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	 cEntra	VÝŽIVa	dětí	 	

„Práce s dětmi je to, co mě skutečně naplňuje.  
K nejmenším dětem jsem se dostala postupně, po 
několikaleté praxi v dětské ambulanci. V poradně 
Poradenského centra Výživa dětí vidím následky, 
se kterými se děti školního věku trápí, pokud nemají 
správně nastavené stravovací návyky. Právě proto se 
snažím klást důraz na práci s těmi nejmenšími,  
kterým vytvořením správných návyků v batolecím  
věku usnadníme péči o vlastní zdraví na celý život.“

LucIE	houfKoVÁ	

leden–březen 2013

Od ledna tohoto roku mohou veškeré naše poradenské služby využívat 
i rodiče nejmenších dětí, a to už od věku 6 měsíců. Oproti dosavadnímu 
zaměření na děti od 3 do 18 let je to velká změna, obzvlášť pro 
naše nutriční terapeutky, které dotazy ohledně kojení, náhradní 
mléčné výživy a prvních příkrmů doposud odkazovaly na jiná 
pracoviště. Garantem poradenství pro nejmenší děti je nutriční 
terapeutka Lucie Houfková, která se na výživu kojenců 
a batolat specializuje již několik let. Lucie je absolventkou 
střední zdravotnické školy, obor Všeobecná sestra a vyšší 
zdravotnické školy v Praze, obor Diplomovaný nutriční 
terapeut. Zkušenosti nasbírala především v Ústavu 
dědičných metabolických poruch ve Všeobecné fakultní 
nemocnici v Praze, kde působila jako zdravotní sestra 
a nutriční terapeutka se zaměřením i na nejmenší děti. 

noVě	radímE		

i rodičům kojenců a batolat!



7.	KonGrEs	

PrimÁrnÍ PÉče
V únoru jsme se zúčastnili Kongresu primární péče v pražském Top hotelu, který navštívilo  
1 700 lékařů z celé ČR. Letos náš stánek navštívilo přibližně 900 lékařů a s sebou do ordinací si 
odnesli 2 500 informačních materiálů pro své pacienty.

nutrIČní		
hodnocenÍ výrobků
Stále více potravinářských firem využívá možnost získat 
názor odborníků na výrobky, které vyrábí. Obrací se 
na nás proto s žádostí o nutriční zhodnocení výrobků 
a poskytnutí doporučení pro jejich nutriční vylepšení. 
Poradenské centrum Výživa dětí neuděluje výrobkům 
logo ani záštitu, pouze výrobcům vypracuje vyhodnocení 
a doporučení pro případné vylepšení jejich složení tak, 
aby jej odborníci rádi viděli v dětském jídelníčku. 

Některé byly pro dětský jídelníček zcela nevhodné, 
u jiných jsme doporučili drobnější úpravy ve složení tak, 
aby se mohly stát součástí racionálního jídelníčku dětí. 
Našly se ale i takové, které jsme hodnotili kladně bez 
zásadních připomínek. K těm patří například: 

Nutriční hodnocení průběžně 
poskytujeme také potravinovým 
výrobkům určeným pro zařazení 
do školních svačinových 
automatů Happysnack  
(www.happysnack.cz),
které mají ambici odlákat 
školáky od nezdravých sladkostí 
a chipsů v běžných školních 
automatech  ke zdravějším 
alternativám. V současné době 
jsou automaty Happysnack  
již na 480 školách  
v České republice. 

happY
Snack

za poslední 2 měsíce poradenské centrum hodnotilo 
17 výrobků z hlediska vhodnosti k pravidelnému 
zařazování do dětského jídelníčku. 



VÝŽIVa	dětí

v mÉdiÍch	
Odborníci Poradenského centra Výživa dětí jsou každodenně v kontaktu s novináři, kteří s nimi 
konzultují  především téma dětské obezity, vhodného nutričního složení jídelníčku dětí nebo např. 
vhodné způsoby  tepelné úpravy potravin. Za první tři měsíce roku 2013 měla VÝŽIVA DĚTÍ  
více jak 80 mediálních výstupů, ať už se jednalo o články, rozhovory nebo diskusní pořady v TV.   

38 
 

  

 

38 
 

  

 

34 
 

podíl smetany. U ochucených druhů je potřeba číst obaly výrobků a snažit se vybírat ty, které mají 
nízký podíl cukru a přídatných látek. Nepopiratelný vliv na stav imunity mají také tzv. probiotika – 
bakterie, které příznivě ovlivňují stav střevní mikroflóry a svým účinkem pozitivně působí na celkový 
zdravotní stav člověka. Velká část buněk imunitního systému se totiž nachází ve střevní sliznici a 
probiotické bakterie se starají mimo jiné o to, aby ve střevě nepřežívaly nežádoucí organizmy. Dále 
udržují potřebné pH, čímž přispívají k udržení dobrého stavu imunitních buněk a celkově tedy k 
posílení obranyschopnosti organizmu. Mezi probiotické kultury patří hlavně Lactobacillly, 
Bifidobacteria a další. Nalezneme je především v probiotických mléčných výrobcích, především v 
jogurtech, jogurtových nápojích, kefírech, apod.   
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poradEnstVí

v 1. čtvrtletÍ
Nejvíce žádanou formou poradenství bylo i v prvních měsících roku 2013 vyhodnocování stravo-
vacích zvyklostí dětí a telefonické poradenství nutričních terapeutek na infolince. Další žádanou 
formou jsou on-line poradny a ambulantní konzultace ve Všeobecné fakultní nemocnici.



co	chYstÁmE		

do dalšÍho čtvrtletÍ
•  S Českou televizí natáčíme 2 zajímavé pořady. Jeden se zaměřil na hodnocení dětských jídel 

v restauracích a druhý populární formou vysvětluje dětem zásady zdravé výživy.  
Výsledky hodnocení i další bližší informace se dozvíte v našem příštím zpravodaji.

• Spolupracujeme na vylepšení dalších článků a poradnách pro rodičovské tituly i deníky.
•  Připravujeme update skript pro učitele, které jsou k dispozici na našich webových stránkách 

a učitelé je využívají při výuce v rámci vzdělávacího okruhu Výchova ke zdraví.
• Vylepšujeme web podle připomínek jeho návštěvníků tak, aby pro ně byl co nejpřehlednější.
• Připravujeme zaktualizované obsahy  brožur a typizovaných jídelníčků.
•  Potkat se s námi můžete na KONGRESE PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER – XXXI. dnech 

praktické a nemocniční pediatrie v Olomouci 31. 5. 2013 – 1. 6. 2013 nebo na konferenci 
kazuistik a ambulantní péče v Poděbradech 14.–15. června 2013.

ZaujaLo	nÁs
V Hradci Králové vzniká nový projekt s názvem bISTRO u dvou přátel. V rámci sociální firmy 
jsou zde zaměstnáni lidé s mentálním postižením, kterým byla dříve poskytována služba sociální 
rehabilitace. Tito lidé s velkým nadšením připravují každý den čerstvé svačiny, které prodávají 
přímo v bistru a současně je formou donáškové služby dodávají i do škol v okolí. Poradenské 
centrum Výživa dětí připravilo pro projekt receptury svačinek tak, aby byly v souladu s požadavky 
na zdravou výživu školních dětí. Projektu držíme palce!

nEZapomEňtE!
Snažíme se svoji činnost neustále zlepšovat, 
velmi proto oceníme jakékoliv náměty, připomínky 
i doporučení. Komunikovat s námi můžete 
prostřednictvím všech kontaktů uvedených dále 
nebo kdykoliv také prostřednictvím Facebooku, 
kde Vaše názory sledujeme a sdílíme denně. 

KontaKtY:
Infolinka 844 230 000
e-mail: info@vyzivadeti.cz
www.vyzivadeti.cz


