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Πξόζθιεζε

Η παρπζαξθία απνηειεί έλα από ηα πην ζεκαληηθά πξνβιήκαηα δεκόζηαο πγείαο ηνπ 21νπ αηώλα. Σηελ
Ειιάδα, ην πνζνζηό ππεξβαξόηεηαο θαη παρπζαξθίαο θαηά ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία ππεξβαίλεη
ην 30%. Με βάζε πξόζθαηα δεδνκέλα, 600.000 παηδηά θαη έθεβνη ζήκεξα ζηελ Ειιάδα είλαη ππέξβαξα ή
παρύζαξθα. Οη επηπινθέο ηεο παρπζαξθίαο είλαη πνιιέο θαη επζύλνληαη γηα έλα ζεκαληηθά πςειό
πνζνζηό ησλ δαπαλώλ ηεο δεκόζηαο πγείαο. Καζώο ηα παρύζαξθα παηδηά ελειηθηώλνληαη,
αληηκεησπίδνπλ έλα πιήζνο ηαηξηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ νθείινληαη ζηελ παρπζαξθία ζε λεόηεξεο
ειηθίεο. Η λνζεξόηεηα θαη ζλεζηκόηεηα πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ παρπζαξθία απμάλνπλ επίζεο ξαγδαία.
Η Α΄ Παηδηαηξηθή Ηιηληθή ηεο Ζαηξηθήο Σρνιήο ηνπ Γζληθνύ θαη Ηαπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελώλ, ζην πιαίζην ηνπ επηζηεκνληθνύ θαη εξεπλεηηθνύ ηεο έξγνπ, έρεη αλαιάβεη δξάζε γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο ζηε ρώξα καο. Η δξάζε αθνξά ζηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή
θαη αμηνιόγεζε ηνπ πξνβιήκαηνο παλειιαδηθά, θαζώο θαη ζηελ εθπόλεζε νδεγηώλ πξνο ηνπο
Παηδηάηξνπο γηα ηε ζσζηή αληηκεηώπηζή ηνπ. Πξόθεηηαη γηα ην Πξόγξακκα κε ηίηιν: “Αλάπηπμε
Γζληθνύ Σπζηήκαηνο Πξόιεςεο θαη Αληηκεηώπηζεο ηεο Υπεξβαξόηεηαο θαη Παρπζαξθίαο θαηά
ηελ Παηδηθή θαη Γθεβηθή Ειηθία’’, κε ζύλζεκα «Χάλσ Βάξνο – Ηεξδίδσ Δσή», (MIS 370545), ην νπνίν
πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Επηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ»
(ΕΠ.ΑΝ.Α.Δ) 2007-2013 θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Επξσπατθό Κνηλσληθό Τακείν (Ε.Κ.Τ.) θαη από
Εζληθνύο Πόξνπο.
Ωο Επηζηεκνληθή Υπεύζπλε θαη Σπληνλίζηξηα ζα ήζεια λα ζαο εθθξάζσ ηελ πεπνίζεζε όηη ην Έξγν απηό
κπνξεί πξαγκαηηθά λα δώζεη ιύζεηο νξηζηηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο ζην πξόβιεκα ηεο παρπζαξθίαο ζηε
ρώξα καο.
Θα ήηαλ ηδηαίηεξε ηηκή θαη ραξά λα παξεπξεζείηε ζηελ εκεξίδα πνπ δηνξγαλώλνπκε ην Σάββαην, 29
Απγνύζηνπ 2015, ζηηο 19:00, ζην Σπλεδξηαθό Ηέληξν Σπλεηαηξηζκνύ Φαξκαθνπνηώλ Χαλίσλ, κε
ζηόρν ηελ ελεκέξσζε ησλ Παηδηάηξσλ, Γεληθώλ Γηαηξώλ θαη άιισλ επηζηεκόλσλ πγείαο ζρεηηθά κε ην
πώο ζα δηαθηλήζνπλ έλα ππέξβαξν ή παρύζαξθν παηδί, θαζώο θαη ε αγσγή θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ
γνλέσλ θαη όισλ ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ ζρεηηθά κε ηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηεο ππεξβαξόηεηαο
θαη παρπζαξθίαο.
Επίζεο, ζα ήζεια λα ζαο πξνζθαιέζσ λα ζηεξίμεηε ηελ πξνζπάζεηά καο κε ηελ θαηαγξαθή ησλ παηδηώλ
θαη εθήβσλ ζηελ Ηιεθηξνληθή Δηαδηθηπαθή Εθαξκνγή, θαζώο θαη ηελ παξαπνκπή ηνπο (όηαλ θξίλεηαη
απαξαίηεην) ζην Ζαηξείν Αληηκεηώπηζεο Απμεκέλνπ Βάξνπο Σώκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά ζην
Τκήκα Ελδνθξηλνινγίαο, Μεηαβνιηζκνύ θαη Δηαβήηε ηεο Α’ Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο Παλεπηζηεκίνπ
Αζελώλ, ζην Ννζνθνκείν Παίδσλ «Η Αγία Σνθία» (Κεληξηθό Κηίξην, 6νο Όξνθνο, ηει. 213 2013 666).
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