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Úvodník
24. september 2010 je Svetovým dňom srdca. V tento
deň je obzvlášť dôležité pripomenúť si, že srdce je jedným
z najvýznamnejších orgánov ľudského tela a zároveň
nesmieme zabúdať na istú formu prevencie pred jeho
poškodením. Pri tejto príležitosti Svetová zdravotnícka
organizácia v spolupráci so Svetovou federáciou srdca
poskytuje ľuďom bezplatné merania krvného tlaku,
cholesterolu a iných veličín (BMI, atď.) Týmto spôsobom
sa
snažia
upriamiť
pozornosť
ľudí
na
riziká
kardiovaskulárnych
ochorení
a prostredníctvom
konzultácie s odborníkmi zmeniť ich životný štýl.
V našom centre sme sa rozhodli, že túto činnosť
zaradíme do programu a aj my sa zamyslíme, či skutočne
žijeme tak, ako si naše vzácne srdce zaslúži.
Výsledky práce našich klientov počas Dňa Srdca nás
budú sprevádzať celým 6. číslom časopisu Pre Radosť.
Števka T.
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O čom sa v tomto čísle dočítate?
- V úvode sa oboznámite s často skloňovaným Dňom
Srdca a jeho priebehom v našom centre
- Ponúkneme

fotodokumentáciu,

ktorá

vám

priblíži

atmosféru počas „testovania“
- Zoznámite sa

s výsledkami

práce

klientov, ktoré

bezprostredne súvisia so srdcom
- V rubrike Rehabilitačno – resocializačné aktivity vám
klienti sprostredkujú svoje pocity a zážitky z výletu
na Šarišskom hrade
- Števka M. nám v Literárnej tvorbe priblíži svoje
pocity, keď uvažuje o srdci
- V časti Arteterapia vám poskytneme typ na výrobu
magnetiek v tvare srdca
- Nebudú chýbať ani Zrnká múdrosti, prostredníctvom
ktorých sa naučíme niekoľko faktov o našom srdiečku
- A na

záver

si

spolu

s Ľubkou

navaríme

chutné

a hlavne zdravé cestoviny so zeleninou

...príjemné čítanie ☺
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Deň Srdca v našom centre

Obsahom programu v rámci Dňa Srdca bola ranná
komunita, ktorá sa niesla v znamení úvahy o tom, čo srdcu
prospieva a naopak, čo srdcu škodí.
Klientov sme rozdelili do dvoch skupín a ich úlohou
bolo
porozmýšľať
nad
spomenutou
problematikou,
individuálne prispieť svojim názorom a napokon svoj názor
verbálne prezentovať.
Prvú skupinu (skupina A) tvorili klienti, ktorých úlohou
bolo vypísať čo najviac pozitív, ktoré srdcu prospievajú.
Druhá skupina (skupina B) mala opačnú úlohu, t.j.
opísať faktory srdcu škodiace. Pozrime sa spoločne, aký je
prínos klientov:

SKUPINA A – Čo nášmu srdcu prospieva
Čistý vzduch, zdravé potraviny, nízky cholesterol, pohyb,
nezávadná voda, psychická pohoda, prírodné vitamíny, rybí
olej, harmonické vzťahy, zdravý spánok
SKUPINA B – Čo nášmu srdcu škodí
Nikotín, alkohol, veľa kofeínu, nadmerná fyzická záťaž,
nadváha, nezdravý životný štýl, stres
Klienti RS

Ďalším bodom programu boli praktické merania
krvného tlaku, pulzu (Obr. 1 a 2), telesného tuku a takisto
BMI (Obr. 3 a 4) pre každého klienta pomocou
spoľahlivých nástrojov na meranie. Ako oživenie
ponúkame fotografie niektorých z klientov pri meraniach.
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Obr. 1

Obr. 2
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Obr. 3

Obr. 4
.
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Rehabilitačno – resocializačné aktivity
Keďže sa celé toto vydanie časopisu týka spomínaného
Dňa Srdca rozhodli sme sa aktívne „bojovať“ proti
nezdravému životnému štýlu a vyšli sme si na výlet na
Šarišský hrad. Počasie nám prialo, preto boli naše dojmy
a zážitky umocnené príjemným pocitom.
Výlet na Šarišský hrad
Odchod na výlet bol o 7:50. Stretávali sme sa na
autobusovej stanici, z ktorej sme sa dopravili autobusom
do mestečka Veľký Šariš. Cesta trvala polhodinu. Vo
Veľkom Šariši sme sa stretli aj so stacionárom z Prešova,
zoznámili sme sa a výlet sa mohol začať.
Hrad sa nachádzal až na konci tohto mesta, preto sme
museli ísť pešo. Zo začiatku bolo chladno, ale keď začalo
vychádzať slnko, postupne sa otepľovalo a už sme vedeli,
že bude krásne počasie. Keď sme sa dostali na koniec
mesta pred cestou na hrad sme si ešte oddýchli
a nadesiatovali sme sa. Potom sme sa sýti a oddýchnutí
vydali na náročnú cestu za hradom.
Šli sme väčšinou hore kopcom, dosť dlho. Na konci
cesty sme už zbadali hradné zrúcaniny (Obr. 1) a bolo nám
jasné, že sme dorazili do cieľa.
Po príchode si každý našiel nejaké miesto na sedenie,
aby si oddýchol a nejedol sa (Obr. 2). Niektorí si so sebou
vzali aj špekáčiky a opekali ich (Obr. 3). Museli sme
najprv rozložiť oheň. Každý pomohol, niektorí nosili
drevo, iní ako napríklad Vlado B. a Radúz rúbali drevo
(Obr. 4) a Zdenka založila oheň.
Po jedle nám Peťo Strič hovoril o histórii hradu, veľa
sme sa naučili. Potom nás previedol po hradných baštách
a hradných vežiach (Obr. 5, 6, 7, 8). Števka to všetko
fotila, aby sme mali spomienky. Robili sme aj spoločné
fotky (Obr. 9, 10).
Keď sme všetko pochodili museli sme sa ešte dopraviť
domov. Náš vlak do Košíc odchádzal o 15:21. Prišli sme
do Košíc, rozlúčili sme sa a šli sme domov.
Klienti RS
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Obr. 1

Obr. 2
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Obr. 3

Obr. 4
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Obr. 5

Obr. 6
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Obr. 7

Obr. 8
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Obr. 9

Obr. 10
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Literárna tvorba

Srdce
/úvaha/
Srdce je časť tela,
ktorú môžeš ľahko zraniť.
Srdce vie byť láskavé, milujúce,
odpúšťajúce,
a ľahko zraniteľné.

Števka M.
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Arteterapia
Vedeli ste, že magnetky môžete vyrobiť aj z toaletného
papiera? Ak nie, tak pozorne čítajte náš typ na pekný
darček.

Magnetky z toaletného papiera v tvare srdca
Materiál:
Toaletný papier (poprípade kuchynské servítky)
Tekutý škrob
Tenší kartón
Servítka s drobnejším motívom
Magnety
Postup:
Z tenkého kartónu si vystrihneme makety v tvare srdca.
Toaletný papier postriháme na menšie štvorčeky. Tieto
kúsky potom namáčame do tekutého škrobu a po miernom
namáčaní prikladáme na kartónovú maketu až kým nie je
zaplnená celá plocha srdca. Prebytočný škrob poutierame
priložením suchej servítky. Zo servítky s motívom si
vystrihneme štvorček veľkosti srdca a priložíme ho na
mokré srdiečko. Srdiečko otočíme, servítku pozahýname na
rub a pretŕčajúce kúsky obtrháme. Srdiečko potom
necháme schnúť na nelepivom povrchu. Po jeho zaschnutí
na jeho zadnú stranu prilepíme magnetku.
Našim klientom sa tento nápad veľmi páčil, preto si to aj
prakticky vyskúšali (Obr. 11, 12) a vyrobili hneď niekoľko
sŕdc rôznych farieb a motívov (Obr. 13, 14). Pre inšpiráciu
ponúkame fotky našich výrobkov.
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Obr. 11

Obr. 12
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Obr. 13

Obr. 14
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Zrnká múdrosti
Vedeli ste, že...
♥ srdce je svalový orgán, ktorý pumpuje krv cez obehovú
sústavu vďaka rytmickým sťahom?
♥ u človeka vydá srdce za život 2,5 miliardy týchto
rytmických sťahov?
♥ dospelý muž má 4 – 6 litrov krvi a dospelá žena má 4 –
5 litrov krvi?
♥ spojené krvné cievy nášho tela by merali 96 000km?
♥ srdce je uložené v medzipľúcí?
♥ približne 2/3 srdca sú uložené v ľavej a 1/3 v pravej
časti hrudníka?
♥ srdce dospelého človeka má hmotnosť približne 300g
u muža a 250g u ženy?
♥ srdce sa skladá z pravej a ľavej komory a pravej a ľavej
predsiene?
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Varím, varíš, varíme
Predchádzajúca rubrika nás isto „vyšťavila“, preto
navrhujeme zasadnúť za stôl a pochutnať si na ďalšom
chutnom recepte – Recept pre zdravé srdce. Dnes nám varí
Ľubka M.

Cestoviny so zeleninou
Suroviny:
1 balík mrazenej zeleniny - mrkva, hrášok, petržlen,
brokolica,...
Cestoviny – mušle alebo vretienka
Olej
Soľ
Korenie – paprika čierne korenie, vegeta
1 zeleninový bujón

Postup:
Uvaríme cestoviny, premyjeme ich teplou vodou. Medzi
tým dáme rozpáliť olej na panvici, pridáme zeleninu, ktorú
sme si spolu uvarili počas toho, ako sa varili aj cestoviny.
Zmes podlejeme vodou, pridáme korenie a soľ, necháme
dusiť. Na záver pridáme zeleninový bujón a v prípade
potreby ešte ochutíme. Servírujeme hneď po dovarení.
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Tento výtlačok vyšiel vďaka finančnej podpore

Za spoluprácu a ďalšiu finančnú podporu ďakujeme

Neoceniteľná vďaka patrí aj
 Príbuzným
 Sympatizantom
 Dobrovoľníkom zo stredných a vysokých škôl:
OA Watsonova
Gymnázium J. A. Komenského
UPJŠ Katedra sociálnej práce
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Časopis vydáva
Združenie príbuzných a priateľov Radosť, Rastislavova 12,
040 01
Rehabilitačné stredisko Radosť, Bauerova 1, 040 23 sídl.
KVP Košice
Tel. fax: 055/678 27 38
0905 588 014
Mail: radost@mailbox.sk
č. účtu: 2070788453/0200
IČO: 31262848
Príspevky nevraciame a vyhradzujeme si právo ich úpravy.
Časopis neprechádza jazykovou úpravou. Nepredajné.
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