
ПРОЈЕКAТ

„УНОС СОЛИ И УТИЦАЈ НА 

ЗДРАВЉЕ КОРИСНИКА 

ГЕРОНТОЛОШКОГ 

ЦЕНТРА СУБОТИЦА “



ЦИЉ ПРОЈЕКТА

• Утврђивање просечног укупног 

дневног уноса соли путем оброка.

• Утврђивање главних нутритивних 

извора соли у исхрани циљне групе.

• Смањење трошкова за 

фармакотерапију, амбулантно и 

болничко лечење артеријске 

хипертензије и њених последица 

путем смањења садржаја соли у 

оброцима. 



МЕТОДОЛОГИЈА

• Пројекат је реализован у периоду од 7. 

маја до 21. децембра 2012.године;

• Узорковање намирница и оброка на 

садржај кухињске соли;

• Вршено мерење и израчуната је 

просечна дневна количина соли која се 

користила за досољавање;

• Извршена је анализа и статистичка 

обрада података о кардиоваскуларном 

и цереброваскуларном статусу 

корисника.



РЕЗУЛТАТИ

• Лабораторијским испитивањима је 
утврђен просечан дневни унос 
кухињске соли од 14,6 грама, што је 
2,6 пута већа вредност у односу на 
препоруке СЗО (5-6 грама дневно).

• Групе намирница са највишим 
садржајем кухињске соли: 
сухомеснати производи, слана 
пецива, хлеб, тврди и топљени 
сиреви, фета сир и конзервисано 
поврће. 



Примери група намирница  са 

највишим и најнижим садржајем соли

Пецива Сухомесн. 

производи

Сир  

трапист

Ајвар

1,1 - 2,07 g 

NaCl/100g

2,07-2,36 g 

NaCl/100g

2,11 g 

NaCl/100g

1,14 g NaCl

/100g

Тестенина Виршле и 

паштете

Јогурт,млад

и сир

Намаз од 

шаргарепе

0,2 – 0,5 g 

NaCl/100g

0,1 – 0,4 g 

NaCl/100g

0,2 – 0,3 g 

NaCl /100g

0,67 g NaCl

/100g



Просечан садржај кухињске 

соли на 100 g оброка



Број корисника са повишеним 

систолним крвним притиском

1.мереое 2.мереое

18
11

39 41

22

11

107
100

Дпм за пдрасла 
лица

Дпм „Дудпва шума“ 
1. - 4. спрат

Дпм „Дудпва шума“ 
5. и 6. спрат

укупнп 



Промена у кардиоваскуларном 

статусу

• Дијагнозу артеријске хипертензије и 
прописану антихипертензивну терапију 
има 41% корисника, односно 49,5% жена 
и 32% мушкараца; 

• У току трајања пројекта, регистровано је 
смањење систолног крвног притиска од 
2%, а дијастолног од 1,2% у другом 
мерењу, у укупном узорку корисника; 

• Број корисника код којих је смањен крвни 
притисак у односу на прво мерење износи 
6,5%.





Препоруке за кухињско особље

• У рецептурама у којима је заступљена кухињска со 
заједно са додатком јелима од поврћа и зачинског биља, 
изоставити додатак јелима, додати само зачинско биље. 

• У рецептурама пекарских производа смањити количину 
кухињске соли, а ради корекције укуса додати семенке: 
сусама, кима, лана, сунцокрета и сл. 

• У пекарским производима који садрже као пуњење сир, 
саламу, кечап, смањити додавање кухињске соли. 



Предавања за кориснике

• Посебна пажња је скренута на потребу за смањеним 
досољавањем припремљених готових оброка, 
обзиром да је током мерења количине употребљене 
соли на трпезаријским столовима утврђено да је 
дневна потрошња кухињске соли била у просеку 5,3 g
по кориснику.



ПРЕПОРУКЕ

• Приликом планирања набавке, 
препорука је да се за готове 
индустријске производе тражи 
декларисан или специфициран 
садржај кухињске соли, те да се 
предност даје онима са нижим 
садржајем NaCl. Посебну пажњу 
обратити на избор хлеба, обзиром 
да се он сервира уз готово сваки 
оброк. 



ПРЕПОРУКЕ

• Континуитет у едукацијама корисника и 
кухињског особља везано за значај 
смањења уноса кухињске соли и 
досољавање сервираних оброка. 

• Наставак испитивања и праћења 
просечног дневног уноса кухињске соли 
у оброцима, као и садржаја хранљивих 
материја (протеина, угљених хидрата и 
масти), у циљу праћења ефеката 
примењених мера и благовременог 
реаговања на уочена одступања. 



Изражавамо захвалност Покрајинском 

секретаријату за здравство, социјалну 

политику и демографију на поверењу и 

препознавању значаја превентивног 

деловања, као и на свесрдној сарадњи 

особља и корисника услуга Геронтолошког 

центра у Суботици.


