-холестерол).
Тъй като физическата активност играе важна
роля за ефективността на програмата, трябва също да се прецени и безопасността на обичайния тренировъчен режим.
таблица 1

Необходимо е поставянето на достижими цели
за намаляване на теглото:
- индивидуализиране на храненето, физическата
активност и поведение;
- спазване на препоръките на програмата за минимум 2 години;
- преценка на дългосрочната ефективност и безопасност на програмата чрез оценка на намаляването на теглото и здравословното състояние на всички участници след приключване
на програмата и на 1, 2 и 5-тата година след
това [т.е. да се обработят данни за броя на
участниците, започнали и завършили програмата, както и тяхното тегло и здравословно
състояние - артериално налягане, серумни липиди и др.)];
- на участниците в повечето програми за редуциране на теглото се определя среща
веднъж седмично през началната фаза. Тъй като участниците трябва да бъдат проследявани непрекъснато по време на програмата,
през първата година минималният брой на
посещенията при специалист би следвало да
бъде 12.

Информация, предоставяна
на участника
Преди да се включи в програма за намаляване на
телесното тегло, всеки участник трябва да бъде
информиран относно:
- броя и начина на срещите между участника и
водещия на програмата;
- постижима цел в редуцирането на теглото;
- преценка на времето, необходимо за постигане на тази цел;
- здравословни и физиологични ползи, които могат да бъдат постигнати чрез намаляване на
теглото;
- физиологични рискове, свързани с редукцията
на теглото;
- нужда от медицинско проследяване при особе-
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ни случаи.
В допълнение, към информацията на всеки
участник трябва да бъдат съобщени:
- данни за вероятността първоначалното тегло отново да бъде възстановено (висок процент от тези, които са редуцирали теглото
си, са го възстановили в рамките на 5 години);
- потенциални физични и физиологични рискове,
свързани с редуциране на теглото и последващо евентуално възстановяване на сегашното
състояние;
- пълна стойност на лечението, включително
всички продукти, услуги, помощни средства и
лабораторни тестове;
- статистически достоверни данни за намаляване на съмненията за неуспех на програмата.

Подбор на персонал и обучение
Целият персонал, включен в осъществяването
на програмата, трябва да бъде квалифициран по
отношене на обучение, тренираност и опит в
осъществяването на подобни програми, както и
да притежава елементарни познания в областта
на диетологията и опит в индивидуализиране на
хранителния режим.
ДИЕТОЛОГ

Лицензирани диетолози би трябвало да съставят хранителния порцион и режим на програмата. Специалисти по хранене, невключени в погорната категория, трябва да бъдат обучени от
диетолозите и редовно да повишават квалификацията си. Те трябва да бъдат на разположение
на участниците за консултации.
ЛЕКАРСКИ ЕКИП

дящо обучени от диетолозите, фитнес-инструкторите и психолозите.
Пациентът трябва да има осигурен достъп до
здравните лица, да бъде системно обучаван и да
бъде проследяван до приключване на провежданата програма. Специално внимание трябва да се
обърне на разширяване на общата култура на пациента, както и на неговите близки, свързани с
провеждането на програмата.

Компоненти
на подходящата програма
ЦЕЛИ

Набелязаното за достигане телесно тегло
трябва да бъде разумно преценено и базирано
на личната, етническата и фамилната характеристика на индивида, а не само на връзката
между теглото и ръста или индекса на телесната маса. Реалистичната цел зависи много
от теглото в миналото. Например, на човек
със затлъстяване и фамилна обремененост за
затлъстяване не може да се обещава постигане на тегло в нормални граници. Въпреки че е
добре самите участници също да вземат участие в определянето на целта, препоръчително е да не се насърчават в стремежа си към нереалистично ниско тегло. Особено внимание
трябва да бъде обърнато на хора, при които
съществува риск от развитието на хранително нарушение по типа на булимия или анорексия нервоза.
Може да бъде следван поетапен план при определяне на крайната цел, при който участниците
са съгласни да съдействат за постигане на приемливо намаление на теглото. Ако началното на-

Лекарите, контролиращи програмата, трябва
да бъдат запознати с потенциалните рискове,
които крият затлъстяването, рязката загуба на
тегло, както и възстановяването на изгубените
килограми, и в най-добрия случай би трябвало да
са запознати с третирането на тези проблеми.
ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ
(ФИТНЕС-ИНСТРУКТОРИ)

Физическите упражнения, като една от основните съставки на програмата, трябва да бъдат
съставени или одобрени от професионалисти, с
опит в тренировъчния процес.
ПСИХОЛОЗИ

Принципите за промяна на поведението трябва да бъдат уточнени от психолози, които имат
опит в провеждането на тренировъчни програми. Трябва също да са запознати с поведенческите реакции, както и да са обучени на специални
техники за моделиране на поведението.
Семейните лекари би трябвало да бъдат подхоНАУКА КАРДИОЛОГИЯ / БРОЙ 2, 2001
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маление на теглото бъде задържано за предварително определен период, може да се пристъпи
към по-нататъшното му намаление.
Препоръчаното и действителното намаление
на теглото след първите 3-4 седмици на лечението не би трябвало да надвишава средно 0.5 кг
на седмица. Препоръчва се постепенното, бавно
намаление на теглото, вместо бързото, тъй като това намалява риска от метаболитни нарушения и е по-малко вероятно да предизвика
екстремна слабост, водеща до липса на съдействие у пациента. Бързото понижаване на теглото е свързано и с бързото възстановяване на изходните нива. Пациент, чиято телесна загуба е
по-голяма от 0,5 кг на седмица, е с по-голям риск
за здравето и може да има нужда от постоянно
и често наблюдение. Програми без медицински
контрол, които обещават телесна загуба, по-голяма от 0,5 кг на седмица, трябва да бъдат избягвани.
ДИЕТА И ХРАНЕНЕ

Препоръките за хранене на всеки участник
трябва да включват личен хранителен план, вземащ под внимание хранителните навици, начина
на живот, етническите особености, енергийните нужди, хранителни диети, свързани с медицинско лечение, както и възможните лекарствени
взаимодействия с хранителните съставки. Необходимо е също да се осигури документиране на
стриктното придържане към хранителния режим и да се увеличи мотивировката и съдействието на участниците. Трябва да бъдат посДНЕВНО МЕНЮ I

тавени специфични цели относно хранителния
прием, промените в поведението и физическата
активност, които да бъдат обсъждани на всяка
среща.
Дневен енергиен прием. Препоръчаният енергиен прием трябва да бъде така нагласен, че да
осигури, но без да надвишава, безопасна скорост
на редуциране на теглото. Когато се калкулира
енергийният прием, трябва да се вземе под внимание и среднодневният енергиен разход. Енергийният внос трябва периодично да бъде преоценяван така, че скоростта на редукция на теглото да не бъде по-голяма от средно 0,5 кг на седмица. Здравословните рискове, свързани с намаляване на теглото, се увеличават с намаляване
на енергийния внос. Ако последният е много
нисък, трябва да се осигури медицинско наблюдение. Трябва да бъдат приемани минимум 5020 kJ
[1200 kcal] на ден за жени и 6300 kJ [1500kcal] на
ден за мъже.
Ако намаляването на теглото не може да бъде
постигнато чрез тези минимални средства,
въпреки диетата и физическата активност,
хранителните препоръки и нивото на физическа дейност трябва да бъдат модифицирани и
следени. Специално внимание трябва да бъде
отделено на проследяване на стриктното спазване както на диетата, така и на физическата
активност.
Прием на по-малко от 5020 kJ на ден изисква специално внимание по отношение задоволяването
на необходимите ежедневни нужди от всички
хранителни съставки.
ДНЕВНО МЕНЮ II

продукти (гр)

гр./ белтъ- маз- въгле- kcal
бр. чини нини хидр.

продукти (гр)

гр./ белтъ- маз- въгле- kcal
бр. чини нини хидр.

ЗАКУСКА
ЧАЙ/КАФЕ БЕЗ ЗАХАР
ВАРЕНО ЯЙЦЕ
ДОМАТЕН СОК/ДОМАТИ КОНС.
ХЛЯБ ПЪЛНОЗЪРНЕСТ

350 1 6.84 5.94 3.72 100
300 1.92 0.60 7.62 45
50 3.40 0.60 24.15 120

ЗАКУСКА
ЧАЙ/КАФЕ БЕЗ ЗАХАР
СИРЕНЕ КРАВЕ ОБЕЗСОЛЕНО
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ/КОНСЕРВА
ХЛЯБ ПЪЛНОЗЪРНЕСТ

350 50 8.45 12.35 0.70 150
300 1.98 0.60 10.77 60
50 3.40 0.60 24.15 120

ЗАКУСКА (10 ЧАСА)
СЕЗОНЕН ПЛОД ПРЕСЕН
ЧАЙ БЕЗ ЗАХАР/ ВОДА

100 0.30 0.30 14.70
300 -

ЗАКУСКА (10 ЧАСА)
СЕЗОНЕН ПРЕСЕН ПЛОД
ЧАЙ БЕЗ ЗАХАР/ВОДА

100 0.30 0.30 14.70
300 -

ОБЯД
САЛАТА СЕЗОННИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
РИБА НА СКАРА/ФУРНА
КАРТОФИ ВАРЕНИ
ПРЕСЕН ПЛОД

200 3.18 0.40 5.08 40
100 32.95 10.00 - 230
100 - 19.20 80
100 0.70 0.30 10.60 50

ЗАКУСКА (16 ЧАСА)
ЧАЙ/КАФЕ БЕЗ ЗАХАР
ПРЕСЕН ЗЕЛЕНЧУК

350 200 1.60 0.40 16.00

65
-

ОБЯД
САЛАТА СЕЗОННИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
200 2.50 0.40 11.40 60
ТЕЛЕШКА/ПИЛЕШКА ПЪРЖОЛА
100 15.30 8.60 143
ЩРУДЕЛ С ИЗКУСТВЕН ПОДСЛАД. 100 4.06 3.00 30.00 167
готови кори 30 г, ябълки 100 г,
галета 8 г, 1 ч.л. маргарин,
подсладител, канела
ЗАКУСКА (16 ЧАСА)
АЙРЯН/100 ГР МЛЯКО
ВЕЧЕРЯ
САЛАТА СЕЗОННИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
МИШ-МАШ
пиперки 200 г, домати 140 г,
олио 10 г, извара 30 г, 1 яйце,
магданоз, сол.
СЕЗОНЕН ПЛОД
ХЛЯБ ПЪЛНОЗЪРНЕСТ
ОБЩО
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200 3.10 2.00 4.70

65
-

75

50

200 2.30 0.40 5.06 40
250 15.86 15.00 10.97 250

100 0.90 0.20 10.50 50
50 3.40 0.60 24.15 120
60 37 151 1210
20 % 30 % 50 %

ВЕЧЕРЯ
САЛАТА СЕЗОННИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
200 1.92 0.60 7.62 45
ЗЕЛЕНЧУЦИ С ОРИЗ
300 5.43 10.19 30.00 240
тиквички 300 г, ориз 20 г, сол,
домати 40 г, лук 10 г, моркови 15 г,
чушки 15 г, олио 10 г, копър.
ПЛОДОВО ЖЕЛЕ
200 0.10 0.10 12.00 50
плод 100 г, вода 150 г,
желатин 10 г, подсладител.
ОБЩО

60 36 151 1205
20 % 29 % 51 %
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Многонискокалорийни диети
Настоящите нискокалорийни диети се осъществяват в контекста на детайлни лечебни програми, по време на които обичайният
хранителен прием е напълно заместен със
специфични формули за прием на храни и
течности, съдържащи 3350 kJ/ден (800
kcal/ден) или по-малко. Средната загуба на
тегло за една седмица при този тип диети
е 1.5-2.5 кг; общото намаление на теглото
след 12 до 16 седмици е средно 20 кг. Тези резултати са по-високи от резултатите при
стандартните нискокалорийни диети от
5020 kJ/ден (1200 kcal/ден), които водят до
загуба на тегло от 0.4 -0.5 кг/седмица и обща загуба на тегло от 6 до 8 кг. Съществуват несигурни данни, че приемът на по-малко от 3350 kJ/ден (800 kcal/ден) води до подобри резултати от приема на 3350 kJ. За
поддържането на ниско телесно тегло изглежда е от голямо значение приемът на ден
на не по-малко от 1 g/kg от идеалното телесно тегло белтъци с висока биологична
стойност. Сериозните усложнения на съвременните многонискокалорийни диети са
редки, като най-честото от тях е холелитиазата.
Съвременните многонискокалорийни диети
ДНЕВНО МЕНЮ III
продукти (гр)
ЗАКУСКА
АЙРЯН (КИСЕЛО МЛЯКО 2%)
ОВЕСЕНИ ЯДКИ
суровите ядки се накисват
в айряна от вечерта
ПРЕСЕН ПЛОД
ЗАКУСКА (10 ЧАСА)
ЧАЙ БЕЗ ЗАХАР/ВОДА
ПРЕСЕН ЗЕЛЕНЧУК
ОБЯД
САЛАТА СЕЗОННИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
ГРАХ ЗАДУШЕН
грах 100 г, олио 5 г
СКАРА-КЮФТЕТА/КЕБАПЧЕТА
ПРЕСЕН ПЛОД
ЗАКУСКА (16 ЧАСА)
ЧАЙ/КАФЕ БЕЗ ЗАХАР
ПЛОД ПРЕСЕН
ВЕЧЕРЯ
САЛАТА СЕЗОННИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
ЗЕЛЕН ФАСУЛ ЯХНИЯ
стерилизиран зелен фасул 300 г,
домати 60 г, лук 15 г, моркови 10 г,
чушки 10 г, брашно 3 г, олио 10 г,
корени целина 5 г, магданоз
АЙРЯН
ХЛЯБ ПЪЛНОЗЪРНЕСТ
ОБЩО

са в повечето случаи безопасни, ако се провеждат под подходящо медицинско наблюдение, при средно до тежко затлъстели пациенти (ИТМ >30) и са обикновено ефективни за
постигане на краткотрайно значително намаление на теглото със съпътстващо подобрение на свързаните със затлъстяването състояния. Дълготрайното поддържане на намаленото тегло при този тип диети е не подобро, в сравнение с другите форми на лечение на затлъстяването. То значително се подобрява при успоредна промяна в начина на
живот и повишаване на физическата активност.
Източник: National Task Force on the Prevention
and Treatment of Obesity. Very low-calorie diets.
JAMA. 1993; 270:967-974. Преработено
Таблица 2
СЪСТАВЯНЕ НА ДИЕТАТА

БЕЛТЪЧИНИ. Трябва да доставят около 15% от
енергията и да бъдат с висока биологична стойност. Белтъчните нужди за участниците с бъбречни заболявания, диабет или други метаболитни нарушения трябва да бъдат определени чрез
консултация със специалист.
МАЗНИНИ. По-малко от 30% от енергийната
доставка трябва да бъде от мазнини; по-малко
ДНЕВНО МЕНЮ IV

гр./ белтъ- маз- въгле- ckal
бр. чини нини хидр.

продукти (гр)

гр./ белтъ- маз- въгле- ckal
бр. чини нини хидр.

100 0.30 0.70 14.70

65

ЗАКУСКА
ЧАЙ/КАФЕ БЕЗ ЗАХАР
350 МАСЛИНИ
30 0.42 4.17 0.87 45
ИЗВАРА НИСКОМАСЛЕНА БЕЗСОЛ. 30 5.16 0.18 0.54 25
СЕЗОННИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
300 2.49 0.60 9.30 55
ХЛЯБ ПЪЛНОЗЪРНЕСТ
50 3.40 0.60 24.15 120

300 200 1.60 0.40 16.00

75

ЗАКУСКА (10 ЧАСА)
ЧАЙ БЕЗ ЗАХАР/ВОДА
ПЛОД ПРЕСЕН

200 3.18 0.40 5.08
100 3.40 5.00 7.20

40
90

300 6.60 4.00 9.40 100
40 5.20 3.00 26.40 160

2 бр. 20.66 10.51 0.42 180
150 1.40 0.30 14.70 70

350 100 0.30 0.30 14.70

65

ОБЯД
САЛАТА СЕЗОННИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
РУЛО СТЕФАНИ/С ВИТАБЕЛ
кайма тел./витабел 50/50 г,
яйце 1/4, моркови 20 г,
целина 15 г, лук 15 г,
кис. краставици 15 г, олио 5 г
ОРИЗ ВАРЕН
ориз суров 20 г, олио 5 г
ПРЕСЕН ПЛОД
ЗАКУСКА (16 ЧАСА)
ЧАЙ/КАФЕ БЕЗ ЗАХАР
ЗЕЛЕНЧУК ПРЕСЕН

200 1.98 0.40 10.77 60
200 4.82 10.17 11.65 160

200 3.30 2.00 4.70 50
50 3.40 0.60 24.15 120
58 37 160 1235
19 % 28 % 53 %

300 100 0.30 0.30 14.70

65

200 0.50 0.40 11.70 60
1бр. 23.52 12.63 11.97 270

1.48 5.44 15.08 70
200 0.90 0.20 10.50 50
350 200 1.60 0.40 16.00

75

ВЕЧЕРЯ
САЛАТА СЕЗОННИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
200 2.30 0.40 5.06 40
ГРАХ ЯХНИЯ
250 9.35 10.82 20.88 210
грах стерилизиран 200 г,
домати 60 г, лук 20 г, моркови
20 г, брашно 2 г, олио 10 г
КИСЕЛО МЛЯКО (2% масленост) 200 6.60 4.00 9.40 100
ОБЩО

60 35 150 1185
21 % 27 % 52 %
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от 10% - от наситени мастни киселини; не повече от 10% трябва да е от полиненаситени мастни киселини и остатъкът – от мононенаситени
мастни киселини.
ВЪГЛЕХИДРАТИ. Диетата трябва да осигурява
поне 55% от енергията под формата на въглехидрати, с преобладаване на сложните въглехидрати. Диети, богати на сложни въглехидрати, са
напълно съобразени с програмите за промоция на
здравето и здравна профилактика.
ТЕЧНОСТИ. Ежедневно трябва да се приемат
поне 1.5-2 литра течности, за предпочитане вода, като нуждите са завишени при усилена физическа активност. Течности, които доставят голямо количество енергия чрез прости захари,
трябва да се избягват.
СЪОБРАЗЕНОСТ НА ХРАНИТЕЛНИЯ СЪСТАВ. Хранителните планове трябва така да бъдат съставени, че на участниците да бъде предоставен избор на храни, съобразени с всички изисквания за здравословно хранене. Диетата трябва
да включва храни от всички хранителни групи,
особено плодове, зеленчуци и пълнозърнести
храни. В добре планираната диета място може
да намери и умереният прием на нетлъсто месо, пилешко, риба, както и на нискомаслени млечни продукти.
Хранителни планове, доставящи 5020 или помалко килоджаула, може да не са в състояние да
осигурят необходимите количества от витаДНЕВНО МЕНЮ V

мини и минерали. Ето защо може да се добави
допълнителен прием на витамини и минерали.
Не се препоръчва приемането на свръхдози от
тях.
ХРАНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ. То трябва да бъде
включено в програмата за справяне с наднорменото тегло, с цел насърчаване развитието
на постоянни хранителни навици. Участниците трябва да избягват стресови диети и
вместо това постепенно да си изработят
здравословни хранителни навици, които би
трябвало да поддържат през целия си живот.
Специално внимание трябва да бъде отделено
на подбора и начина на приготвяне на храни с
ниско съдържание на мазнини при хранене в заведения.
Участниците в програмата трябва да участват в съставянето на хранителния режим и в
подбора на храните по време на цялата програма, за да се насърчават в практикуването
на здравословни хранителни навици. Те трябва
също да бъдат информирани относно това
как физическата активност и промяната на
теглото се отразяват на енергийните нужди.
Обучението как в хранителния порцион да се
включват познати и приятни храни, може в
голяма степен да намали чувството за лишения, като с това се подобрява придържането
на участниците към изискванията на програмата.
ДНЕВНО МЕНЮ VI

продукти (гр)

гр./ белтъ- маз- въгле- ckal
бр. чини нини хидр.

продукти (гр)

гр./ белтъ- маз- въгле- ckal
бр. чини нини хидр.

ЗАКУСКА
ЧАЙ/КАФЕ БЕЗ ЗАХАР
МАСЛИНИ
КАШКАВАЛ "ВИТОША"
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
ХЛЯБ ПЪЛНОЗЪРНЕСТ

350 30 0.42 4.17 0.87 50
30 7.74 8.88 0.48 116
300 1.92 0.60 7.62 45
50 3.40 0.60 24.15 120

ЗАКУСКА
ЧАЙ/КАФЕ БЕЗ ЗАХАР
МАКАРОНИ сурови
ИЗВАРА ОБЕЗМАСЛЕНА
МАРГАРИН/МАСЛО
БЕЗКАЛОР. ПОДСЛАДИТЕЛ на вкус

350
50
50
5
-

6.30 1.60 35.80 190
8.40 0.42 0.90 40
- 4.00 36
-

ЗАКУСКА (10 ЧАСА)
АЙРЯН (КИСЕЛО МЛЯКО 2%)

200 3.10 2.00 4.70

ЗАКУСКА (10 ЧАСА)
ЧАЙ БЕЗ ЗАХАР/ ВОДА
ПЛОД ПРЕСЕН

300
100

0.90 0.30 10.50

ОБЯД
САЛАТА СЕЗОННИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
200 2.44 0.40 4.48 30
САРМИ/ЧУШКИ ПЪЛНЕНИ
200 25.32 11.00 25.70 310
телешка кайма 100 г, лук 20 г, морков и целина 60 г, домати 40 г,
чушки 15 г, ориз 15 г, олио 5 г.
ПЛОД ПРЕСЕН
100 0.30 0.30 14.70 65

ОБЯД
САЛАТА СЕЗОННИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
ПИЛЕ ПЕЧЕНО /БЕЗ КОЖА/
ЗАДУШЕН ЗЕЛЕН ФАСУЛ
ПРЕСЕН ПЛОД
ХЛЯБ ПЪЛНОЗЪРНЕСТ

200 1.92 0.60 7.62 45
100 20.00 8.00 156
100 2.00 5.00 5.0 75
100 0.90 0.20 10.50 50
50 3.40 0.60 24.15 120

ЗАКУСКА (16 ЧАСА)
ЧАЙ/КАФЕ БЕЗ ЗАХАР
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

ЗАКУСКА (16 ЧАСА)
ЧАЙ/КАФЕ БЕЗ ЗАХАР
ЗЕЛЕНЧУЦИ

350
300

ВЕЧЕРЯ
САЛАТА СЕЗОННИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
ГЮВЕЧ ПОСТЕН
ПЛОД ПРЕСЕН

ОБЩО
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350
200

1.6

0.40 16.00

50

75

200 2.50 0.60 11.40 60
300 6.98 10.20 32.79 255
100 0.90 0.20 10.50 50

56 39 154 1225
17 % 30 % 53 %

ВЕЧЕРЯ
САЛАТА СЕЗОННИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
ВЕГЕТАРИАНСКА МУСАКА
картофи 150 г, моркови 20 г,
зелен фасул 30 г, целина 20 г,
домати 60 г, лук 15 г, чушки 20 г,
ориз 5 г, олио 10 г, магданоз
заливка: мляко 40 г, яйце 1/4
ПЛОД ПРЕСЕН
ОБЩО

1.92

0.60 7.62

50

50

200 2.30 0.40 5.08 40
250 6.98 13.09 32.79 285

100

0.30 0.30 14.70

65

56 36 156 1200
19 % 28 % 53 %
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Препоръки за здравословно хранене
при здрави индивиди

ПРЕПОРЪКИ ЗА ДОЗИРАНА
ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ

Марширувайте на място. Движете
ръцете си свободно до тялото,
повдигайте високо краката. 3 х 60 сек.
За напреднали:
леко тичайте на място. 3 х 60 сек.

Легнете удобно на пода. Свивайте и вдигайте
едновременно и двата крака, като ръцете Ви
остават до тялото. Задните части и гърбът Ви
остават неподвижно на пода, докато движите
краката напред и назад във въздуха. 3 х 30 сек.

Вземете предмета със стъпалото си
(напр. кърпа, молив или вестник), като
леко го повдигате. Сменяйте краката.
8 х единия крак, 3 серии.

Повдигнете пръстите на краката си, като изтеглите натоварването към петите. След това отпуснете пръстите и
повдигнете петите, докато натоварването не се пренесе обратно към пръстите. Отново върнете към петите. Опитайте се да останете във всяка позиция
за 5 сек. 8 х позиция
Застанете на един крак и изтеглете
другия назад. Наведете се и изпънете
балансиращия крак, но не по-ниско от
показаното на рисунката. 8 х крак, 3 серии.

-

-

Приемът на общи мазнини трябва да е помалък от 30 енергийни процента;
Приемът на наситени мастни киселини
трябва да е по-малък от 10 енергийни процента;
Приемът на полиненаситени мастни киселини трябва да е по-малък от 10 енергийни
процента;
Приемът на мононенаситени мастни киселини трябва да допълва остатъка до общия
прием на мазнини, около 10-15 енергийни процента;
Приемът на холестерол да не е повече от
300 mg/ден;
Натриевият прием да не е повече от 3000
mg на ден.
Препоръки за избора на храни:
Не повече от 5-8 чаени лъжички мазнини или
масла на ден, включително и мазнините, използвани за приготвяне на храната;
300-400 g крехко месо, риба или пилешко месо без кожата;
Не повече от 3-4 яйчни жълтъка на седмица;
2 до 4 приема на обезмаслено или нискомаслено мляко и млечни продукти на ден;
5 или повече приема на плодове и зеленчуци
на ден;
6 или повече приема дневно на хляб, пълнозърнести и макаронени изделия, ориз, зеленчуци, богати на скорбяла.

Таблица 3
Легнете по корем с чело, подпряно на ръцете Ви. Изпънете десния си крак, след което го повдигайте и сваляйте на около 5 см
от пода 8 пъти, без да докосвате пода.
Направете същото и с левия крак. 3 серии

Легнете на една страна. Леко свийте крака,
който е на пода. Вдигайте и сваляйте другия
крак 8 пъти, без да докосвате този, който е
на пода. Изпънете пръстите. След това се
обърнете и повторете упражнението. 3 серии.

Легнете по гръб, свийте краката така, че да
повдигнете ханша. Вашите колена, корем и
рамене трабва да бъдат в една линия.
Задръжте в това положение 15 сек. 8 серии.

Легнете по гръб със свити крака, пети, притиснати
в пода и пръсти, сочещи нагоре. Повдигнете главата и раменете си от пода. Вдигнете ръце (извити
под ъгъл) и бутайте срещу въображаема стена.
Задръжте в това положение 5-10 сек. 8-10 серии.

ФИЗИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

Повишената физическа активност трябва да бъде
сред приоритетите във всяка програма за редуциране на теглото. Последната трябва да включва упражнения, безопасни и подходящи за всеки участник.
Преди препоръчването на определена схема на физическа активност, всеки участник трябва да бъде
изследван за състояния, при които извършването на
упражнения е противипоказано. На участниците
трябва да бъдат обяснени както нормалния, така и
патологичния физиологичен отговор към повишената активност. Трябва да се стремят да осъществяват 30- до 60-минутни тренировки от 5 до 7 пъти
на седмица. В допълнение трябва да бъде окуражавана повишената активност в свободното време.
Включването на упражнения в личния начин на
живот увеличава възможността за по-продължително задържане на редуцираното тегло. Редовното трениране, освен това, спомага за повишаване
на енергийния разход, поддържане на ниско тегло,
подобрение на функционалния капацитет, за намаление на сърдечно-съдовия риск и повдигане на обНАУКА КАРДИОЛОГИЯ / БРОЙ 2, 2001
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щото самочувствие. В тренировките могат да
бъдат включвани всички ритмични упражнения,
обхващащи големите мускулни групи. Трябва да бъдат съобразени с индивидуалните предпочитания
и да могат да се включат като нормална част от
личния начин на живот на всеки. Дейности с ниско
натоварване, като тичането и колоезденето, са
за предпочитане, защото при тях вероятността
да причинят травми е малка, а също така носят
малък риск от сърдечно-съдови усложнения. Физическа активност с по-ниско натоварване за по-дълги периоди може да доведе до същото редуциране
на теглото, както и тази с по-голямо натоварване за по-кратки срокове. Всички участници трябва
да бъдат окуражавани да засилят физическата си
активност и да я включат в ежедневието си. За
пример могат да се правят 10-15 минутни разходки след нахранване или през почивките, или изкачване по стълби, вместо използване на асансьор.
Тренировките трябва да започнат с приятно
темпо, което да се увеличава постепенно. Участниците (без значение каква издръжливост има всеки) трябва да започнат на ниска скорост за кратко
време, след което да увеличат интензивността,
продължителността и честотата на тренировките, докато стане възможно извършването им без
усилие за желаното време (30 до 60 минути). Всяко
ниво на интензитет и продължителност трябва
да бъде поддържано поне 1-2 седмици. Твърде бързото напредване би довело до мускулни болки, умора,
повишен сърдечен риск и намалена мотивация. Всеки тренировъчен комплекс трябва да включва периоди на загряване, както и на релаксиране, по време
на които упражненията се извършват с понижено
темпо. Участниците в програмите за регулиране
на теглото могат да постигнат по-добра фитнесподготовка, ако извършват същите упражнения,
които са избрали за намаляване на теглото, но с повишена интензивност. Участниците трябва да бъдат убедени в нуждата да следят увеличението на
нивото си на активност, за да запазят предимствата на активния начин на живот.
Всеки участник трябва да има индивидуализиран план на тренировките. Към специфичните
препоръки за упражненията спадат:
- упоменаване на вида на упражнението, което
ще се изпълнява;
- уточняване на честотата, продължителността и интензивността на упражнението;
- постепенно увеличаване на честотата,
продължителността и интензивността;
- сигурност, че участникът може да разпознае и
да се справи с абнормни състояния, провокирани от повишената активност;
- документиране на степента на натоварване
по време на упражнението и ефекта на натоварването върху артериалното налягане и
сърдечната честота.
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ПРЕПОРЪКИ ЗА ДОЗИРАНА
ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ

Легнете по гръб с леко свити крака и
пръсти, сочещи нагоре. Опитайте да
повдигнете ханша си на около 5 см от
пода 8 пъти, без да променяте
положението на краката си.

Легнете по гръб, свийте крака и ги
кръстосайте. Повдигнете главата и раменете
си, притиснете лявата ръка към десния крак за
около 5 сек., а след това дясната си ръка към
левия крак. 8 повторения за всяка страна.

От пълзящо положение протегнете левия си
крак и дясната си ръка в хоризонтално
положение. След това се извийте така, че да
допрете челото си до коляно. 8 пъти за всяка
страна. 3 серии.

Легнете по корем. Повдигнете
едновременно краката, ръцете и носа
си на около 5 см от пода. Вдигайте и
сваляйте противоположните ръце и
крака. 3 пъти, 8-10 серии.

Коленичетe на пода с протегнати ръце
над главата, допрени до пода. Нека
гърбът Ви да е в права линия, с очи към
пода и чело на около 15 см отдалечено
от пода. Повдигнете всяка ръка за около
5 сек. 8 повторения за всяка страна.

Дишайте дълбоко и целенасочено,
като поставите длани една срещу
друга. Тройте до 4 при вдишване и до
8 при издишване. 8-10 серии.

Изпънете ръцете над главата и се
опитайте да се протегнете максимално
на височина. Останете в това положение
няколко секунди. 8 повторения.

Легнете по гръб на пода, като
ръцете са прибрани до тялото.
Разпускайте, като поставите
краката на стол или канапе.
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С цел изработване на стратегии за увеличаване
нивото на активност през целия ден, е необходимо осъществяване на постоянен преглед на заетостта и режима в течение на деня.
Водният прием по време на тренировките трябва да е обилен, за да се предпазят участниците от
дехидратация и прегряване. Прекалено затлъстелите хора са особено застрашени от топлинно изтощение. Участниците могат да пият вода преди, по
време или след тренировката и трябва да внимават за появата на жажда, за да не възникне дехидратация. Трябва да се има пред вид, че механизмът
за възникване на жаждата не е адекватен за предпазване от дехидратация при много възрастни пациенти или при хора, заети с изключително тежка
физическа активност, особено в горещо време.
Хора със заболявания като диабет, хипогликемия,
болест на периферните съдове, както и с промени в кръвните обеми, трябва да бъдат контролирани от лекар. Те трябва да са наясно с алармиращите симптоми на своето заболяване, които могат да бъдат провокирани от физическа активност. Те трябва да бъдат обучавани във вземането на предпазни мерки, чрез които да профилактират или овладяват тези проблеми, както и да
са информирани за евентуалните рискове, свързани с тяхното състояние. Например болните с диабет и периферни съдови заболявания трябва да
са наясно с голямото значение на идеалната хигиена на стъпалата, когато започнат да тренират.
ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Програмите за регулиране на теглото трябва
да съдържат насоки за поддържане на постигнатото редуцирано тегло. Най-важният фактор,
който допринася за това, е поемането на лична
отговорност за промени в начина на живот.
Следните фактори са в пряка връзка с дълготрайния ефект от подобна програма: включването
на упражнения в ежедневието, следене на теглото и самонаблюдение след редукцията на теглото, начини за предотвратяване на възвръщане
към старото тегло, както и обществена подкрепа за промените в начина на живот.
ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА:
УЧАСТИЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ

Най-ефективният набор от данни се осъществява чрез стандартизирани, лично провеждани
разговори с участниците в момента на започването на програмата, както и през цялото й времетраене. Тези данни трябва да включват:
- определяне на срока за редуциране на теглото
и фазите на регулирането му;
- процент на участниците, приключили програмата;
- процент на тези, приключили началната фаза
на загуба на тегло, които са постигнали различна степен на намаление или възстановява-

не на теглото, включително средната стойност и диапазона на тегловна редукция;
- процент на тези, които са започнали и са
приключили фазата на запазване на намаленото тегло (не се приемат индивидуални оценки
от страна на участниците);
- процент на участниците, които поддържат
теглото си на 1-та, 2-та и 5-та година;
- процент на участниците, които са подобрили
сърдечно-съдовия си риск на 1-та, 2-та и 5-та
година;
- процент на участниците, изпитали неблагоприятни медицински или физиологични ефекти,
както и естеството и тежестта им;
- причини за отказване от програмата;
- процент на участниците, постигнали своите
цели.
Допълнителната информация относно характеристиките на програмата би трябвало да включва:
- подчертаване на определени компоненти на
диетата, тренировъчния режим или поведението на участниците;
- честота, продължителност и характер на
взаимоотношенията;
- естество и продължителност на фазата на
поддържане на теглото;
- възможностите за разнообразен избор на храни и тяхното съответствие с програмата.
Успехът на програмата е повлиян в най-голяма
степен от дългосрочното поддържане на намаленото тегло и на възприетите здравословни навици. Постигането на желаното телесно тегло
не е винаги във възможностите на всички участници, а освен това желаното тегло не се отразява на етническите и половите различия. Ето защо, за успех трябва да се приема не постигане на
идеалното телесно тегло, а поддържането на
теглото в допустими, здравословни граници.
Принципът на поддържане на приемливо тегло е
важен, защото някои от участниците няма да са
в състояние да постигнат идеалното тегло, въпреки стриктното спазване на диета и повишена
физическа активност. Прекомерният стремеж
за достигане на непостижимо ниско тегло може
да е непродуктивен и да провали дългосрочното
поддържане на малки до умерени загуби на тегло.
Неизменна част от лечението на болните със затлъстяване е медикаментозната терапия. Съвременната медицина разполага с ограничен спектър от
медикаменти, лекуващи болестта затлъстяване.
В този материал са използвани материали от

с любезното съдействие на Knoll
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