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Παχυσαρκία: ένα πρόβλημα σε άνοδο 



Ελληνικά δεδομένα 



Πιθανότητα ανάπτυξης παχυσαρκίας 
ανάλογα με τον ΔΜΣ σε διάφορες ηλικίες 
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Robert Whitaker (Children’s Hospital Medical 
Center in Cincinnati) and colleagues 



Τα ποσοστά παχυσαρκίας δεν είναι το μοναδικό 
πρόβλημα! 



Τα σχολεία ως χώρος παρέμβασης 

 Τα παιδιά περνούν 
πολλές ώρες 

 

 Μεγάλος αριθμός 
παιδιών, δυνατότητα 
follow up 

 

 Δεκτικά σε αλλαγές 



Και με τους γονείς τι γίνεται; 



Πρόγραμμα Pathways 

 Ινδιάνοι 3η, 4η, 5η  δημοτικού 

 

  3 χρόνια (περίπου 20 μαθήματα /έτος) 

 

 ΣΤΟΧΟΙ: Αλλαγή στη διαιτητική συμπεριφορά, αύξηση 
φυσικής δραστηριότητας, μαθήματα για υγιεινές 
συνήθειες, εμπλοκή οικογένειας 

 

 Καμία αλλαγή στο ΔΜΣ 

 

Μειωμένη πρόσληψη κορεσμένου και ολικού λίπους, 



Πρόγραμμα: Five a day Power Plus 

  9-10 ετών 

 

  16 ωριαία μαθήματα σε 8 βδομάδες (ετοιμασία σνακ, 
γευσιγνωσία) 

 

  εκπαίδευση γονέων 

 

 Αλλαγή στα τρόφιμα που εμπορεύεται το κυλικείο 



Προτάσεις & ιδέες για 
διατροφική αγωγή στα 

σχολεία 



 Παραδείγματα εξωτερικού: 

Food Revolution – Jamie Oliver 

Let’s move! – Michel Obama 

 

 

Διατροφική εκπαίδευση σε παιδιά 



Ανάγκη για συσχέτιση διατροφής με 
καλή υγεία αλλά με έμμεσο τρόπο 

Πυλώνες προγραμμάτων διατροφικής αγωγής 

Εντοπισμός προβληματικών 
στοιχείων (αναψυκτικά, γλυκά, 

φαγητό απ’ έξω κλπ) και εστίαση σε 
αυτά 

Προσέγγιση επιστημονική και 
οργανωμένη 



 Μέχρι τώρα αποσπασματικές προσπάθειες 

 

 Ένταξη μαθήματος «Διατροφικής Αγωγής» στα 
πλαίσια του σχολικού προγράμματος – πολύ φιλόδοξο; 

 

 Προαιρετικά προγράμματα, στην διακριτική ευχέρεια 
κάθε σχολείου 

 Ωριαία 

 Πρόσκληση ειδικών, εγκεκριμένων από τον αρμόδιο φορέα 

 

 Χαμηλά σε κόστος, χωρίς ανάγκη για ιδιαίτερες 

Προτάσεις και ιδέες 



 Ανάπτυξη διατροφικής συνείδησης  

 Βιωματικές και διαδραστικές μέθοδοι 

 Παράλληλη ενημέρωση γονέων 

 Ενδεικτική θεματολογία 

 Ομάδες τροφίμων   

 Θρεπτικά συστατικά και ο ρόλος τους 

 Υγιεινές επιλογές εκτός σπιτιού 

 Το ταξίδι του φαγητού στο σώμα 

 Διατροφική συμπεριφορά 

Διατροφική Αγωγή 



 Φεστιβάλ υγιεινής διατροφής με το πέρας της 
σχολικής χρονιάς 

 Περίπτερο ενημέρωσης ανά σχολείο 

 Διαγωνισμοί μεταξύ σχολείων  

 Προετοιμασία υγιεινών σνακ και εύκολων γευμάτων σε 
συνεργασία με τοπικούς παραγωγούς 

Προτάσεις και ιδέες 



 Ημερίδες φυσικής δραστηριότητας 

 

 

 

 

 Επισκέψεις σε τοπικές επιχειρήσεις παραγωγής 
τροφίμων και ποτών 

Άλλες προτάσεις 



 Αναζήτηση υποστήριξης από 
αρμόδιους φορείς 

 

 Παροχή ενημερωτικών 
φυλλαδίων από αρμόδιους 
φορείς (πχ ΠΣΔΔ «Τρώω 
έξυπνα, νιώθω καλά») 

 

 Επικέντρωση της 
παρέμβασης σε ορισμένα 
βασικά μηνύματα 

Προτάσεις από ΠΣΔΔ 



 Συλλογή στοιχείων ανθρωπομετρίας από τα σχολεία 
παρέμβασης 

 Προς ενημέρωση των γονέων και παρακολούθηση της 
πορείας του βάρους 

 Συλλογή στατιστικών στοιχείων για δημιουργία βάσης 
δεδομένων 

 

Προτάσεις από ΠΣΔΔ 



Ο ρόλος του διαιτολόγου 
στην σχολική κοινότητα 



 Ανάγκη για διεξαγωγή του 
προγράμματος από κατάλληλα 
εκπαιδευμένους επιστήμονες υγείας 

 

 Εστίαση σε συγκεκριμένα μηνύματα 
– εμπεριστατωμένη αντιμετώπιση 

 

 Έγκριση Διαιτολόγων από αρμόδιο 
φορέα (ΠΣΔΔ) 

Ο ρόλος του Διαιτολόγου 



 Επάγγελμα 
συνδεδεμένο με δίαιτα 
Vs διατροφή 

 

 Αδυνατιστής? 

 

 Ανώτερο αγαθό? 

Ο ρόλος του Διαιτολόγου 



 Καλή διατροφή σημαίνει καλή 
υγεία 

 Βασικό αγαθό 

 

 Ουσιαστικός ρόλος 

 Πρόληψη και καλύτερη διαχείριση 
νοσημάτων 

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής 

 Δημόσια Υγεία 

 

Ο ρόλος του Διαιτολόγου 



 Μετάδοση ορθών και αποτελεσματικών 
μηνυμάτων διατροφής 

 

 Εκπαίδευση  

Αλλαγή νοοτροπίας  

 

 Διαιτολόγος στην 

κοινότητα 

Ο ρόλος του Διαιτολόγου 



Ευχαριστούμε 


