УДРУЖЕЊЕ СИНДИКАТА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

Дечанска 14/VII, 11000 Београд, Tel: +381 11 333 5 267
Web-www.usps.org.rs , e-mail: sindikat.penzionera@gmail.com

Е - ИНФОРМАТОР
Електронско гласило Удружења синдиката пензионера Србије. - Оснивач и издавач:
Удружење синдиката пензионера Београда - Број 88 - 8. 3. 2022. године. - Уређује
уредништво. Тел. редакције 062-8542-060

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СВИМ КОЛЕГИНИЦАМА
ЧЕСТИТАМО

МЕЂУНАРОДНИ ПРАЗНИК
8. МАРТ - ДАН ЖЕНА

Међународни дан жена 2022: Седам
ствари које треба да знате о Осмом
марту

Жене у Бразилу су на протестима поводом Дана жена 2020. године
захтевале родну равноправност
Вероватно сте чули за Међународни дан жена.
Али зашто се прославља и зашто баш 8. марта? Је ли то више прослава или
протест?
Постоји ли Међународни дан мушкараца?
Већ више од једног века, људи широм света обележавају 8. март као посебан дан
за жене.
Прочитајте зашто.
1. Како је све почело?

Међународни дан жена проистекао је из радничког покрета, а Уједињене нације
су га признале као догађај који се обележава на годишњем нивоу.
Семе његовог настанка посејано је 1908. године, када је 15.000 жена прошетало
Њујорком захтевајући краће радно време, бољу плату и право гласа.
Годину дана касније, Социјалистичка партија Америке прогласила је први
Национални дан жена.
Идеја да се установи међународни празник потекла је од жене по имену Клара
Цеткин, која је то предложила 1910. године на Међународној конференцији
жена у Копенхагену.
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Кларина првобитна идеја није подразумевала фиксни датум.
Конференцији је присуствовало 100 жена из 17 земаља света и оне су
једногласно прихватиле предлог.
На међународном нивоу, Дан жена је први пут обележен 1911. године, у
Аустрији, Данској, Немачкој и Швајцарској.
Стогодишњица обележавања прослављена је 2011. године, тако да ове године
практично прослављамо 110. Међународни дан жена.
Све је озваничено кад су овај дан почеле да славе Уједињене нације.
Прва парола коју су 1996. године усвојиле Уједињене нације била је „Славимо
прошлост, планирамо будућност“.
Међународни дан жена постао је повод за прославу колико тога су жене
постигле у друштву, политици и економији.
Политички корени дана значе да се организују штрајкови и протести како би се
указало на још присутну неравноправност.

Абортус и Пољска: Жене принуђене да иду у иностранство
Пољакиње морају да иду у иностранство да абортирају
2. Када се одржава Дан жена?

Дан жена обележава се Осмог марта
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Тај датум је одабран после штрајка организованог за време Првог светског рата,
1917. године, кад су Рускиње захтевале „хлеба и мира“.

После четири дана, цар је био присиљен да абдицира, а привремена влада је
женама доделила право гласа.

Датум кад се одржао штрајк жена по јулијанском календару, који се тада
користио у Русији, био је 23. фебруар, недеља.

Овај датум је у грегоријанском календару био 8. март – и он се тада слави и
данас.

3. Које боје симболизују Дан жена?

Љубичаста симболизује правду и достојанство
Боје Међународног дана жена су љубичаста, зелена и бела.
„Љубичаста означава правду и достојанство. Зелена симболизује наду. Бела
представља чистоту, мада је то контроверзан концепт.
Ове боје настале су у Женској социјалној и политичкој унији у Великој
Британији“, каже се у кампањи з Међународни дан жена.
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4. Постоји ли Међународни дан мушкараца?

Тема Дана мушкараца 2018. године била је „лидерство над
мушкарцима“
Он заиста постоји, 19. новембра.
Али обележава се тек од деведесетих прошлог века и не признају га Уједињене
нације.
Људи га славе у више од 80 земаља света, укључујући Велику Британију.
Дан слави „позитивне вредности којима мушкарци доприносе овом свету,
њиховим породицама и заједницама“, истичући позитивне узоре и указујући на
благостање мушкараца.
Тема за 2020. годину била је „Боље здравље за мушкарце и младиће“.
5. Како се ове године, у јеку пандемије, прославља Дан жена?

У Србији се традиционално поклањају каранфили, а у Италији мимозе
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Међународни дан жена је национални празник у многим земљама, укључујући
Русију, где се продаја цвећа удвостручује током три или четири дана око 8.
марта.
У Кини, 8. марта многе жене добијају пола слободног дана на послу, по
препоруци Државног савета, иако их многи послодавци не дозвољавају тога
дана радницама.
У Италији, Међународни дан жена, илити Феста делла Донна, слави се
поклањањем пупољака мимозе.
Порекло ове традиције није најјасније, али сматра се да је започела у Риму после
Другог светског рата.
У Америци, месец март је Месец историје жена.
Председнички проглас који се издаје сваке године слави достигнућа америчких
жена.
Ове године ће то изгледати малко другачије због пандемије корона вируса и
очекује се да ће широм света бити одржано више виртуелних догађаја.
6. Зашто нам је Дан жена потребан?

Полиција у Киргистану приводи активисткињу током протеста 2020.
„Родна равноправност неће бити постигнута скоро читав век“, према тврдњи из
кампање Међународног дана жена, што се превасходно односи на Светски
економски форум.
„Нико од нас неће доживети родну равноправност за живота, а највероватније
неће ни многа наша деца.“
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Штавише, скорашњи подаци из УН Жене показују да би пандемија корона
вируса могла да избрише 25 година рада на повећању родне равноправности.
Због пандемије, жене обављају значајно већи број кућних послова, што може да
утиче на то да имају мање времена за посао и образовање.
Упркос забринутости због корона вируса, протестне шетње одржане су широм
света за Међународни дан жена 2020. године.
Иако је већина њих била мирна, у киргистанском главном граду Бишкеку,
полиција је привела десетине активисткиња борбе за права жена након што су
маскирани мушкарци наводно напали шетаче.
Активисткиње кажу да су се женска права погоршала у земљи.
Широм Пакистана, протестне шетње одржале су се у неколико градова упркос
насилним претњама и петицијама.
А у Мексику је на улице изашло око 80.000 особа из протеста због повећаног
насиља над женама, али је на крају повређено више од њих 60.
Иако је протест започео мирно, полиција каже да су неке групе бацале
Молотовљеве коктеле, а полицајци су одговорили испаљивањем сузаваца.
У последњих неколико година, међутим, видели смо да је дошло до напретка и
женски покрет је достигао неприкосновене размере.
Ове године је Камала Харис била инаугурисана као прва жена, прва црнкиња и
прва Американка азијског порекла као америчка потпредседница.
Финска је 2019. године изабрала нову коалициону владу коју предводи пет
жена, абортус је декриминализован у Северној Ирској, а у Судану је укинут
закон који је контролисао како се жене понашају и облаче у јавности.
А ко може да заборави утицај који је извршила дискусија на тему #МеТоо,
започета 2017, са хештегом на друштвеним мрежама, преко кога се дигао глас
против искустава злостављања и сексуалних напада.
То је сада глобални феномен у порасту, који наставља да истиче неприхватљиво
и непримерено понашање и довео је до многих судских пресуда високог
профила.

ВЕСТИ

7

Пошта Србије упозорава на
превару: Уплата ради
преузимања пошиљке

0SHAREVIEWS
Fac ebookT witterlinkedi nPi nteres t

ЈП „Пошта Србије“ упозорава на нову
превару. Уз коришћење логотипа овог
преузећа, грађанима се путем СМС
порука и WхатсАпп-а тражи уплата ради
преузимања пошиљке. Не наседајте на
превару
Јавно предузеће Пошта Србије издало је саопштење за јавност у коме
упозорава на нову превару. У питању је још један покушај злоупотребе
логотипа и имена овог јавног предузећа. Наиме, грађани се путем СМС
и WхатсАпп порука позивају да уплате одређену суму новца како би
подигли извесне пошиљке.
Ове лажне и преварне поруке садрже линк ка страници која, како се
наглашава, није у власништву ЈП Пошта Србије. На овој страници се
тражи уплата новца путем платних картица.
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Скреће се пажња грађанима Србије да ЈП Пошта Србије никада није
комуницирала са својим корисницима на овај начин. Уколико грађани
добију поруке сличне садржине, Пошта Србије их упозорава да не
поступају према инструкцијама које добију.
У циљу едукације и помоћи грађанима Србије отворена је и страница
на корпоративном сајту ЈП Пошта Србије, каже се у саопштењу.
Грађани који имају било какве недоумице могу да позову Контактцентар ЈП Пошта Србије чији су бројеви телефона: 0700 100 300 и
011 3607 788. Контакт-центар ради радним данима од 8 до 20 часова и
суботом и недељом од 8 до 15 часова.
ЈП Пошта Србије саветује грађане да буду додатно опрезни, да не
отварају линкове у примљеним порукама и да не уносе своје податке.
Овај случај Пошта Србије је одмах пријавила Националном ЦЕРТ-у
Републике Србије.
Извор: Пошта Србије - ПЕНЗИН
---------------------

ДАНАС

Скок насиља над старијим особама
током епидемије Ковида
Жртве трпе јер неће да пријаве своје најближе
Зоран Мишић
Епидемија короне повећала је број случајева насиља над старијим
особама. Иако тај број, када је физичко насиље у породици у питању, није
драстично порастао старије особе се жале на нове врсте и облике
насиља над њима и ускраћивање основих људских права изазваних
пандемијом короне, подаци су Удружења „Снага пријатељства Амитy“ из
Београда.
Насиље над старијим женама, како они тврде, у Србији је широко
распрострањено и углавном скривено. Оне су у односу на старије
мушкарце у већем ризику од насиља, подаци су тог Удружења.
„Многе жене годинама трпе насиље у породици од супружника,
партнера, деце или унука, али о томе ћуте. Неке старије жене не
пријављују насиље због страха, због срамоте, незнања коме и како треба
да се обрате или из уверења да им нико неће ни поверовати“, истичу у
„Амитy“.
9

Према њиховим најновијим истраживањима, 16 одсто жена старих
између 65 и 74 године је доживело неки облик насиља у претходних 12
месеци. А, по извештајима центара за социјални рад у 2020. години, од
36.656 пријављених случајева насиља у породици, 2.805 су пријаве за
насиље над старијим женама.
„Насиље над старијим особама, посебно женама, постојало је
одувек, постоји и сада и, на жалост, постојаће. За време пандемије имамо
повећан број случајева у односу на период пре короне. Међутим,
појавили су се током ковида нови облици насиља са којиам се пре нисмо
сусретали“, каже за „Данас” Надежда Сатарић из Удружења „Амити”, која
се годинама бави проблемима старих.
„Са појавом короне мења се и само перципирање насиља. Насиље
над њима је и оно када су „биле закључане” за време вишедневних локдауна јер то јесте лишавање слободе. Оне то са правом доживљавају као
насиље због ускраћивање слободе кретања и непоштовање њихових
основних људских права“, истиче она.
Према њеним речима, насиље се дешавало код старијих особа,
корисника туђе неге или помоћи. Нихови сродници нису могли да их
обилазе током „закључавања” од петка до понедељка и помогну им на
било који начин. Та врста ускраћивања њихових потреба је, такође, облик
насиља над њима.
„Наравно да већина мушкараца или жена нису то пријављивали као
класично насиље, али су вапили и звали нас да ургирамо да им се
омогући пружање адекватне помоћи. Писали смо молбе и препоруке
заштитници грађана и Поверенику за заштиту равноправности што је
уродило плодом и та „мера” је „релаксирана” давањем пропусница
сродницима да их обилазе“, истиче Надежда Сатарић. Исто је, задесило
и све оне старије особе које су биле корисници услуга геронто-домаћица
јер оне нису могле да им долазе. Тим је ускраћена помоћ онима којима је
била најпотребнија.
„Када се то све узме у обзир, онда то и јесте повећан облик насиља
над старима, а по званичним пријавама центрима за социјални рад,
порастао је и повећани обим физичког насиља, у односу на 2019. годину,
последњу пре пандемије“, додаје наша саговорница.
Највећи терет у решавању ових проблема подносе социјална
заштита и полиција, али, како наводи Надежда Сатарић, они немају
адекватну подршку здравства које овај проблем код нас не треитира
уопште, а по страни је правосуђе, конкретно – тужилаштво.
„Тужилаштва траже много доказа које требају да им прикупе центри
за социјални рад и полиција, а притом, не изричу мере обавезног лечења,
сем у најтежим случајевима. Због тога, потпуно је џабе што полиција
приводи насилнике кад они најчешће уопште нису процесуирани, нити им
је изречена било каква мера, макар она удаљавања или исељења из
стана на 48 сати“, наводи она. Насиље се најчешће врши под утицајем
алкохола или психоактивних супстанци.
„Све је добро док бака може да даје новац унуцима за куповину
дроге, а оног момента када она то више не може онда долази до
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насиља“, прича она и додаје да старије особе чак и кад пријаве насилника
полицији одмах по извршењу дела, већ сутрадан, када би требало да се
појаве у тужилаштву и покрену кривични поступак, одустају и негирају свој
исказ. Негирају га због тога што су насилници најчешће њихова деца или
унуци, а на трећам месту партнери. „Они то онда не желе да ураде,
судија једоствано прекида поступак и све се враћа на старо. Полицајци
стално иду код истих људи, на исте адресе и ништа. Рецидиви се
дешавају небројено пута и на крају се догоди убиство“, истиче Надежда
Сатарић, наводећи податак да је у прошлој години у Србији убијено 10
жена, старијих од 65 година. Како каже, шест њих је убијено у породичном
насиљу, а четири од стране људи из локалне заједнице, хулигана или
током пљачке. Фокус је, каже, да се збрину жртве када су у питању
старије жене, али је проблем где да се сместе. Сигурне куће их не
примају, наглашава наша саговорница, јер су оне конципиране за млађе
особе са децом, а међу жртвама има и непокретних због чега тамо не
могу да им пруже адекватну негу.
----------------------ДАНАС

Трагичан скор: Због ковида имамо
30.000 пензионера мање
Кретање броја људи који примају пензије, од 2015. до данас,
показује тежак епилог људских жртава које је пандемија у Србији
донела најстаријима
М. Н. Стевановић
У новембру прошле године било је 30.570 пензионера мање него
на крају 2020. када је такође забележен пад у односу на претходну и то
за 16.011 корисника мировине. Према подацима са сајта ПИО фонда који
су доступни од 2012. године, број пензионера растао је по свим
категоријама, највише 2014. чак за више од 27.000. Међутим, већ 2015.
уследио је пад за нешто више од 3.000, а по дупло више у наредним
годинама. Бројеви из прошле и препрошле године ипак показују
драстично смањење корисника пензија, а највише је то уочљиво у
категорији инвалидских, а потом породичних пензија. Број корисника
старосне пензије свих ових година се благо увећавао, али је прошле
године и ту први пут забележен пад од 0,8 одсто. Истовремено број
инвалидских пензија смањен је за 5,09 (ранијих година се стопа
смањења кретала око три одсто) а породичних за 0,88 процената.
Према речима економисте Саше Ђоговића, то је природни след
догађаја потпомогнут ковидом, у условима када су грађани потпуно
препуштени судбини и без адекватне заштите.
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– Због пандемије све друге здравствене потребе биле су
запостављене, али су оне „гризле“ живот. Без превенције и лечења, због
небриге и препуштања стихији, стопа морталитета нагло је скочила, пре
свега у популацији најстаријих – каже он.
Паралелно са падом броја пензионера смањио се и удео пензија у
просечној плати. На почетку 2012. године просечна пензија била је
еквивалент од око 60 одсто просечне плате, али како су зараде расле,
тако је до краја те године проценат спао на око 57 одсто. У октобру
прошле године просечна пензија вредела је као 45,54 одсто просечне
зараде, али су до краја године, с обзиром на то да су зараде у децембру
биле нешто веће (69.136 динара) а пензије се нису мењале, примања
најстаријих износила тек 42,48 одсто у односу на просек плата.
– Швајцарска формула која је почела да се примењује доста је
стриктна а с друге стране, на јаз између пензија и зарада утицале су
повишице у јавном сектору, које су ишле без икаквог критеријума. Томе
није претходила реформа, ни увођење платних разреда и у таквим
условима логично је да пензије каскају за зарадама. Онда се власт служи
популизмом, даје једнократне помоћи покушавајући на тај начин да
прикрије заостајање пензија у односу на зараде – објашњава Ђоговић.
----------------------

Ангела Меркел и у пензији
најпопуларнија међу Немцима
БЕРЛИН - Популарност бивше немачке канцеларке Ангеле Меркел расте,
иако већ неко време није у политици, као ни на челу владе. Према
најновијој анкети ИНСА спроведеној за „Билд”, Меркел не само што се
налази на првом месту као најомиљенија немачка политичарка, него је ту
предност увећала у последњих месец дана, упркос повлачењу из политике.
Бивша канцеларка сада има подршку 59,3 одсто грађана, што је за три
процентна поена више у односу на резултате анкете од 29. новембра,
преноси Тањуг. На другом месту најпопуларнијих немачких политичара је
министар здравља Карл Лаутербах, док је на трећем месту и даље актуелни
канцелар Олаф Шолц са 51 одсто подршке испитаника.
--------------------ПЕНЗИН
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Колико се продужава живот
побољшаном исхраном у 20тим, 60-им, 80-им годинама?
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Научници су направили калкулатор
којим се израчунава колико се
продужава живот када се трајно
пређе на препоручен начин исхране.
Истраживањем је показано да се
прелазак на здравију исхрану
исплати без обзира колико година
човек има. Овде ћете наћи и
калкулатор који ће вам дати одговор
колико бисте добили година живота
променама у исхрани
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Млади људи могли би да продуже живот за више од једне деценије ако
би прешли са исхране типичне за западни свет на оптимизовану
исхрану. Под оптимизованом исхраном се подразумева исхрана са
више махунарки, интегралних житарица и орашастих плодова, а мање
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црвеног меса и прерађеног меса. Резултати норвешког истраживања
објављено фебруара 2022. године у стручном часопису PLOS
Medicine сугеришу да се побољшаном исхраном у свим деценијама
живота продужава живот.
Када су у питању старији људи, мање година живота се добија, али је
тај добитак ипак значајан.
Ларс Фаднес и његове колеге са Универзитета у Бергену користили су
постојеће мета-анализе и податке из великог истраживања на
светском нивоу „Глобал Бурден оф Дисеасес“ (Светски терет болести).
Помоћу свих ових података направили су модел који омогућава да се
одмах изврши процена утицаја различитих промена у исхрани на
очекивани животни век.
Младе особе










Када су у питању Сједињене Државе, помоћу модела је процењено да
би трајни прелазак са типично западњачке на оптималну исхрану
почевши од 20. године живота повећао очекивани животни век у
просеку за више од једне деценије. Код жена би то повећање у просеку
било 10,7 година, а код мушкараца чак 13 година.
Највише година живота се потенцијално добија са:
више махунарки у исхрани (жене – 2,2 године, мушкарци – 2,5
године)
више интегралних житарица (жене – 2 године, мушкарци – 2,3
године)
више орашастих плодова (жене – 1,7 година, мушкарци – 2
године)
мање црвеног меса (жене – 1,6 година, мушкарци – 1,9 година)
мање прерађеног меса (жене – 1,6 године, мушкарци – 1,9
године)



60-годишњаци
Ако би се у доби од 60 година трајно прешло са исхране типичне за
западни свет на оптимизовану исхрану, очекивани животни век би у
просеку могао бити повећан за нешто више од осам година. Када су
жене у питању, очекивано просечно повећање износи тачно осам
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година, док се код мушкараца животни век у просеку може продужити
за 8,3 године
.
80-годишњаци
Насупрот ономе што би већина очекивала као резултат, и 80годишњаци са трајним преласком на препоручену исхрану могу да
очекују повећање очекиване животне доби. У просеку би могли да
добију 3,4 године живота више.
---------------------

ПЕНЗИН

Ниска мишићна снага
повезана је са краћим
животом

0SHAREVIEWS
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Ниска мишићна снага код људи може се
повезати са ризиком од преурањене
смрти. Истраживање објављено 2018.
16

године сугерише да људи са ниском
мишићном снагом обично не живе толико
дуго колико њихови снажнији вршњаци
Ово истраживање је објављено у научном часопису „Journal of
Gerontology: Medical Sciences“. Научници су за потребе ове студије
анализирали податке 8.326 мушкараца и жена старих 65 и више
година. Они су сви били учесници великог истраживања Универзитета
у Мичигену о здрављу и животу у пензији.
Научници су приликом анализирања података узели у обзир
социодемографске чиниоце, хронична здравствена стања и пушачки
статус. Закључак је да када се и сви ови фактори укалулишу, опет
остаје закључак да су људи са ниском мишићном снагом за чак 50
одсто у већем ризику да умру раније.
„Одржавање мишићне снаге током живота, а посебно у старијим
годинама, од изузетне је важности за дуг живот независтан од помоћи
других“, објашњава Кејт Духовни, водећа ауторка истраживања. Кејт је
докторирала на Факултету за јавно здравље Универзитета у Мичигену.
Резултати све већег броја истраживања указују на то да мишићна
снага може бити још важнији предсказивач доброг здравственог стања
и дуговечности него што је мишићна маса.
Поред тога, утврђено је да је снага стиска шаке обрнуто повезана са
ограниченом покретљивошћу и инвалидношћу. (В: Стисак шаке
показује брзину старења)
Међутим, иако је то релативно једноставан и исплатив тест, мерење
стиска руке тренутно није део рутинских лекарских прегледа, каже
Духовни.
„Ово истраживање додатно наглашава важност интегрисања мерења
снаге стиска руке у рутинску здравствену негу. И то не само за старије,
већ и за средовечне људе.“
„Када би мерење снаге стиска шаке било саставни део рутинских
прегледа, било би могуће раније интервенисати. Раније интервенције
могле би да допринесу већем проценту људи који старе без потребе за
туђом негом и њиховој већој дуговечности“, каже Духовни.
Фотографија: Freedom4lifefitness.com
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---------------------

ПЕНЗИН

Здравље мозга
– храна која се препоручује
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Здравље мозга зависи од много
чинилаца. На неке од њих не можемо да
утичемо. Међутим, оно што можемо
јесте да храна која се препоручује за
здравље мозга постане део наше
свакодневице
Др Ума Наиду, психијатрица нутриционисткиња са Медицинског
факултета на Харварду, написала је чланак за ЦНБЦ о храни која је
корисна за здравље мозга. Др Наиду је такође директорка Одељења
за нутриционистичку психијатрију у Општој болници Масачусетс и
ауторка књиге „Тхис Ис Yоур Браин он Фоод“ (Ово је ваш мозак на
храни).
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Пре него што прочитате који су то производи које она препоручује, ако
нисте, прочитајте која је то храна коју треба избегавати када је
здравље мозга у питању.
А ево која је то храна коју Др Ума Наиду препоручује за здравље
мозга.

1) Екстра тамна чоколада

Екстра тамна чоколада (са најмање 70 одсто какаа) пуна је
антиоксиданата и какао флаванола који помажу у одржавању здравих
можданих ћелија. Она такође садржи влакна која помажу у смањењу
упале мозга и спречавају когнитивно опадање.
Истраживање објављено 2020. године проучавало је утицај црне и
беле чоколаде на памћење здравих младих одраслих особа. Учесници
који су добијали црну чоколаду имали су боље вербално памћење два
сата након њеног конзумирање у односу на учеснике који су добијали
белу чоколаду. Научници сматрају да је разлог овоме већи садржај
флавоноида у црној чоколади.
Др Наиду наводи да једна метаанализа сугерише да је за здравље
крвних судова, укључујући и оних који снабдевају мозак крвљу,
оптимална количина црне чоколаде око 45 грама недељно. То је око
коцкице чоколаде дневно.

2) Бобичасто воће

Бобичасто воће је препуно антиоксиданата, фитонутријената, влакана,
витамина и минерала. Ови хранљиви састојци помажу у одржавању
памћења, а садржај влакана помаже храњењу микроба у цревима што
помаже у смањивању ризика од упала у мозгу.
Др Наиду предлаже да комбинујете неколико или бар једну врсту од
многобројних: јагоде и малине, боровнице, купине… „Конзумирање
бобица разних боја такође може смањити симптоме анксиозности и
помоћи у борби против неуродегенеративних болести попут
деменције.“
Др Наиду саветује да се дневно конзумира пола шоље бобичастог
воћа.
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3) Куркума у комбинацији са црним бибером
Један од главних састојака кари зачина – куркума, садржи једињење
куркумин. Куркумин је разлог зашто је куркума добра за здравље
мозга.
„Куркумин је моћна антиинфламаторна супстанца“, објашњава др
Наиду. „Истраживања сугеришу да конзумирање куркумина може
помоћи у смањењу симптома анксиозности и смањењу когнитивног
опадања до кога може доћи старењем.“
Куркума је корисна сама по себи, али њена корисна својства јачају
када се комбинује са црним бибером. Др Наиду увек додаје прствохват
црног бибера у куркуму. Наиме, пиперин, састојак црног бибера,
активира куркумин и повећава његову биодоступност за мозак и тело.
Пензин подсећа:







Моћне комбинације хране (1) – лук и грожђе, овас и боровнице
Моћне комбинације хране (2) – бели лук и риба, парадајз и
броколи
Моћне комбинације хране (3) – јабука и кора од јабуке, зелена
салата и бадеми
Моћне комбинације хране (4) – црвени пасуљ и смеђи пиринач,
зелени чај и лимун

4) Зелено лиснато поврће

Зелено лиснато поврће представља базу здраве исхране мозга јер
садржи фолат (фолну киселину). Фолат (Б9) је витамин Б групе који
подстиче неуроразвој и функционисање неуротрансмитера.
„Недостатак фолне киселине доводи се у везу са појачаним
симптомима депресије, као и когнитивним старењем“, каже др Наиду.
Зелено лиснато поврће које је најчешће на тањиру др Наиду је рукола,
лишће маслачка, спанаћ, блитва и поточарка.

5) Ферментисана храна
Ферментација подразумева додавање културе микроорганизама у
храну. Ови микроорганизми се хране шећерима који се налазе у храни.
Ово затим доводи до стварања других једињења, попут млечне
киселине, које подржавају рад корисних цревних бактерија.
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Подсећамо, није свака куповна зимница здрава: Да ли је зимница
здрава? Важно је да буде ферментисана.
„Постоји веза између црева и мозга“, објашњава др Наиду. „Зато, када
једемо ферментисану храну и тиме побољшамо рад црева, можемо
допринети и побољшању когнитивне функције нашег мозга.“
Др Наиду воли да једе кимчи помоћу штапића целера или да га
комбинује са салатама за богатију структуру и укус. Друге
ферментисане намирнице које препоручује су: кисели купус, мисо,
комбуха, кефир и јогурт.
Важно је проверити декларацију када купујете ову врсту производа у
продавници да бисте били сигурни да су они заиста ферментисани.
Генерално, на декларацији би требало да се спомињу „живе активне
културе“.
Напомена Пензина:
Данас у већим градовима Србије можете наћи и производе
источноазијске кухиње који су овде споменути. Мисо и комбуха су
свакако доступни.
Не морате, међутим, посезати за овим производима ако вам је тешко
да их набавите или вам цена или укус не одговарају. У нашој
традиционалној кухињи веома је заступљена ферментисана храна (за
које др Наиду можда и не зна). Оно што је важно јесте оно што је и
докторка са Харварда напоменула: битно је да производи за које се
одлучите заиста буду ферментисани. Више о томе можете прочитати у
већ споменутом тексту „Да ли је зимница здрава?“
Ако нисте запамтили, питајте старије рођаке или потражите рецепте
ваших старијих укућана и почните (поново) да сами остављате
зимницу. Не због уштеде (јер је и неће бити), већ због здравља (а и
очувања традиције)
Фотографија: Portuguese Gravity sa Unsplash
---------------------

ПЕНЗИН
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Здравље мозга – храна коју
треба избегавати

Храна коју треба избегавати када је у
питању здравље мозга. Једноставан
преглед пет група намирница које би
требало да избегавате, ако већ не
можете потпуно да их избаците из
употребе, како бисте помогли у очувању
менталног здравља

1SHAREVIEWS
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Без обзира на то колико имате година, никада није касно да почнете да
се храните тако да себи обезбедите најбољу могућу шансу да смањите
ризик од деменције, као и да будете свакодневно фокусирани. Др Ума
Наиду (Ума Наидоо), специјалиста са Медицинског факултета на
Харварду, директорка Одељења за нутриционистичку психијатрију у
Општој болници у Масачусетсу и ауторка књиге „This Is Your Brain on
Food“ (Ово је ваш мозак на храни) пише о овоме у чланку за CNBC.
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Др Наиду проучава како бактерије у цревима могу покренути
метаболичке процесе и запаљења мозга које утичу на памћење.
Објављена истраживања показују да би се ризик од деменције могао
смањити избегавањем хране која може да угрози наше цревне
бактерије и на тај начин ослаби памћење и концентрацију, каже
докторка. Она се труди да избегава или смањи унос следећих пет
врста намирница како би се борила против упала и подржала здравље
мозга.

1) Додати шећери

Мозак користи енергију у облику глукозе, једне врсте шећера, како би
подржао рад ћелија. Међутим, исхрана богата шећером може довести
до вишка глукозе у мозгу. Научна истраживања су пронашла везу
између вишка глукозе у мозгу са једне стране и лошег памћења и
смањене пластичности хипокампуса, са друге. Сам хипокампус има
важну улогу у процесима памћења. (Пластичност мозга се односи на
способност прилагођавања различитих делова мозга извршавању
различитих задатака).
Конзумирање прерађених намирница, попут пецива и газираних пића,
које су често крцате рафинисаним и додатим шећерима, често у
облику кукурузног сирупа са високим садржајем фруктозе,
преплављује мозак конзумента са превише глукозе.
Америчко удружење за срце препоручује да жене не уносе више од 25
грама шећера дневно, а мушкарци 36 грама. Не заборавите да
проверавате количину шећера на декларацијама намирница које
купујете.

2) Пржена храна

Истраживање у коме је учествовало 18.080 људи открило је да је
исхрана богата прженом храном повезана са смањеним могућностима
учења и памћења. Вероватан разлог томе је тај што пржена храна
изазива запаљења која могу оштетити крвне судове који снабдевају
мозак крвљу.
Друго истраживање, спроведено са 715 људи, показало је да је већа
вероватноћа да људи који највише једу пржену храну током живота
доживе депресивна стања.

23

Др Наиду саветује: „Ако свакодневно једете пржену храну, пређите на
седмичну конзумацију. Ако је то недељна навика, пробајте да пржено
једете само једном месечно.“

3) Угљени хидрати са високим гликемијским индексом
Иако намирнице са високим садржајем угљених хидрата, на пример:
хлеб, тестенине и други производи од рафинисаног брашна, немају
слатки укус, тело их третира исто као и шећер. То значи да оне такође
могу повећати ризик од депресије.
Квалитет угљених хидрата је важан. „Бољи“ угљени хидрати су
интегралне житарице, храна богата влакнима и она са ниским
гликемијским индексом. Гликемијски индекс је мера колико брзо се
храна претвара у глукозу када се разгради током процеса варења. Што
се храна брже претвара у глукозу, већи је њен гликемијски индекс.
Истраживање спроведено 2018. године са 15.546 људи открило је да
су они који су конзумирали угљене хидрате већег квалитета имали за
30 одсто мање изгледа да доживе депресију у односу на оне
испитанике који су конзумирали угљене хидрате високог гликемијског
индекса.
Међу намирнице са високим гликемијским индексом спадају кромпир,
бели хлеб и бели пиринач. Мед, сок од поморанџе и хлеб од
интегралног брашна спадају у намирнице са средњим гликемијским
индексом. Намирнице са ниским гликемијским индексом су зелено
поврће, већина воћа, свежа шаргарепа, пасуљ, леблебија и сочиво.

4) Алкохол
Једно француско истраживање је током 23 године пратило 9.087 људи
са циљем да се открије како је конзумација алкохола повезана са
деменцијом. Резултати овог истраживања објављени су 2018. године у
стручном часопису Бритисх Медицал Јоурнал. Испитаници који су се
потпуно уздржавали од алкохола или они који су пили више од 14
алкохолних пића недељно имали су већи ризик од деменције од оних
који су алкохол конзумирали умерено.
Уопштено узев, мушкарци који пију више од 14 пића недељно или
више од четири пића у једном дану најмање једном месечно – сматрају
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се тешким алкохоличарима. Ово важи за жене уколико пију више од
седам пића недељно или три пића дневно бар једном у току месеца.
Напомена Пензина:
Није наведено објашњење за претходно изнет закључак истраживања
по коме испада да је (наглашено је да је у питању средње доба
живота) боље пити умерено него ли се у потпуности уздржавати од
алкохола. Пензин је, међутим, већ писао о овом истраживању. О њему
више можете прочитати у тексту: Конзумирање алкохола не смањује
ризик од деменције

5) Нитрати

Нитрати који се користе као конзерванси и за побољшање боје
сухомеснатих производа и нарезака, као што су сланина, саламе и
кобасице, могу бити повезани са депресијом.
Недавно објављено истраживање такође сугерише да нитрати могу да
модификују микробиоту на начин који доводи до поспешивања ризика
од биполарног поремећаја.
Др Наиду саветује да они који не могу без саламе и кобасице, потраже
оне код којих се користи хељдино брашно као пуњење. „Хељдино
брашно садржи важне антиоксиданте који могу да се супротставе
неким негативним ефектима овог меса на здравље.“
Напомена Пензина:
Нисмо сигурни за ово хељдино брашно и доступност оваквих
сухомеснатих производа на нашем тржишту. Не значи да их нема.
Ипак, мишљења смо да је широка употреба соје крајем прошлог века
скоро па довела до уништавања нама омиљених ћевапа. Колико
знамо, није допринела побољшању здравља становништва. Вероватно
је, за наше услове, најбоље да сухомеснате производе, ако их
конзумирате, купујете од малих, домаћих, проверених произвођача
(читај: сељака из вашег села).
Не једном се показало да су намирнице произведене на
традиционалан начин најбоље за здравље. У сваком случају,
умереност је важна у свему.
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А ако је до заштите од штетних утицаја меса, верујемо да ће вам овај
савет бити дражи од савета др Наиду, као и да ћете га лакше
применити: Маринирање меса у пиву помаже заштити од канцера
Прочитајте и које намирнице др Наиду препоручује за очување
здравља мозга: Здравље мозга – храна која се препоручује
Фотографија: Elevate sa Unsplash

ПОШТОВАНИ-А
ВАШЕ МАЛО - НАМА ПУНО ЗНАЧИ
УПЛАТИТЕ ЧЛАНАРИНУ ЗА ОВУ ГОДИНУ
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Поштоване чланице, чланови, симпатизери!
ОБАВЕШТАВАМО све чланове Синдиката да је годишња
чланарина за 2021. годину иста као и за прошлу годину
- 550 динара.
Да бисмо могли да функционишемо нормално и наставимо
реализацију наших заједничких циљева - позивамо Вас да
уплатите чланарину за ову годину.
Уплату можете извршити на рачун
200-2696220101862-17.
Удружење синдиката пензионера Србије,
Дечанска 14, 11000 Београд.

ВАШЕ МАЛО НАМА ЗНАЧИ МНОГО

ЗАХВАЉУЈЕМО СВИМА КОЈИ СУ ДО САДА УПЛАТИЛИ
ЧЛАНАРИНУ

-----------------------------------
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ПЕНЗИОНЕРСКЕ ТУЖБЕ УСТАВНОМ СУДУ

--------------------ОБАВЕШТЕЊЕ:
ЗА ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА посетите наш сајт: www usps.org.rs
Информације можете добити и на телефоне:

Тел.

062-85-42-060

060-13-555-40

Ваша писма, коментаре и предлоге објавићемо у наредном
броју Информатора.
Секретаријат УСПС
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