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Εισαγωγή: Ο σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης ήταν να εκτιμήσει τα επίπεδα και
την αιτιολογία της παιδικής παχυσαρκίας στην Ελλάδα σε αντιπροσωπευτικό
πανελλαδικό δείγμα μαθητών δημοτικού από αστικές, ημιαστικές και αγροτικές
περιοχές, ηλικίας 10-12 ετών. Επιπρόσθετοι στόχοι ήταν η ταυτοποίηση των
διατροφικών παραγόντων, των συνηθειών του τρόπου ζωής των παιδιών, αλλά και
της οικογένειας που επηρεάζουν τον επιπολασμό της παιδικής παχυσαρκίας.
Μεθοδολογία: Η δειγματοληψία ήταν τυχαία και διαστρωματοποιημένη ανά
γεωγραφική

περιοχή.

Εκτός

από

τις

ανθρωπομετρικές

μετρήσεις

που

πραγματοποιήθηκαν, τα παιδιά συμπλήρωσαν ένα ημι-ποσοτικό ερωτηματολόγιο
συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων του οποίου η εγκυρότητα και επαναληψιμότητα
είχε ελεγχθεί, αλλά και ειδικά σχεδιασμένα ερωτηματολόγια αξιολόγησης κοινωνικοοικονομικών παραγόντων, διατροφικών συνηθειών και εκτίμησης της σωματικής
δραστηριότητας. Η εκτίμηση της ενεργειακής πρόσληψης και των μακροθρεπτικών
συστατικών έγινε σε υπό-δείγμα του συνολικού πληθυσμού, αποκλείοντας από την
ανάλυση τα άτομα που υπο- ή υπερ-κατέγραφαν την ενεργειακή τους πρόσληψη, με
βάση διεθνή όρια προσαρμοσμένα με το μέγεθος του δείγματος και τον αριθμό
ημερών καταγραφής.

Η εκτίμηση του επιπέδου σωματικής δραστηριότητας των

παιδιών έγινε με το διεθνές ερωτηματολόγιο IPAQ-C. Οι γονείς/κηδεμόνες των
παιδιών εκτός από τη συγκατάθεσή τους για την πραγματοποίηση μετρήσεων στα
παιδιά τους κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο συλλογής των
παρακάτω πληροφοριών: δημογραφικά και ανθρωπομετρικά στοιχεία, κοινωνικοοικονομικά στοιχεία, αντιλήψεις των γονέων για τη διατροφή του παιδιού, δεδομένα
για την αξιολόγηση της εφαρμογής της Μεσογειακής διατροφής.
Αποτελέσματα: Το συνολικό δείγμα από το οποίο συλλέχθηκαν πλήρη στοιχεία
αποτελούνταν από 4786 παιδιά. Ο συνολικός αριθμός των γονέων που παρείχαν

πλήρη στοιχεία ήταν 2315. Σύμφωνα με τα κριτήρια του IOTF στο συνολικό
Πανελλαδικό δείγμα παιδιών το ποσοστό υπέρβαρου και παχυσαρκίας ήταν 29% και
11,2%, αντίστοιχα. Σχετικά με την αξιολόγηση της υπο- και υπερ-καταγραφής, το
36% κατατάχθηκαν ως υπό-καταγραφείς ενεργειακής πρόσληψης και το 16% ως
υπέρ-καταγραφείς. Στα υπέρβαρα/παχύσαρκα παιδιά φάνηκε ότι η συμμετοχή του
διαιτητικού λίπους και της πρωτείνης (%) στην συνολική ενεργειακή τους πρόσληψη
ήταν υψηλότερη, αλλά χαμηλότερη η συμμετοχή των υδατανθράκων. Σε οτι αφορά
τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας, δεν παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ
φυσιολογικών

και

υπέρβαρων

ή

παχύσαρκων

παιδιών,

ωστόσο

τα

υπέρβαρα/παχύσαρκα παιδιά είχαν σημαντικά μεγαλύτερο χρόνο τηλεθέασης και
ενασχόλησης με τον Η/Υ, καθώς και περισσότερες ώρες μελέτης των μαθημάτων.
Επιπρόσθετα η συχνότητα κατανάλωσης πρωινού γεύματος ήταν χαμηλότερη καθώς
και τα συνολικά γεύματα και μκρογεύματα κατά τη διάρκεια της ημέρας ήταν
λιγότερα στα υπέρβαρα/παχύσαρκα παιδιά. Επίσης η αυξημένη συχνότητα γευμάτων
με άλλο ένα τουλάχιστον μέλος της οικογένειας φάνηκε ότι προστατεύει από τον
κίνδυνο υπέρβαρου/παχυσαρκίας.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της Πανελλαδικής μελέτης δείχνουν οτι το
πρόβλημα της παιδικής παχυσαρκίας είναι ιδιαίτερα έντονο. Για να γίνει εφικτή η
αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς των παιδιών, πρέπει ο σχεδιασμός
προγραμμάτων

διατροφικής

παρέμβασης

να

λάβει

υπόψη

τους

κοινωνικο-

οικονομικούς και οικογενειακούς παράγοντες που επηρεάζουν τον επιπολασμό της.
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