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Ἐπιδημιολογικὰ δεδομένα παιδικῆς καὶ ἐφηβικῆς παχυσαρκίας
στὴν Ἑλλάδα.
Ἐμμανουὴλ Μ. Παξιμαδάκης, MD Καρδιολόγος. Ὑπεύθυνος Ἰατρείου Λιπιδίων Ἑρρῖκος Ντυνάν Hospital Center,
Ἀντιπρόεδρος ΟΕ Ἐπιδημιολογίας καὶ Πρόληψης τῆς Ἀθηροσκλήρωσης τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Ἀθηροσκλήρωσης.
Ἡ παχυσαρκία ἀποτελεῖ
σημαντικὸ πρόβλημα ὑγείας
μὲ κοινωνικὲς προεκτάσεις,
ποὺ μπορεῖ νὰ ἐπηρεάσει περισσότερα συστήματα ὅπως
τὸ καρδιαγγειακό, προκαλώντας ὑπέρταση, δυσλιπιδαιμία, αὐξημένη ἐπίπτωση
τῶν καρδιαγγειακῶν νοσημάτων. Ἐπίσης ἐπηρεάζει α)
τὸ ἐνδοκρινικὸ σύστημα,
ὥστε νὰ ἔχουμε σακχαρώδη
διαβήτη, προβλήματα στὴν
ἐμμηνορρυσία καὶ σύνδρομο πολυκυστικῶν ὠοθηκῶν,
β) τὸ ἀναπνευστικό, γ) τὸ
γαστρεντερικό, δ) τὸ οὐροποιητικό, ε) τὸ μυοσκελετικὸ
καὶ στ) τὸ νευρικὸ σύστημα.
Ἐπιπλέον ἡ παχυσαρκία
ἐπηρεάζει τὸ ψυχοκοινωνικὸ
προφὶλ τοῦ προσώπου, τὸ ὁποῖο ἔχει χαμηλὴ αὐτοεκτίμηση,
κοινωνικὴ ἀπομόνωση, παρουσιάζει κατάθλιψη καὶ διαταραγμένη αὐτο-εἰκόνα.
Ἀπὸ τὸ 2008, ἡ παγκόσμια οἰκονομία εἰσῆλθε σὲ
μία ἀπὸ τὶς σοβαρότερες κρίσεις ποὺ σημειώθηκαν ποτέ.
Πολλὲς οἰκογένειες, ἰδίως στὶς χῶρες ποὺ ἔχουν πληγεῖ
περισσότερο, ἔχουν ἀναγκαστεῖ νὰ μειώσουν τὶς δαπάνες
γιὰ τὴ διατροφή τους, ἐνῶ οἱ αὐστηρότεροι οἰκογενειακοὶ
προϋπολογισμοὶ ἔχουν ὠθήσει τοὺς καταναλωτὲς νὰ στραφοῦν σὲ φθηνότερα τρόφιμα, συχνὰ ὄχι τόσο ὑγιεινά. Κατὰ
τὰ ἔτη 2008-09, στὰ νοικοκυριὰ τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου
μειώθηκαν οἱ δαπάνες τροφίμων κατὰ 8,5%, ἐνῶ ταυτόχρονα αὐξήθηκε ἡ πρόσληψη θερμίδων. Αὐτὴ ἡ ἀλλαγὴ
ὁδήγησε στὴν αὔξηση τοῦ κορεσμένου λίπους κατὰ 0,08 g,
τῆς ζάχαρης κατὰ 0,27 g καὶ τῆς πρωτεΐνης κατὰ 0,11 g ἀνὰ
100 g τροφίμων. Παρόμοια τάση παρατηρήθηκε καὶ στὶς
ἀσιατικὲς χῶρες, ποὺ ἀντιμετώπισαν ὕφεση στὰ τέλη τῆς
δεκαετίας τοῦ 1990.
Ἐπίσης, κατὰ τὰ ἔτη 2008 καὶ 2013, τὰ νοικοκυριὰ στὴν
Ἑλλάδα, τὴν Ἰρλανδία, τὴν Ἰταλία, τὴν Πορτογαλία, τὴν
Ἱσπανία καὶ τὴ Σλοβενία μείωσαν ἐλαφρῶς τὶς δαπάνες
τους γιὰ τὰ φροῦτα καὶ τὰ λαχανικά, ἐνῶ τὰ νοικοκυριὰ σὲ
ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες τοῦ ΟΟΣΑ αὔξησαν τὶς δαπάνες
κατὰ μέσον ὅρο 0,55% ἐτησίως. Κατὰ τὴν περίοδο 20072009, στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς ἡ κατανάλωση

φρούτων καὶ λαχανικῶν ἦταν
σὲ ἀντίστροφη σχέση μὲ τὴν
ἀνεργία. Τὸ ἀποτέλεσμα αὐτὸ
ἦταν τρεῖς φορὲς ἰσχυρότερο
στὶς εὐάλωτες καὶ μὴ προνομιοῦχες κοινωνικὲς ὁμάδες,
ποὺ ἀντιμετώπιζαν ὑψηλότερο κίνδυνο ἀνεργίας. Οἱ
καταναλωτὲς σὲ περιόδους
κρίσης κατευθύνονται σὲ
τρόφιμα πιὸ φθηνά.
Ἐπιδημιολογικὰ δεδομένα τῆς παιδικῆς καὶ ἐφηβικῆς παχυσαρκίας στὴν
Ἑλλάδα.
Σύμφωνα μὲ τὰ δεδομένα τοῦ 2015, στὶς 22 ἀπὸ
τὶς 34 χῶρες τοῦ ΟΟΣΑ ἡ
Ἑλλάδα καταλαμβάνει τὴν
πρώτη θέση στὴν παιδικὴ
καὶ ἐφηβικὴ παχυσαρκία, μὲ
ποσοστὸ 45% στὰ ἀγόρια καὶ 38% στὰ κορίτσια. Ὁ μέσος
ὅρος τοῦ ΟΟΣΑ γιὰ τὴν ἴδια χρονιὰ εἶναι 24% γιὰ τὰ ἀγόρια
καὶ 22% γιὰ τὰ κορίτσια. Ἀναλυτικότερα, σὲ πανελλαδικὴ
ἔρευνα 37.344 ἐφήβων, ποὺ διεξήχθη ἀπὸ τὸ Ἀλεξάνδρειο
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης κατὰ τὰ ἔτη 2010-2012 σὲ ἀγόρια καὶ
κορίτσια, ἡλικίας 12-19 ἐτῶν, ἡ ὑπερβαρότητα καὶ ἡ παχυσαρκία στὰ ἀγόρια ἀνῆλθε στὸ 36,8% (27,9% ὑπέρβαρα, 8,9% παχύσαρκα) καὶ στὰ κορίτσια στὸ 25,4% (19,4%
ὑπέρβαρα, 6% παχύσαρκα). Τὴν ἴδια περίοδο, στὸ πλαίσιο
ἑνὸς πανευρωπαϊκοῦ προγράμματος τὸ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο διεξήγαγε πανελλαδικὴ ἐπιδημιολογικὴ μελέτη
σὲ 1.086 παιδιὰ ἡλικίας 10-12 ἐτῶν: Συνολικά τὰ ἀγόρια
εἴχαν αὔξηση τοῦ βάρους 44,4%. Συγκεκριμένα παχυσαρκία σὲ ποσοστό 11,2% καὶ ὑπέρβαρα σε ποσοστό 33,2%.
Συνολικά τὰ κορίτσια εἴχαν αὔξηση τοὺ βάρους 37,7%, ἐξ᾽
αὑτῶν παχυσαρκία ὑπήρχε σὲ ποσοστό 9,7% καὶ αὔξηση
τοῦ βάρους 28%. Τὸ συμπεράσματα ἦταν ὅτι ὁ ἐπιπολασμὸς
τῆς παχυσαρκίας εἶναι ὑψηλὸς στὰ παιδιὰ σχολικῆς ἡλικίας
στὴν Εὐρώπη καὶ ἰδιαίτερα στὴν Ἑλλάδα, μὲ μεγαλύτερη
ἐπίπτωση στὶς οἰκογένειες χαμηλοῦ μορφωτικοῦ ἐπιπέδου.
Σημαντικὸ πρόγραμμα μελέτης τῆς παιδικῆς καὶ ἐφηβικῆς παχυσαρκίας στὴν Ἑλλάδα εἶναι τὸ «ΕΥ ΖΗΝ» τοῦ
Ὑπουργείου Παιδείας, ὑπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ ἐπιμέλεια τοῦ
τμήματος Ἐπιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφῆς τοῦ Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. Ξεκίνησε ἀπὸ τὸ ἔτος 2012 καὶ
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συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Σὲ αὐτό, μέχρι τὸ σχολικὸ ἔτος
2014-2015, συμμετεῖχαν περίπου 1.000.000 μαθητὲς ὅλων
τῶν βαθμίδων. Τὰ ἀποτελέσματα τοῦ προγράμματος, γιὰ τὸ
σχολικὸ ἔτος 2015-16, ἦσαν ὑψηλὰ ποσοστὰ αὔξησης τοῦ
βάρους καὶ παχυσαρκίας (21,1% ὑπερβαρότητα καὶ 8,3%
παχυσαρκία). Ἡ παχυσαρκία φάνηκε νὰ εἶναι πιὸ συχνὴ στὰ
ἀγόρια σὲ σχέση μὲ τὰ κορίτσια (8,6% καὶ 7,9%, ἀντιστοίχως). Τὰ ἀποτελέσματα αὐτὰ δὲν διαφέρουν σημαντικὰ ἀπὸ
αὐτὰ τῶν προηγούμενων ἐτῶν διεξαγωγῆς τοῦ προγράμματος. Οἱ περιφέρειες τῆς χώρας, μὲ τὰ ὑψηλότερα ποσοστὰ
ὑπέρβαρων παιδιῶν (Νηπιαγωγείου καὶ Δημοτικοῦ), ἦσαν
τοῦ Βορείου Αἰγαίου (49,6%), τῶν Ἰονίων Νήσων (34,6%)
καὶ τῆς Κρήτης (32,1%), ἐνῶ τὰ χαμηλότερα ποσοστὰ παρατηρήθηκαν στὶς περιφέρειες τῆς Ἀττικῆς (24,8%) καὶ τῆς
Δυτικῆς Ἑλλάδος (26,5%).
Ἀναφορικὰ μὲ τὶς συνήθειες σωματικῆς δραστηριότητας, παρατηρήθηκε ὅτι οἱ μαθητὲς πρωτοβάθμιας ἐκπαίδευσης τῆς χώρας υἱοθετοῦν τὸν καθιστικὸ τρόπο ζωῆς, καθὼς
ποσοστὸ 40,7% τῶν μαθητῶν ἐμφάνισαν μὴ ἱκανοποιητικὸ
ἐπίπεδο σωματικῆς δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, σὲ ποσοστό 44,1% τὰ κορίτσια δὲν γυμνάζονται, παρουσίασαν
χαμηλότερα ἐπίπεδα σωματικῆς δραστηριότητας σὲ σχέση
μὲ τὰ συνομήλικα ἀγόρια, 37,8% .
Ἰδιαιτέρως ἀνησυχητικὰ εἶναι τὰ ἀποτελέσματα σχετικὰ
μὲ τὶς διατροφικὲς συνήθειες. Μόλις τὸ 34% τῶν μαθητῶν
πρωτοβάθμιας ἐκπαίδευσης τῆς χώρας ἐμφανίζουν ἱκανοποιητικὴ προσκόλληση στὴ Μεσογειακὴ Δίαιτα, κατὰ τὸ σχολικὸ ἔτος 2015-16. Τὰ ἀγόρια φαίνεται νὰ ἔχουν σημαντικὰ
χαμηλότερο βαθμὸ ἐκτίμησης τῆς Μεσογειακῆς Δίαιτας ἀπὸ
τὰ κορίτσια (71,6 καὶ 61,6% ἀντίστοιχα).
Οἱ Περιφέρειες τῆς Χώρας, τῶν ὁποίων οἱ μαθητὲς
τῶν Νηπιαγωγείων καὶ Δημοτικῶν ἀπέχουν σὲ ὑψηλότερο βαθμὸ ἀπὸ τὸ πρότυπο τῆς Μεσογειακῆς Δίαιτας εἶναι:
τοῦ Βορείου Αἰγαίου (66,2%), τῆς Κεντρικῆς Μακεδονίας
(61,2%), τῆς Κρήτης (60,5%) καὶ τῶν νησιῶν τοῦ Νοτίου
Αἰγαίου (60,2%).
Αἴτια τῆς παχυσαρκίας.
Ἐρευνώντας τὰ αἴτια τῆς παχυσαρκίας, διαπιστώνουμε
ὅτι ὑπάρχουν πολλοὶ παράγοντες, οἱ ὁποῖοι ὑποδηλώνουν
αὔξηση τοῦ ἐπιπολασμοῦ τῆς παχυσαρκίας καὶ γενικά τοῦ
σωματικοῦ βάρους. Ἀξιοσημείωτο εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ
γενετικοὶ παράγοντες ἀποτελοῦν πολὺ μικρὸ ποσοστὸ στὶς
αἰτίες τῆς παχυσαρκίας. Ὑπάρχουν παραδείγματα κοινωνικῆς τάσης, ποὺ συνδέονται ἄμεσα ἢ ἔμμεσα μὲ τὴν
αὔξηση τῆς παχυσαρκίας παγκοσμίως. Τὰ μηχανοκίνητα
μέσα μεταφορᾶς, ὡς ἡ μετάβαση στὸ σχολείο καὶ γενικά ἡ
μείωση εὐκαιρίας γιὰ σωματική δραστηριότητα ἀποτελούν
σοβαρούς λόγους ἐμφάνισης παχυσαρκίας. Ἐπιπλέον, ἡ
αὔξηση τῆς καθιστικής ψυχαγωγίας, ἡ συχνή παρακίνη-
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ση γιὰ μεγαλύτερη κατανάλωση, τόσο σὲ ποσότητα, ὄσο
καὶ σὲ ποικιλία τροφῆς μὲ πολλές θερμίδες εῖναι ἔνα ἄλλο
πρόβλημα παχυσαρκίας. Βέβαια, τὸ πρόβλημα δὲν μπορεί
νὰ ἀντιμετωπισθεί μὲ τὴν ἐπιμονή προώθησης καὶ ἐμπορίας τροφίμων ὑψηλής ἐνέργειας – πολλών θερμίδων. Αὐτά
ποὺ ἀκούμε συνεχώς, ὡς ἡ συχνή καὶ ἐκτεταμένη “χρήση
προσφοράς” στὴν ἀγορά τροφίμου, ἡ αὔξηση κατανάλωσης
αὐτών σὲ ἐστιατόρια καὶ ταχυφαγεία, ἀλλά καὶ πολύ συχνά
σὲ “εὐκαιριακά φαγητά” καὶ μάλιστα μὲ πολλά ἀναψυκτικά
πρὸς ἀντικατάσταση τοῦ νερού.
Στὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα, ὡς πρὸς τὴν παρ’ ἡμῖν
παχυσαρκία μποροῦμε νὰ προσθέσουμε ὄτι εὐθύνονται:
τὸ «σύνδρομο τῆς γιαγιᾶς στὸ σπίτι», τὶς ὧρες ἐργασίας
τῶν γονέων, τὴν ἔλλειψη ἐνημέρωσης σὲ σχολεῖα, οἰκογένεια, φορεῖς, τὸ πιεστικὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα ποὺ ἀπαιτεῖ
πολύωρη μελέτη, τὸν τρόπο διασκέδασης τῶν ἐφήβων καὶ
τὴν ἀπουσία ἐπιμορφωτικῶν σεμιναρίων γιὰ γονεῖς καὶ ἐκπαιδευτικούς.
Προτεινόμενοι τρόποι ἀντιμετώπισης
Ἡ λύση τοῦ προβλήματος μπορεῖ νὰ δοθεῖ μέσα ἀπὸ
ἕνα εὐρὺ φάσμα κοινωνικῆς δράσης. Σὲ ἐπίπεδο κοινωνικῆς
πολιτικῆς, ἀποτελεσματικό θὰ ἦταν νὰ ἔχουμε ἀθλητικὲς
ἐγκαταστάσεις, καλούς ἀνοιχτοὺς χώρους στὴν πόλη, καλύτερα - ἀσφαλέστερα πεζοδρόμια καί, βέβαια, νὰ ἀπολαμβάνουμε ὡραῖα πάρκα, παιδικὲς χαρές, πεζόδρομους, ἀλλὰ
καὶ ποδηλατόδρομους. Ἀσφαλώς θὰ πρέπει να ἀποφεύγονται τὰ ἀνθυγιεινὰ τρόφιμα. Ἐπίσης, θὰ πρέπει νὰ ληφθεῖ
σειρὰ καὶ ἄλλων μέτρων, ὡς ἡ χορήγηση ἐπιδότησης γιὰ
τὴν προώθηση ὑγιεινῶν καὶ θρεπτικῶν τροφίμων, ἡ σαφὴς
σήμανση κάθε ἀνθυγιεινῆς τροφῆς καί, ἀντίστοιχα, αὐστηρότερος ἔλεγχος τῶν ἑταιρειῶν τροφίμων. Σημαντικὴ εἶναι
καὶ ἡ ἐπιβολὴ περιορισμοῦ ἢ ἀπαγόρευσης διαφήμισης
τροφίμων, ποὺ ἀπευθύνεται σὲ παιδιά. Μάλιστα, καλός θὰ
ῆταν ὀ περιορισμός τῶν ἀναψυκτικῶν καὶ τῶν γλυκισμάτων
ἀπὸ τὰ μηχανήματα αὐτόματης πώλησης, ἀντιθετα, νὰ ὐπάρχει πάντα καὶ ἡ προσφορὰ ὑγιεινῆς τροφῆς, π.χ. γαλακτοκομικῶν προϊόντων μὲ χαμηλὴ περιεκτικότητα σὲ λιπαρά,
φροῦτα, λαχανικά. Παράλληλα ἡ ἐκπαίδευση τῶν ἴδιων
των μαθητῶν πρὸς τὴν σωστή, ὐγιεινή δίαιτα θὰ μείωνε τὰ
ποσοστὰ ἐφηβικῆς ὑπερβαρότητας καὶ παχυσαρκίας.
Στὴν Ἑλλάδα σήμερα ἡ προσπάθεια ἑστιάζεται σὲ
πρόγραμμα τῶν Πανεπιστημιακῶν Ἱδρυμάτων (π.χ. «Χάνω
βάρος, κερδίζω ζωὴ» τῆς Α´ Παιδιατρικῆς Κλινικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, «ΕΥ ΖΗΝ» τοῦ Χαροκόπειου Πανεπιστημίου) πανελλαδικῆς ἢ μικρότερης ἐμβέλειας. Ὡστόσο,
ἀπαραίτητη εἶναι ἡ ἐπέκταση τοῦ ἀντίστοιχου προγράμματος
γιὰ τὴν ἐπίτευξη ἀποτελεσματικότερης ἀντιμετώπισης τῆς
παιδικῆς παχυσαρκίας στὴ χώρα μας.

