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NAPIJ SIĘ!
Wydawać by się mogło, że świadomość
Polaków dotycząca tematyki zdrowia
czy odżywiania wzrasta. Siłownie pękają w szwach, co rusz powstają sklepy z żywnością ekologiczną, a w sieci
bez trudu znajdziemy zdrowe przepisy.
Można by było zatem sądzić, że Polacy
zdają sobie też sprawę z tego, jak ważna
jest odpowiednia podaż wody i nawet
jeżeli nie zawsze jesteśmy w stanie zrealizować założony cel, to jesteśmy świadomi, czego potrzebuje nasz organizm.
Otóż nie. Badania pokazują, że nasze
wyobrażenia znacznie różnią się od
rekomendacji ekspertów dotyczących
wypijania zalecanych dziennych ilości
wody. Zaskoczeni? Wszystkie wątpliwości związane z nawodnieniem organizmu człowieka rozwiewamy w niniejszym artykule. Zapraszamy do lektury!

TROCHĘ STATYSTYKI
Jak wykazały badania, mające na celu
sprawdzenie nawyków żywieniowych
Polaków związanych ze spożywaniem
wody oraz świadomością w tym zakresie, Polacy niestety w większości nie
wiedzą, jaka jest zalecana dzienna porcja
wody. Tylko co piąty ankietowany wskazuje, że jest to 8 szklanek i więcej. Zdecydowana większość badanych uważa,
że wystarczy wypijać od 1 do 7 szklanek
wody w ciągu dnia. Co ciekawe, aż 1/3
Polaków twierdzi, że pije wodę regularnie, choć rzeczywistość jest nieco inna.
OKAZUJE SIĘ, ŻE ZALEDWIE 6% Z NAS
WYPIJA ZALECANĄ PRZEZ EKSPERTÓW
DZIENNĄ ILOŚĆ WODY. NIESTETY, CO
DZIESIĄTY POLAK W OGÓLE NIE PIJE
WODY! Jako główną przyczynę niespożywania wody niegazowanej Polacy wskazują, że po prostu nie lubią jej
smaku. Co zatem pijemy? 36% Polaków
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najczęściej sięga po herbatę i ta tendencja rośnie wraz z wiekiem. Niestety 10%
z nas najczęściej do picia wybiera kawę,
podobnie jak soki owocowe (10%) i napoje gazowane (10%). Tych ostatnich
kupujemy aż 57 litrów w ciągu roku
w przeliczeniu na osobę! Co niepokojące, aż 20% sprzedaży w kategorii wód
butelkowych, stanowią tzw. „wody” smakowe. Ponadto 5% konsumentów deklaruje ich codzienne lub prawie codzienne
spożywanie.

ZALECENIA
Podstawowym napojem nawadniającym dla człowieka jest woda. Nie kawa,
herbata, soki owocowe, mleko, napoje
gazowane czy wody smakowe. Czysta woda. Przyjmuje się, że DZIENNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ WYNOSI OKOŁO 30 ML/KG MASY CIAŁA,
CO OZNACZA, ŻE DROBNA KOBIETA
O WADZE 50 KG, POWINNA WYPIJAĆ
OKOŁO 1500 ML WODY DZIENNIE.
Z KOLEI MĘŻCZYZNA O WADZE 90 KG
POWINIEN DOSTARCZYĆ JUŻ 2700 ML
WODY. To proste wyliczenia, które pozwolą każdemu na oszacowanie przybliżonego zapotrzebowania jego organizmu. Nie są one jednak uniwersalne i nie
mogą zostać zastosowane chociażby
u osób ze skrajnie niską, jak i nadmierną
masą ciała. Ponadto na zapotrzebowanie organizmu na wodę wpływają także
takie czynniki jak: wiek, stan zdrowia,
temperatura otoczenia, stopień aktywności fizycznej, jak również stosowana
dieta. Zapotrzebowanie na wodę wzrasta także w okresie ciąży i karmienia
piersią. Natomiast w przypadku gorączki wskazuje się, że podaż wody należy
zwiększyć o 10% na każdy stopień wzrostu temperatury ciała.

Dlaczego właściwe nawodnienie jest
takie istotne? Woda pełni wiele różnych
funkcji w organizmie, z których nawet
nie zdajemy sobie na co dzień sprawy.
Oprócz jednej z podstawowych ról, jaką
jest termoregulacja, czyli innymi słowy
utrzymanie odpowiedniej temperatury
ciała, woda pełni też funkcję ochronną
dla narządów wewnętrznych, jest podstawowym składnikiem płynów ustrojowych, m. in. płynu mózgowo-rdzeniowego czy wód płodowych. Ponadto
stanowi komponent mazi stawowej.
JEDNAK NIE MOŻNA ZAPOMINAĆ
O KLUCZOWEJ ROLI WODY W PROCESIE
TRAWIENIA. UCZESTNICZY ONA W NIM
BOWIEM OD SAMEGO POCZĄTKU: ZAWARTA JEST W ŚLINIE, KTÓRA UŁATWIA
FORMOWANIE KĘSÓW JEDZENIA, POŁYKANIE I PRZESUWANIE POKARMU
DO DALSZYCH ODCINKÓW UKŁADU
POKARMOWEGO. Woda jest także składnikiem soku żołądkowego, enzymów
trawiennych oraz żółci. Bierze udział we
wchłanianiu, rozpuszczaniu oraz transportowaniu składników odżywczych.
Wpływa na perystaltykę jelit i formowanie kału, a także usuwanie produktów
przemiany materii. Jej niedostateczna
podaż upośledza wszystkie te procesy. Warto też wspomnieć, że zbyt mała
podaż wody, nieadekwatna do naszego zapotrzebowania spowalnia tempo
przemiany materii. Zatem, jeżeli zależy
Ci na utracie wagi, nie zapominaj o piciu
wody.

ODWODNIENIE
Najczęstszym objawem zbyt małej podaży wody jest wzmożone pragnienie.
Warto to zapamiętać. PRAGNIENIE JEST
BOWIEM SYGNAŁEM OSTRZEGAWCZYM I ŚWIADCZY JUŻ O PEWNYM
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STOPNIU ODWODNIENIA. WSKAZUJE SIĘ, ŻE W MOMENCIE, W KTÓRYM
ZACZYNAMY JE ODCZUWAĆ, STRATY
WODY SIĘGAJĄ JUŻ 1-2%. DLATEGO
TAK WAŻNE JEST, ABY PIĆ WODĘ REGULARNIE, PRZEZ CAŁY DZIEŃ, NIE CZEKA-

JĄC AŻ POJAWI SIĘ UCZUCIE SUCHOŚCI
W USTACH. INNYM OBJAWEM ŚWIADCZĄCYM O TYM, ŻE PRAWDOPODOBNIE PIJEMY ZA MAŁO JEST BÓL GŁOWY,
RZADSZE ODDAWANIE MOCZU ORAZ
JEGO CIEMNOŻÓŁTE ZABARWIENIE.

Pojawiają się zaparcia – w jelicie
grubym zachodzi bowiem resorpcja
wody, czyli jej wtórne wchłanianie.
Nieswoistymi symptomami odwodnienia są też: senność, spadek koncentracji, a z coraz większy-
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mi stratami wody także zaburzenia
koordynacji, spadek ciśnienia, nudności, wymioty i przyspieszona akcja serca. Nieprawidłowo leczone zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej
w konsekwencji mogą doprowadzić
nawet do śmierci. To sytuacja skrajna, ale w rzeczywistości wielu Polaków cierpi na permanentne odwodnienie spowodowane długotrwałą,
codzienną niedostateczną podażą
wody. Jakie są tego konsekwencje?
Od uciążliwych, ale mniej groźnych
skutków takich jak: nieświeży oddech
spowodowany zmniejszonym wydzielaniem śliny, poprzez utratę elastyczności skóry, aż po poważne zaburzenia funkcjonowania organizmu.
Długotrwały stan odwodnienia może
spowodować utrudnione wydalanie
toksyn z organizmu, zaburzenia pracy żołądka na skutek zmniejszonego
wydzielania soku żołądkowego, jak
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i enzymów trawiennych, a w konsekwencji zaburzenia wchłaniania
składników odżywczych i niedożywienie. Ciągły stan, w którym nie zaspokajamy potrzeb organizmu, jeżeli
chodzi o dostarczenie odpowiednich
ilości wody, może także przyczynić
się chociażby do zagęszczenia żółci,
co będzie sprzyjać tworzeniu się kamieni żółciowych. Będziemy bardziej
podatni na zakażenia układu moczowego oraz zakrzepicę. Często jest to
skutek wieloletnich zaniedbań. Dlatego nie traktuj picia wody po macoszemu i nawadniaj się! Codziennie
i systematycznie.
Mówiąc o nawodnieniu, nie sposób
nie poruszyć też kwestii obrzęków.
Wiele osób, u których pojawiają się
obrzęki, w obawie przed nasileniem
objawów i coraz to większym gromadzeniem wody, ogranicza podaż pły-

nów. To poważny błąd. Postępowanie
powinno być wręcz odwrotne. Za
regulację gospodarki wodnej organizmu odpowiada, m. in. wazopresyna,
hormon antydiuretyczny. Produkowana jest pod wpływem czynników takich jak spadek ciśnienia krwi i spadek
objętości krwi krążącej, np. na skutek
zbyt małej podaży wody. W konsekwencji powoduje to zatrzymywanie
wody i zagęszczenie moczu. Zmniejszenie ilości wypijanej wody spowoduje jeszcze większą produkcję
wspomnianego hormonu i efekt odwrotny od zamierzonego. Natomiast
prawidłowe nawodnienie poskutkuje spadkiem poziomu wazopresyny
i wydaleniem jej nadmiaru. Należy też
pamiętać, by nie ograniczać podaży
płynów w trakcie stosowania leków
moczopędnych – może to skutkować
poważnymi zaburzeniami gospodarki
wodno-elektrolitowej.
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JAK WYBRAĆ WODĘ?
Zastanawiasz się, czy pić wodę mineralną czy źródlaną? Gazowaną czy niegazowaną? Zacznijmy od definicji. Jeszcze
kilka lat temu określenie “woda mineralna” oznaczało wodę, która musiała
zawierać określoną ilość rozpuszczonych składników mineralnych: powyżej
1000 mg/dcm3. Od 2011 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia
przygotowane w oparciu o przepisy
Unii Europejskiej, które wskazuje, że
woda mineralna to woda podziemna wydobywana jednym lub kilkoma otworami
naturalnymi lub wierconymi, różniąca się
od wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi pierwotną czystością pod względem
chemicznym i mikrobiologicznym oraz
charakterystycznym stabilnym składem
mineralnym, a w określonych przypadkach także właściwościami mającymi
znaczenie fizjologiczne, powodującymi
korzystne oddziaływanie na zdrowie ludzi. Oznacza to, że woda mineralna musi
mieć stały skład, natomiast nie określa
się liczby składników mineralnych, jakie musi zawierać, by można było ją tak
nazywać. W związku z tym należy pamiętać, że określenie “mineralna” może
się odnosić także do wód z niewielką,
wręcz śladową ilością składników mineralnych w składzie. Dlatego warto czy-

tać etykiety. Wody mineralne dzielimy
bowiem na kilka kategorii: wysokozmineralizowane - zawierające powyżej
1500 mg/l, średniozmineralizowane zawierające 500 do 1500 mg/l, niskozmineralizowane mające 50-500 mg/l i bardzo niskozmineralizowane zawierające
poniżej 50 mg rozpuszczonych składników mineralnych w litrze. NA CO DZIEŃ
NAJLEPSZYM WYBOREM BĘDĄ WODY
ŚREDNIOZMINERALIZOWANE, NAJLEPIEJ ZAWIERAJĄCE POWYŻEJ 1000 MG
SKŁADNIKÓW MINERALNYCH NA LITR.
SĄ ONE ŁATWO PRZYSWAJALNE DLA
ORGANIZMU CZŁOWIEKA, WIĘC WARTO TO WYKORZYSTAĆ I DOSTARCZYĆ
JE W TAKI SPOSÓB – RAZEM Z WODĄ.
DIETY POLAKÓW CZĘSTO SĄ NIEDOBOROWE, A WŁAŚCIWE NAWODNIENIE
MOŻE BYĆ POMOCNE W UZUPEŁNIENIU DEFICYTÓW SKŁADNIKÓW MINERALNYCH W CODZIENNEJ DIECIE. Woda
mineralna, szczególnie wysokozmineralizowana nie jest jednak odpowiednia
dla każdego. Dla niemowląt najlepszym
wyborem jest woda źródlana. Osoby
cierpiące na zaburzenia funkcji nerek
także nie powinny wybierać wód wysokozmineralizowanych. W przypadku
takich schorzeń wybór odpowiedniej
wody warto omówić z lekarzem i dietetykiem. Czasami zaleca się także sto-

sowanie wód leczniczych, co także
powinno odbywać się pod kontrolą
specjalisty.
Gazowana czy niegazowana? To jedno z najczęstszych pytań dotyczących
wyboru wody. W ZDECYDOWANEJ
WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW NIE MA
PRZECIWWSKAZAŃ DO STOSOWANIA
WODY GAZOWANEJ. JEDNYM Z NICH
JEST REFLUKS ŻOŁĄDKOWO-PRZEŁYKOWY I NIEKTÓRE CHOROBY UKŁADU
POKARMOWEGO. JEŚLI JEDNAK JESTEŚ
OSOBĄ ZDROWĄ, A NIE MOŻESZ SIĘ
PRZEKONAĆ DO PICIA NIEGAZOWANEJ
WODY, BEZ OBAW MOŻESZ PIĆ WODĘ
GAZOWANĄ. Aby była smaczniejsza,
dodaj do niej dowolne składniki, które
pozytywnie wpłyną na smak i zwiększą
jej podaż w Twojej diecie. Może to być,
np. mięta, imbir, cytryna, ogórek zielony, arbuz, ananas czy grejpfrut. Jeżeli
trudno Ci wyrobić sobie nawyk sięgania po wodę, ściągnij aplikację, która zadba o to, by przypomnieć Ci o kolejnej
porcji płynów. Postaw wodę w zasięgu
wzroku. NIE SZUKAJ CUDOWNEGO
ŚRODKA NA POPRAWĘ ZDROWIA I SAMOPOCZUCIA – ZACZNIJ OD PODSTAW I NAPIJ SIĘ!
VERONIKA ULANECKA
Dietetyk
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