οικονομικοι παλμοι
Σωστὴ διατροφὴ καὶ ἄσκηση ἀπὸ τὴν κούνια…
γιὰ ὑγιῆ ἐνήλικη ζωή!
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να παιδὶ ποὺ ξεκινάει τὴ ζωή του ὑπέρβαρο ἤ παχύσαρκο
ἔχει κάθε πιθανότητα νὰ ἀντιμετωπίσει πρόβλημα μὲ τὸ
βάρος του ἀργότερα. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ ὅποιες παρεμβάσεις
γιὰ τὴν ὑιοθέτηση ἑνὸς ὑγιεινοῦ τρόπου ζωῆς πρέπει νὰ
ξεκινοῦν πολὺ νωρίς. Μία τέτοια παρέμβαση γίνεται ἀπὸ
τὴν ἐρευνητικὴ ὁμάδα τῆς μελέτης Toy Box σὲ παιδικοὺς
σταθμοὺς καὶ νηπιαγωγεῖα σὲ πολλὲς χῶρες τοῦ κόσμου.
Στὴν Ἑλλάδα τὸ πρόγραμμα ἔχει ξεκινήσει πιλοτικὰ σὲ 70
τουλάχιστον παιδικοὺς σταθμοὺς ἤ νηπιαγωγεῖα, ἀπὸ τὴν
ἐρευνητικὴ ὁμάδα τοῦ Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. Τὰ
παιδιὰ ἐκπαιδεύονται σὲ ἕναν ὑγιεινὸ τρόπο ζωῆς μὲ μικρὰ
καὶ ἐφικτὰ βήματα μέσα στὸ σχολικὸ πρόγραμμα. Ὁ ἐκπαιδευτικὸς μαθαίνει νὰ λειτουργεῖ ὁ ἴδιος ὡς πρότυπο, καταναλώνει ὑγιεινὰ σνὰκ καὶ πίνει ἀρκετὸ νερὸ μπροστὰ στὰ
παιδιά, ὥστε νὰ ἀκολουθήσουν τὸ παράδειγμά του. Κάθε
τριάντα-σαράντα λεπτὰ ὀργανώνει μικρὰ καὶ εὐχάριστα
διαλείμματα μὲ μὴ ἀνταγωνιστικὲς φυσικὲς δραστηριότητες.
Εὐχάριστες δραστηριότητες, χωρὶς νικητὲς καὶ ἡττημένους,
ὅπως γιὰ παράδειγμα νὰ κάνουν χορευτικὲς φιγοῦρες ἤ
νὰ κυνηγοῦν ἕνα μπαλόνι. Τὸ δικό τους ρόλο ἔχουν καὶ
οἱ γονεῖς στὸ σπίτι, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ζητεῖται νὰ θέτουν
αὐστηροὺς κανόνες στὸ χρόνο τηλεθέασης γιὰ ὅλη τὴν
οἰκογένεια.
Πολλὲς παγιωμένες συνήθειες τῆς καθημερινότητας,
ποὺ συνοδεύονται μὲ τὸν καναπὲ καὶ τὴν καθιστικὴ ζωή,
πρέπει νὰ ἀλλάξουν. Βρέθηκε ὅτι στὴν ἡλικία τῶν τεσσάρων καὶ πέντε ἐτῶν τὰ παιδιά μας κινοῦνται λιγότερο ἀπὸ τὰ
συνομήλικά τους στὴ Γερμανία, τὴν Ἱσπανία, τὸ Βέλγιο, τὴν
Πολωνία καὶ τὴ Βουλγαρία, μὲ τὰ ὁποῖα ἔγινε σύγκριση, ἐνῶ
βλέπουν περισσότερη τηλεόραση. Παρότι καταναλώνουν
λιγότερα ἀνθυγιεινὰ σνὰκ καὶ ἀναψυκτικά, εἶναι παχύτερα.
Περισσότερα ἀπὸ τὸ 20% τῶν παιδιῶν εἶναι ὑπέρβαρα καὶ
παχύσαρκα (14,9% ὑπέρβαρα καὶ 5,7% παχύσαρκα, ὅταν ὁ
μέσος ὅρος τῶν ἕξι χωρῶν εἶναι 11,3% ὑπέρβαρα καὶ 3,2%
παχύσαρκα). Ἕνας σημαντικὸς λόγος εἶναι ὅτι βρισκόμαστε στὴν τελευταία θέση στὸ θέμα τῆς φυσικῆς ἄσκησης
τόσο τὶς καθημερινὲς ὅσο καὶ τὰ Σαββατοκύριακα. Στὸ
ἐρώτημα πόσα βήματα κάνουν τὰ τετράχρονα ἡμερησίως, βγήκαμε τελευταῖοι, ἴσως διότι θεωροῦμε ὅτι ὅλα πᾶνε
καλά ὅταν τὰ μικρὰ κάθονται ἥσυχα στὸ δωμάτιό τους.
Σύμφωνα μὲ τὶς κατευθύνσεις τῶν ἁρμοδίων ὀργανισμῶν, ἕνα τετράχρονο πρέπει νὰ κάνει μέσα στὴν ἡμέρα
11.500 βήματα. Στὴν Ἑλλάδα ἐπιτυγχάνει τὸ στόχο τὶς καθημερινὲς τὸ 26,5% τῶν παιδιῶν (60,7% στὴν Ἱσπανία) καὶ τὰ
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Σαββατοκύριακα τὸ 20%. Ἡ καθιστικὴ ζωὴ ὑπονομεύει τὴν
ὑγεία τους, ἀφοῦ σημαντικὰ δομικὰ στοιχεῖα παχυσαρκίας
ἑδραιώνονται ἕως τὴν ἡλικία τῶν πέντε ἐτῶν. Περίπου τὰ
μισὰ παιδιὰ ποὺ ξεκινοῦν τὸ νηπιαγωγεῖο ὑπέρβαρα καταλήγουν παχύσαρκα στὴν ἡλικία τῶν δεκατεσσάρων ἐτῶν.
Πολλὲς συνήθειες συμβάλλουν σ’αυτό. Μεγάλες μερίδες
“ἀμάσητου” φαγητοῦ, χωρὶς σωστὸ πρωινὸ καὶ χωρὶς νὰ
ὑπάρχει τὸ αἴσθημα τῆς πείνας. Ἡ χρήση τοῦ φαγητοῦ ὡς
κατευναστικὸ ἀπὸ τοὺς οἰκείους, τὸ χρόνιο στρὲς τοῦ παιδιοῦ καὶ τῶν γονιῶν καὶ ἡ ἔλλειψη ἐπαρκοῦς ὕπνου εἶναι
μερικὲς ἀπὸ αὐτές. Προδιαθεσικὸς παράγοντας γιὰ τὴν
παιδικὴ παχυσαρκία θεωρεῖται ὁ δείκτης μάζας σώματος
τῆς μητέρας κατὰ τὴν ἐγκυμοσύνη, ἐνῶ ὁ μητρικὸς θηλασμὸς δρᾶ προστατευτικά.
Ἐπιστήμονες καὶ ἁρμόδιοι ὀργανισμοὶ ἐπικεντρώνουν
τὶς δράσεις τους στὰ βλαπτικὰ ροφήματα καὶ τὰ ἀναψυκτικά
ποὺ κάνουν κακὸ στὰ παιδιὰ: γάλα μὲ πρόσθετα καὶ γεύσεις,
φρουτοποτὰ μὲ βάση χυμούς, τσάι μὲ γλυκαντικὲς προσθῆκες, ἐνεργειακὰ ποτὰ κ.ἄ. Μὲ ὑποδείξεις καὶ παρεμβάσεις
ἀποσκοποῦν στὴν πρόληψη τῆς παιδικῆς καὶ νεανικῆς παχυσαρκίας. Νὰ βοηθήσουν τοὺς νέους νὰ περιορίσουν τὴν
κατανάλωση φαγητῶν καὶ ποτῶν μὲ ὑψηλὴ περιεκτικότητα
σὲ σάκχαρα καὶ λιπαρά, νὰ τρῶνε μικρότερες μερίδες φαγητοῦ σὲ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα, νὰ συμπληρώνουν τὴ
μερίδα τους μὲ φρέσκα φροῦτα καὶ μὴ ἀμυλοῦχα λαχανικὰ
καὶ νὰ ἀποφεύγουν τὰ τηγανητά. Παράλληλα μὲ τὴν ὑγιεινὴ
διατροφή προτείνουν τριάντα ἕως ἑξήντα λεπτὰ φυσικῆς
δραστηριότητας, ποὺ νὰ εἶναι διασκεδαστική, κομμάτι τῆς
καθημερινῆς ζωῆς σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴ μείωση τῶν καθιστικῶν δραστηριοτήτων.
Ἡ θεωρία τῆς ἐνεργειακῆς ἰσορροπίας ἐπανέρχεται
ἐνεργὰ στὸ προσκήνιο. Διότι ἂν ἐλέγξουμε τὸ βάρος μας,
πρέπει νὰ κάνουμε ἀλλαγές, ἔστω καὶ μικρές, τόσο στὴ
διατροφὴ ὅσο καὶ στὴν ἄσκηση. Στὸ Εὐρωπαϊκὸ σχέδιο
δράσης γιὰ τὴν τροφὴ καὶ τὴ διατροφὴ 2015-2020, τοῦ
Εὐρωπαϊκοῦ γραφείου τῆς Παγκόσμιας Ὀργανώσεως
Ὑγείας, ἀναφέρεται ὅτι πάνω ἀπὸ τοὺς μισοὺς ἐνήλικες σὲ
46 χῶρες τῆς Εὐρώπης, κυρίως τῆς Ἀνατολικῆς, καὶ στὶς
ἀσθενέστερες κοινωνικὲς ὁμάδες, εἶναι ὑπέρβαροι καὶ παχύσαρκοι. Γιὰ νὰ γλυτώσουν χρόνο καὶ χρῆμα, ἀντὶ γιὰ σπιτικὸ
φαγητὸ οἱ καταναλωτὲς στρέφονται στὸ ἕτοιμο φαγητὸ
ἀπὸ ἐπεξεργασμένα τρόφιμα, ποὺ περιέχουν ὑψηλὰ ποσοστὰ σακχάρων, λιπαρῶν, νατρίου καὶ τεχνητῶν ὑλῶν, μὲ
ὀλέθρια ἀποτελέσματα. 

