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Λανθασµένη αντίληψη των γονιών για τα φυσιολογικά κιλά

Είναι η πιο συχνή χρόνια νόσος παιδιών και εφήβων. «Ανοίγει» τον δρόµο για την εκδήλωση

παθήσεων όπως σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση, δυσλιπιδαιµία, καρδιαγγειακά νοσήµατα και

κακοήθειες σε νεαρή ηλικία, ενώ χωρίς τη σωστή αντιµετώπιση συνήθως ακολουθεί το άτοµο

και στην ενήλικη ζωή του. Ο λόγος για την παιδική παχυσαρκία, η οποία αποτελεί ένα από τα

οξύτερα προβλήµατα δηµόσιας υγείας και µια σοβαρή πρόκληση για τα συστήµατα υγείας του

δυτικού κόσµου που καλούνται να αντιµετωπίσουν τις επιπτώσεις της.

Στην Ελλάδα, έχει υπολογιστεί ότι το 21% των παιδιών ηλικίας 4-6 ετών είναι υπέρβαρα ή

παχύσαρκα, ποσοστό που αυξάνεται στο 38,5% στις ηλικίες 6 έως 10 ετών και στο 41% στα

παιδιά ηλικίας 10-12 ετών. Κατά µέσον όρο στην Ευρώπη τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 15%,

26,5% και 25%. Τα πολύ χαµηλά ποσοστά µητρικού θηλασµού στη χώρα µας, η µεγάλη ποσότητα

και η κακή ποιότητα της διατροφής, το φορτωµένο πρόγραµµα των παιδιών που τα αναγκάζει να
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«κόβουν» ώρες ύπνου και άσκησης και η ελληνική νοοτροπία που συνδέει την έκφραση της

αγάπης µε την προσφορά µεγάλης ποσότητας φαγητού, καθώς και τις γιορτές, µε την

κατανάλωση γλυκών, είναι σύµφωνα µε τους ειδικούς µεταξύ των παραγόντων που «παχαίνουν»

τα Ελληνόπουλα. Οι γονείς συχνά έχουν λανθασµένη αντίληψη για το ποιό πρέπει να είναι το

φυσιολογικό βάρος των παιδιών, ενώ δίνουν και το κακό παράδειγµα µε τις επιλογές τρόπου

ζωής που κάνουν: τα παχύσαρκα παιδιά έχουν έως και 79% πιθανότητες να γίνουν παχύσαρκοι

ενήλικοι όταν τουλάχιστον ένας από τους γονείς τους έχει την ίδια πάθηση.
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Κακή διατροφή,

έλλειψη ύπνου,

απουσία άσκησης,

οι κυριότερες

αιτίες.

Ειδικό ιατρείο στο Παίδων

Στο Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία» λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2013 ιατρείο

αντιµετώπισης αυξηµένου βάρους σώµατος, στο πλαίσιο του Τµήµατος Ενδοκρινολογίας

Μεταβολισµού και Διαβήτη της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής, υπό την καθηγήτρια Παιδιατρικής –

Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας του ΕΚΠΑ, και πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής

και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας, Ευαγγελία Χαρµανδάρη. Πρόκειται για το µεγαλύτερο κέντρο για

την αντιµετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας στην Ελλάδα και ένα από τα µεγαλύτερα της

Ευρώπης. Παρακολουθεί 3.000 υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά, µε πολύ καλά αποτελέσµατα: το

30% των παχύσαρκων παιδιών που ακολούθησαν το εξατοµικευµένο πρόγραµµα διατροφής,

άσκησης και ύπνου των ειδικών, σε διάστηµα ενός έτους έχασε βάρος µε αποτέλεσµα να µη

θεωρείται µε βάση τον δείκτη µάζας σώµατος παχύσαρκο. Το 35% των υπέρβαρων παιδιών, ένα

χρόνο µετά, είχε φυσιολογικό σωµατικό βάρος.

Ερευνα Cambridge: Είναι ο φόρος στη

ζάχαρη το «κλειδί» κατά της παιδικής

παχυσαρκίας;

«Οι γονείς των παιδιών έρχονται είτε µε δική τους πρωτοβουλία

έχοντας ακούσει ή διαβάσει για το ιατρείο µας είτε ύστερα από

υπόδειξη των γενικών παιδιάτρων. Σε ένα µικρό ποσοστό,

περίπου της τάξης του 15%, οι επισκέψεις αφορούν γονείς µε

παιδιά µε φυσιολογικό βάρος, οι οποίοι ωστόσο θέλουν να

ενηµερωθούν για ένα σωστό πρόγραµµα διατροφής και

γενικότερα τρόπου ζωής για τα παιδιά τους ώστε να προλάβουν

το ενδεχόµενο µιας αύξησης του βάρους του παιδιού τους», σηµειώνει η κ. Χαρµανδάρη. Το

ιατρείο είναι στελεχωµένο µε παιδιάτρους, παιδοενδοκρινολόγους, διατροφολόγο, καθηγητή

φυσικής αγωγής και παιδοψυχολόγο και προσφέρει τη δυνατότητα της σφαιρικής

διεπιστηµονικής προσέγγισης και διερεύνησης και αντιµετώπισης του αυξηµένου βάρους

σώµατος σε παιδιά και εφήβους.

Οπως εξηγεί η καθηγήτρια, το παιδί που απευθύνεται στο ιατρείο αρχικά θα αξιολογηθεί από

παιδίατρο. «Λαµβάνουµε ένα λεπτοµερές ιατρικό ιστορικό καθώς και ιστορικό διατροφής, ύπνου

και σωµατικής άσκησης. Γίνεται λεπτοµερής κλινική εξέταση του παιδιού, ενώ υποβάλλεται και

σε εργαστηριακές εξετάσεις ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχει κάποια ορµονική διαταραχή που

προδιαθέτει το παιδί να έχει αυξηµένο σωµατικό βάρος, καθώς και πιθανές επιπτώσεις του

αυξηµένου σωµατικού βάρους όπως αυξηµένο σάκχαρο στο αίµα, χοληστερόλη κ.ά. Ακολουθεί η

αξιολόγηση από τον διατροφολόγο και τον καθηγητή φυσικής αγωγής, ενώ εάν υπάρχει υπόνοια

ψυχολογικής επιβάρυνσης, παραδείγµατος χάριν το παιδί να έχει πέσει θύµα bullying στο

σχολείο, γίνεται αξιολόγηση και από παιδοψυχολόγο». Ακολουθούν οι συστάσεις για την αλλαγή

τρόπου ζωής του παιδιού µε πρόγραµµα σωστής διατροφής, καλής ποιότητας ύπνου και

σωµατικής άσκησης. Η παρακολούθηση στο ιατρείο γίνεται ανά µήνα όταν πρόκειται για

παχύσαρκα παιδιά και ανά δίµηνο για υπέρβαρα. Φαρµακευτική αγωγή χορηγείται µόνο στις

περιπτώσεις που µετά 5-6 µήνες εφαρµογής των παρεµβάσεων δεν διαπιστώνεται απώλεια

βάρους στο παιδί. «Στη συντριπτική πλειονότητα τα παιδιά χάνουν βάρος µε την αλλαγή του

τρόπου ζωής και δεν απαιτείται φαρµακευτική αγωγή», επισηµαίνει η καθηγήτρια.
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Μόνιµο προσωπικό

Το ιατρείο αντιµετωπίζει σοβαρό πρόβληµα βιωσιµότητας. Δηµιουργήθηκε το 2013 στο πλαίσιο

προγράµµατος µε χρηµατοδότηση του ΕΣΠΑ, το οποίο έληξε το 2015. Εκτοτε η λειτουργία του –

µισθοδοσία προσωπικού και αναλώσιµα– βασίζονται στη χρηµατοδότηση ερευνητικών

προγραµµάτων στα οποία είναι υπεύθυνη η κ. Χαρµανδάρη.

«Η βιωσιµότητα του ιατρείου, τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα, δεν µπορεί να

διασφαλιστεί εάν δεν στελεχωθεί µε µόνιµο προσωπικό», υπογραµµίζει στην «Κ» η κ.

Χαρµανδάρη. Η ίδια έχει απευθυνθεί επανειληµµένως σε εκπροσώπους του υπουργείου Υγείας,

αιτούµενη να γίνουν οι απαραίτητες παρεµβάσεις. Ακόµη δεν έχει λάβει κάποια απάντηση.

«Απευθύνω µία τελευταία έκκληση προς την πολιτική ηγεσία της χώρας να στηρίξει την

προσπάθειά µας αυτή µε τη στελέχωση του ιατρείου µε µόνιµο προσωπικό, ώστε να µπορέσουµε

να συνεχίσουµε να προσφέρουµε το σηµαντικό αυτό έργο στα Ελληνόπουλα και στις οικογένειές

τους», τονίζει η καθηγήτρια.
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