
Οι ψυχολογικές εκφάνσεις της συνεπιμέλειας των παιδιών 

ΠΕΙΦΑΣΥΝ
news ΤΕΥΧΟΣ 58 | Φθινόπωρο 2021

Τροφές που συμβάλλουν
στην καλή λειτουργία

τ ο υ  ε ν τ έ ρ ο υ

Απώλεια κιλών 
μετά τις διακοπές

Επιστροφή στον 
παιδικό σταθμό

Νόσος του 
Πάρκινσον 

Σ ί δ η ρ ο ς 
&  δ ι α τ ρ ο φ ή



|  editorial  |

Φθινόπωρο 2021 | ΠΕΙΦΑΣΥΝ NEWS  3

ο φθινόπωρο είναι εδώ,
παίρνοντας τη σκυτάλη από ένα ακόμη ιδιαίτερο καλοκαίρι όπου δοκιμά-
στηκαν οι αντοχές μας με τα αυξημένα κρούσματα κορωνοϊού, τα συνε-

χιζόμενα μέτρα προστασίας, τους παρατεταμένους καύσωνες και τις πυρκαγιές 
σε όλη τη χώρα.
Ελπίζοντας η ζωή μας να αρχίσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να μπαίνει στους 
κανονικούς της ρυθμούς, καλωσορίζουμε τη νέα αυτή περίοδο που μπορεί να 
σηματοδοτήσει καινούργια, πιο αισιόδοξα ξεκινήματα σε όλα τα επίπεδα.

Σε αυτό το τεύχος ενημερωθείτε για το πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθήσετε ώστε να 
χάσετε τα κιλά και να αποτοξινωθείτε, μετά τις ατασθαλίες του καλοκαιριού.

Γνωρίστε καλύτερα τη νόσο του Πάρκινσον (PD), μια νευροεκφυλιστική διαταραχή που 
επηρεάζει πολλές περιοχές του εγκεφάλου και του αυτόνομου νευρικού συστήματος.

Διαβάστε για την τριχόπτωση που μπορεί να επηρεάσει οποιονδήποτε, άνδρα ή γυναίκα, 
καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισής της. 

Οι ψυχολογικές εκφάνσεις της συνεπιμέλειας των παιδιών, έπειτα από διαζύγιο των 
γονέων, πρέπει να εκτιμηθούν συνολικά όταν σκεφτόμαστε τον βέλτιστο τρόπο για τη μετέπει-
τα ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξή τους.

Τ
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Επενδύστε στην ενυδάτωση της επιδερμίδας σας ανάλογα με την ηλικία σας και τις ανά-
γκες σας και ακολουθήστε τα tips για φρεσκάδα και λάμψη.

Μάθετε τα οφέλη του ενεργού άνθρακα που βοηθούν στην αποτοξίνωση του οργανισμού 
καθώς και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, χαρίζοντας υγεία και ομορφιά.

Θέλετε ένα όμορφο χαμόγελο για μια ζωή; Αποκτήστε το, δίνοντας στη στοματική υγεία 
σας την καλύτερη δυνατή φροντίδα!

Βοηθήστε το μωράκι σας να χαλαρώσει με ένα μπανάκι που είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο 
για την καθαριότητά του αλλά και για την ηρεμία του.

Ακολουθήστε τις συμβουλές μας για το πώς τα παιδιά θα προσαρμοστούν ευκολότερα και 
καλύτερα στον παιδικό και βρεφονηπιακό σταθμό.

Ανακαλύψτε τις τροφές που συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του εντέρου, ώστε 
να αποφεύγετε προβλήματα δυσκοιλιότητας, διάρροιας ή «φουσκώματος». 

Αναγνωρίστε τα σημάδια της έλλειψης σιδήρου, απαραίτητο ιχνοστοιχείο για την καλή 
λειτουργία του οργανισμού μας, και τις τροφές που βρίσκεται.

Σας παρουσιάζουμε τις τοξικές ουσίες που βρίσκονται σε ένα σπίτι και πολλές φορές ξεφεύ-
γουν της προσοχής σας και μπορεί να σας οδηγήσουν σε επικίνδυνες καταστάσεις.

Αντιμετωπίστε τους απρόσκλητους επισκέπτες, τις ψείρες, που εμφανίζονται συχνά ειδικά 
μεταξύ παιδιών σε σχολική ηλικία.

Γνωρίστε καλύτερα την τοξοπλάσμωση, μια ασθένεια από την οποία μπορούν να νοσήσουν 
όλα τα θηλαστικά και πτηνά συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου.

Σας παρουσιάζουμε τα Παιδικά Χωριά SOS που έχουν 
στόχο κάθε παιδί να μεγαλώνει σε μια οικογένεια, με αγά-
πη, σεβασμό και ασφάλεια.

Σας ετοιμάσαμε απολαυστική σαλάτα κινόα με κοτό-
πουλο και ένα υπέροχο επιδόρπιο, τάρτα λεμόνι. Δοκι-
μάστε τα!

Τέλος, σας προτείνουμε μια σύντομη φθινοπωρινή εξόρ-
μηση στην όμορφη πόλη των Ιωαννίνων, που απλώνεται 
στη δυτική όχθη της μαγευτικής Παμβώτιδας, της λίμνης 
της κυρα-Φροσύνης. 

Καλό φθινόπωρο!
Το Δ.Σ του ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΑΣ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
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σίδηρος είναι ένα απα-
ραίτητο ιχνοστοιχείο 
για την καλή λειτουργία 

του οργανισμού μας, καθώς συμ-
βάλλει στη μεταφορά του οξυγόνου 
στους ιστούς, είναι μέρος διαφόρων 
ενζύμων, είναι σημαντικός για τη λει-
τουργία του εγκεφάλου και για τη 
λειτουργία του ανοσοποιητικού συ-
στήματος. 

Οι ανάγκες μας σε σίδηρο εξαρτώνται 
από το φύλο και την ηλικία μας και 
όπως βλέπουμε στον πίνακα που ακο-
λουθεί οι γυναίκες αναπαραγωγικής 
ηλικίας έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις 
σε σίδηρο σε σχέση με τους άνδρες, 
λόγω της  εμμήνου ρύσεως. Ακόμη, 
οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικί-
ας έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις σε 
σίδηρο σε σχέση με τις γυναίκες που 
βρίσκονται σε εμμηνόπαυση. Τέλος, οι 
εγκυμονούσες  χρειάζονται σχεδόν τη 
διπλάσια ποσότητα σιδήρου σε σχέση 
με τις μη εγκυμονούσες. 

Ο
Σίδηρος

&   διατροφή

Αθηνά Μωραΐτη Χατζηθάνου
Κλινική Διαιτολόγος-

Διατροφολόγος, M.Sc.
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Η έλλειψη σιδήρου εκδηλώνεται 
συνήθως με κόπωση και εξάντληση, 
πονοκέφαλο, έλλειψη συγκέντρωσης, 
ζάλη, ωχρότητα δέρματος, ταχυκαρ-
δία, τριχόπτωση και ευθραυστότητα 
των νυχιών, μειωμένη ανοχή στο κρύο. 
Η πιο προχωρημένη έλλειψη σιδήρου 
οδηγεί σε σιδηροπενική αναιμία. 
Από την άλλη πλευρά, η υπερφόρ-
τωση του οργανισμού σε σίδη-
ρο έχει τοξικές επιπτώσεις. Κατά την 
υπερφόρτωση τα αποθέματα του σι-
δήρου στο συκώτι, τη σπλήνα και τα 
άλλα όργανα φθάνουν σε επίπεδα 
που είναι βλαβερά. Αυτό μπορεί να 
συμβαίνει είτε ως αποτέλεσμα της αι-
μοχρωμάτωσης (γενετική διαταραχή 
που οδηγεί σε αυξημένη απορρόφηση 
του σιδήρου στο έντερο), είτε λόγω 
υπερβολικής πρόσληψης.

Ο σίδηρος στις τροφές βρίσκεται με 
δυο μορφές: τον αιμικό και τον μη 
αιμικό σίδηρο.

‣ Ο αιμικός σίδηρος απορροφά-
ται πιο εύκολα από τον οργανισμό 
μας και τον συναντούμε στο συκώτι, 
στο κόκκινο κρέας, στα πουλερι-
κά (η γαλοπούλα έχει περισσότερο σί-
δηρο σε σχέση με το κοτόπουλο, προ-
τιμήστε κομμάτια με σκούρο κρέας, 
π.χ. μπούτι), στα ψάρια όπως ο τόνος. 

‣ Ο μη αιμικός σίδηρος βρίσκε-
ται  κυρίως σε φυτικές τροφές.  
Καλές πηγές μη αιμικού σιδήρου εί-
ναι η φακή, τα φασόλια και γενικά τα 
όσπρια, ο αρακάς, τα αποξηραμένα 
φρούτα και τα σκούρα πράσινα φυλ-
λώδη λαχανικά.  

Η βιοδιαθεσιμότητα του σιδήρου από 
το κρέας και τα ψάρια ανέρχεται 
στο 20-25%, ενώ από τα φυτικά 
τρόφιμα 1-5%. Η βιοδιαθεσιμότη-
τα του σιδήρου στα τρόφιμα φυτικής 
προέλευσης επηρεάζεται πολύ από τη 
σύσταση των γευμάτων. Έτσι, για να 
αυξήσετε την απορρόφηση του σιδή-
ρου από τα φυτικά τρόφιμα συνοδεύ-
στε τα με τρόφιμα που είναι πλούσια 
σε  βιταμίνη C, όπως ο χυμός λε-
μονιού, οι πιπεριές, το λάχανο κτλ, ή 
καταναλώστε αμέσως μετά φρούτα 
όπως πορτοκάλι, φράουλες, ακτινίδιο, 
κτλ.

Μ π ο ρ ε ί τ ε 
λοιπόν να 
συνοδεύσετε 
τη σαλάτα ή 
τα όσπρια με 
μία μικρή πο-
σότητα κρέα-
τος ή ψαριού. 

Αντίθετα, η 
απορρόφηση 

σιδήρου μειώνεται με την ταυτόχρονη 
κατανάλωση γαλακτοκομικών 
προϊόντων (τυρί, γιαούρτι, κ.τ.λ.), κα-
θώς το ασβέστιο μειώνει την απορρό-
φηση του σιδήρου. Συνεπώς, αποφεύ-
γετε να καταναλώνετε τυρί μαζί με τα 
όσπρια ή το κρέας. Το ίδιο συμβαίνει 
όταν καταναλώνετε ροφήματα που 
περιέχουν καφεΐνη (καφές, τσάι, 
σοκολάτα, κακάο, αναψυκτικά τύπου 
κόλα)  κατά τη διάρκεια ή μετά από 
γεύμα πλούσιο σε σίδηρο. 

Η ταυτόχρονη κα-
τανάλωση ψαριού 
ή κρέατος ή που-
λερικών με φυτικά 
τρόφιμα που περι-
έχουν σίδηρο, αυ-
ξάνει την απορρό-
φηση του σιδήρου.
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Τρόφιµο (100 gr)mg Fe

Σταφίδες

Ρεβίθια

Σπανάκι

Αρακάς βρασµένος 

Φασόλια λευκά, βρασµένα

Φακές µαγειρεµένες

Γαλοπούλα ψητή

Σαρδέλες (σε κονσέρβα µε λάδι)

Τόνος

Κοτόπουλο µπούτι, ψητό

Κοτόπουλο στήθος, ψητό

Μοσχαράκι, κόντρα φιλέτο, ψητό

Συκώτι από κοτόπουλο, τηγανητό

Συκώτι βοδινό, βραστό
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