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Co prospěje tělu
Když se žena zotaví z léčby 
rakoviny prsu, začíná mít 
opět chuť do života. Jak by měl 
vypadat její zdravý životní 
styl, který ji vrátí zpět do kondice 
a bude zaroveň prevencí nemoci?
Text: Pavla Totušková

P
odle odborníků neexistuje 
žádné jednoznačné dopo-
ručení, jaké potraviny by 
žena měla konzumovat. 

Pokud před onemocněním nedodr-
žovala žádnou speciální dietu, není 
ani důvod k tomu, aby po nemoci 
svůj jídelníček změnila či omezila. 
Naopak některé diety mohou orga-
nizmu dokonce ještě uškodit. 

Dodat tělu, co potřebuje 
Podstatné je, že se po léčbě opět do-

staví chuť k jídlu. Je totiž důležité, aby 
se žena začala znovu pravidelně stra-
vovat. Jen díky tomu získá tělo ztra-
cené vitaminy, minerály a současně 
i sílu a energii, kterou ztratilo během 
protinádorové léčby. Právě proto by 
strava měla být pestrá a kvalitní. Mezi 
potraviny, které doma nesmí chybět, 
patří například smetanové sýry, jo-
gurty, mléko, tvaroh, chléb, housky, 
celozrnné pečivo, vejce, mražená ze-
lenina a ovoce (sušené i kompotova-

né). Přestože existují obecná 
doporučení, jak se správně 
stravovat a připravovat po-
krmy, pokud si žena ani tak 
neví rady, může se o jídelníč-
ku poradit s odborníkem. Ptáte-li se 
na alkohol, povoluje se sklenička vína 
denně. Doslova zakázáno je kouření! 
Většina žen se také často ptá, jak je to 
s užíváním potravinových doplňků 
stravy. Fakt je ten, že se u nich nikdy 
neprokázal vliv na úspěšnost léčby, či 
snižení rizika návratu nemoci. I když 
řada z nás věří v jejich „nadpozem-
skou“ schopnost, hodí se upozornit 
na to, že se nejedná o léčiva, a na roz-
díl od léků se u nich tak neposuzuje 
účinnost ani biologická dostupnost 
účinných látek.

Vařit jako Asiatky
Zajímavá je ovšem zpráva vyplý-

vající z nejnovějších studií. A sice že 
na snižení rizika rakoviny prsu mo-
hou mít vliv sója, mořské řasy a koš-

18 45/2013

Bioparox inzerce rijen_64x255_krivky_K1.indd   1 10.10.2013   14:04:34

in
ze

rC
e

Odborník Katky 
MUDr. Miroslava 
Skovajsová, Ph.D., 
Breast Unit Prague,
Mamma centrum 
Háje, Praha

Naslouchat vlastním potřebám 
Je výhrou každé uzdravené ženy, pokud do 
„nového života“ vstoupí s větší vnímavostí ke 
svému tělu, celkově ke své bytosti. Období nemo-
ci je dobou zastavení, zpomalení a naslouchání, a to 
především vlastním potřebám. Uzdravené dámy, věřte 
svému tělu. To ono vám sdělí, co je pro vás skutečně 
nejlepší. Poradí vám, jak se stravovat bez zbytečného 
překyselování organizmu, nastaví potřeby a limity 
pohybových aktivit. Moc vám tuto novou harmonii se 
sebou samou přeji.

Užitečné odkazy
■ Bezplatná Avon linka proti 
rakovině prsu: 800 180 880 
■ Webové stránky:  
www.zdravaprsa.cz  
■ Sdružení pacientek  
s rakovinou prsu:  
www.mammahelp.cz

Stravování
Stručná pravidla 

Strava by měla být různorodá. Je 
důležité, aby obsahovala všechny 
živiny, které tělo potřebuje 
ke svému zotavení se po léčbě 
rakoviny a k celkovému zdraví.
✽ V jídelníčku nesmí chybět 
ovoce a zelenina. Obojí je zdro-
jem velkého množství vitaminů, 
minerálů a vlákniny. Denní přísun 
by měl být asi 500 gramů.
✽ Nevyhýbejte se luštěninám, 
rýži, celozrnnému pečivu 
a chlebu. Zmíněné potraviny 
v sobě skrývají uhlovodany, které 
jsou hlavním zdrojem energie.
✽ Každý den jezte mléčné 
výrobky, zejména bílé jogur-
ty, tvaroh a nízkotučné sýry. 
Tyto potraviny jsou bohatým 
zdrojem vápníku a dalších pro 
tělo důležitých minerálů.
✽ Dávejte přednost bílému 
masu a rybám. Připravujte je 
vařením. Nejezte maso uzené, 
grilované nebo dělané na pře-
páleném tuku.
✽ Pravidelný pitný režim je 
podmínkou. Odborníci dopo-
ručují vypít alespoň dva litry 
tekutin denně – nejlépe vody.
✽ Méně solte, omezte i do-
chucování bylinkami a koře-
ním. Vyhýbejte se také potravi-
nám, které by mohly obsahovat 
nebezpečné plísně, jako např. 
burské oříšky.

Proč se hýbat? Sport má pozitivní vliv na...
... imunitní systém, protože zvyšuje jeho odolnost. 
... páteř, meziobratlové ploténky, kosti, protože zlepšuje jejich prokrvení. 
... slinivku, protože díky pohybu se rovnoměrně vyplavuje inzulin. 
... srdce, protože se při něm celkově posiluje srdečně-cévní systém. 
... plíce, protože sportovní výkon zvyšuje jejich kapacitu. 
... mozek, protože se lépe prokrví a následně okysličí. 
... látkovou výměnu, protože dochází k jejímu zrychlení.  
... naši náladu, protože se při něm vyplavují endorfiny – hormony štěstí.

ťálová zelenina. Výzkum se totiž 
zabýval tím, proč se rakovina prsu 
téměř vůbec nevyskytuje u asijských 
žen, kdežto počet nemocných Evro-
panek stále roste. Právě zmíněné po-
traviny v naší kuchyni chybějí, kdež-
to v té asijské hrají hlavní roli. Pro 
západní kuchyni je naopak typické 
používání nadměrného množství 
živočišných, ztužených tuků a ome-
ga-6 olejů, které údajně riziko vzni-
ku rakoviny prsu zvyšují. S prevencí 
je však třeba začít už od dětství.

Půlhodina pět dní v týdnu
Součástí zdravého životního stylu 

je také pohyb. Pomáhá nejen udržet 
optimální váhu, ale zároveň i dobrou 
kondici a náladu. Jakou pohybovou 
aktivitu si žena zvolí, záleží na ní 
a na jejím lékaři. Obecně se ale do-
poručuje cvičit třicet minut pět dní 
v týdnu. Ke vhodným sportům patří 
ty klidnější, např. chůze, plavání, jíz-
da na kole, tanec či jóga. Aktivitám, 
které vyžadují větší sílu, prudké změ-
ny pohybu a poměrně dost energie, 
je lepší se vyhnout. Ze všeho nejdů-
ležitější ovšem je, aby si žena svého 
zdraví vážila a radovala se ze života.■

Jak se  
žije ženám 
s rakovinou 
prsu

Avon pomáhá
poslední díl seriálu  
Tentokrát na téma: 
Správné stravování 

a pohyb

Jóga je balzámem 
pro tělo i duši. 
Díky ásanám si 

protáhnete každou 
část svého těla 

a vyčistíte si mysl.


