Η παιδική πασςζαπκία αποηελεί μάζηιγα για ηη
Νόηια Εςπώπη, ζύμθυνα με νέα έκθεζη ηος
Παγκόζμιος Οπγανιζμού Υγείαρ (ΠΟΥ)
Υτηλόηεπορ απιθμόρ πεπιπηώζευν ζοβαπήρ πασςζαπκίαρ και
ςπέπβαπυν αηόμυν έσει καηαγπαθεί ζηη Νόηια Εςπώπη, ζύμθυνα με
μια νέα μελέηη ηος ΠΟΥ. Οι επιλογέρ θεπαπείαρ και ανηιμεηώπιζηρ
εξακολοςθούν να έσοςν πεπιοπιζμένο ανηίκηςπο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Δπξσπατθνύ Σπλεδξίνπ γηα ηελ Παρπζαξθία ζηε
Γιαζθόβε, ην Δπξσπατθό ηκήκα ηεο ΠΟΥ παξνπζίαζε δύν κειέηεο ζρεηηθά κε
ηε ζνβαξή παηδηθή παρπζαξθία ζε όιε ηελ Δπξώπε θαη ηε ζύλδεζε ηνπ
ζειαζκνύ κε ηελ παρπζαξθία.
Καη ηα δύν εξεπλεηηθά έγγξαθα απνηεινύλ κέξνο ηεο Πξσηνβνπιίαο
Δπηηήξεζεο ηεο Παηδηθήο Παρπζαξθίαο (COSI), ε νπνία ηδξύζεθε πξηλ από
πεξηζζόηεξα από δέθα ρξόληα, γηα λα εθηηκήζεη ηελ επηθξάηεζε θαη λα
παξαθνινπζήζεη ηηο αιιαγέο ζε πεξηπηώζεηο ππέξβαξσλ θαη παρύζαξθσλ
παηδηώλ..
Σηελ πξώηε έξεπλα, ρώξεο ηεο Νόηηαο Δπξώπεο, όπσο ε Διιάδα, ε Μάιηα, ε
Ιηαιία, ε Ιζπαλία θαη ην Σαλ Μαξίλν θαηαγξάθνληαη κε επίπεδα ζνβαξήο
παρπζαξθίαο άλσ ηνπ 4% ζε παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο, ην πςειόηεξν πνζνζηό
κεηαμύ ησλ 21 ρσξώλ πνπ ζπκκεηείραλ γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ.
Οη Γπηηθέο θαη Βόξεηεο ρώξεο ηεο Δπξώπεο, όπσο ην Βέιγην, ε Ιξιαλδία, ε
Ννξβεγία θαη ε Σνπεδία θαηαγξάθεθαλ κε ηηκέο θάησ ηνπ 2%.
Παξόιν πνπ θάπνηα από ηα πην δεκνθηιή Κξάηε- Μέιε ηεο Δ.Δ., όπσο ε
Γεξκαλία, ε Γαιιία θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη, ε
έξεπλα απνηειεί ηε κεγαιύηεξε πξσηνβνπιία απηνύ ηνπ είδνπο ζηνλ θόζκν,
θαζώο δελ έρνπλ δεκνζηεπζεί άιιεο ζπγθξηηηθέο κειέηεο ζηελ Δπξώπε
λσξίηεξα.
Η Διιάδα, ε Ιζπαλία θαη ε Ιηαιία παξνπζηάδνπλ, επίζεο, ζπλνιηθά πνζνζηά
επηθξάηεζεο ηεο πξν-παρπζαξθίαο, ηεο παρπζαξθίαο θαη ζνβαξή αύμεζε ηεο
παρπζαξθίαο ζην 40%, ελώ ζην Σαλ Μαξίλν, ηελ Πνξηνγαιία θαη ηε Μάιηα
εμαθνινπζεί λα είλαη πςειόηεξν ηνπ 30%
Ο ιόγνο πνπ ε επηθξάηεζε ηεο ζνβαξήο παρπζαξθίαο είλαη πςειόηεξνο ζην
Νόην, παξακέλεη αλεμήγεηνο, ζύκθσλα κε ηνπο ζπληάθηεο ηεο κειέηεο.
Κάπνηα έξεπλα εηθάδεη πσο ην ρακειόηεξν «ύςνο γήξαλζεο» ζηηο Νόηηεο
ρώξεο ηεο Δπξώπεο, ίζσο είλαη κηα εμήγεζε αιιά, επίζεο, θαη άιινη
παξάγνληεο όπσο ην βάξνο γέλλεζεο, ην ύςνο, ε δηάξθεηα ηνπ ύπλνπ, ε
δηαηξνθή ή νη ζπλήζεηεο θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο ίζσο επεξεάδνπλ ηα
απνηειέζκαηα.

Οη ζπληάθηεο εηθάδνπλ, επίζεο, όηη ε παξέθθιηζε από ηελ παξαδνζηαθή
Μεζνγεηαθή δηαηξνθή κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ηελ εκθάληζε ηνπ
πξνβιήκαηνο.
Σοβαπή πασςζαπκία
Η Μάιηα (5.5%) έρεη ηνπο πςειόηεξνπο δείθηεο ζνβαξήο παρπζαξθίαο ζε
παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο, αθνινπζνύκελε από ηελ Διιάδα (4.8%), ην Σαλ
Μαξίλν (4.6%), ηε Βόξεηα Μαθεδνλία (4.4%) θαη ηελ Ιηαιία (4.3%).
«Η ζνβαξή παρπζαξθία είλαη κηα πνιύ ζνβαξή θαηάζηαζε πγείαο θαη απηά ηα
παηδηά ππνθέξνπλ ήδε από ηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο όληαο παρύζαξθα ζηελ
ειηθία ηνπο» αλέθεξε ν João Breda, επηθεθαιήο ηνπ Δπξσπατθνύ Γξαθείνπ
γηα ηελ Πξόιεςε θαη ηνλ Έιεγρν ησλ Με Μεηαδνηηθώλ Αζζελεηώλ ηνπ ΠΟΥ,
ζε ζπλέληεπμε ηύπνπ.
«Αλαθαιύςακε όηη νη δείθηεο θαξδηαγγεηαθήο πγείαο, γηα παξάδεηγκα, είλαη ήδε
δηαθνξεηηθνί θαη όηη ν θίλδπλνο εκθάληζεο δηαβήηε απμάλεηαη» πξόζζεζε.
Τα δεδνκέλα δείρλνπλ όηη ππάξρνπλ ζρεδόλ 400.000 παηδηά ειηθίαο 6-9 εηώλ
πνπ δνπλ κε ζνβαξή παρπζαξθία από πεξίπνπ 13,7 εθαηνκκύξηα παηδηά πνπ
δνπλ ζηηο 21 Δπξσπατθέο ρώξεο νη νπνίεο ζπκκεηείραλ ζηε κειέηε
Η έξεπλα αλαθέξεη, επίζεο, κηα νπζηαζηηθή δηαθνξά κεηαμύ αγνξηώλ θαη
θνξηηζηώλ, κε ηα ηειεπηαία λα είλαη γεληθά ιηγόηεξν εθηεζεηκέλα ζε ζπλζήθεο
ζνβαξήο παρπζαξθίαο.
«Τα ζπζηήκαηα πγείαο δηαθνξεηηθώλ ρσξώλ δελ είλαη πξνεηνηκαζκέλα γηα
απηή ηελ πξόθιεζε θαη έρνπλ ήδε δείμεη λα έρνπλ δπζθνιίεο ζηελ
αληηκεηώπηζε ζνβαξήο παρπζαξθίαο ελειίθσλ» αλέθεξε ν Breda από ηνλ
ΠΟΥ.
Πξόζζεζε όηη απνηειεί «ζθιεξή δνπιεηά» γηα ρώξεο πνπ παξέρνπλ έλα
επίπεδν πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο, εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο θαη θίλεηξα
αιιά θαη γηα ηνπο εθπαηδεπκέλνπο επαγγεικαηίεο ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο
παρπζαξθίαο.
Θηλαζμόρ
Η άιιε έξεπλα πνπ δεκνζηεύζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο ζηε
Γιαζθόβε, δείρλεη όηη ηα βξέθε ηα νπνία δελ ζειάδνπλ πνηέ ή ζειάδνπλ
κεξηθώο έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν λα γίλνπλ παρύζαξθα σο παηδηά, ζε
ζύγθξηζε κε βξέθε πνπ απνθιεηζηηθά ζειάδνπλ.
Όιεο νη ρώξεο εκθάληζαλ κηα ππεξίζρπζε ηεο παρπζαξθίαο κεηαμύ παηδηώλ
ηα νπνία πνηέ δελ ζήιαζαλ θαη /ή ζήιαζαλ γηα ιηγόηεξν από 6 κήλεο (16,8%),
ζε ζύγθξηζε κε εθείλα πνπ ζήιαζαλ γηα ιηγόηεξν από 6 κήλεο (13,2%).
Δλ αληηζέζεη, ηα βξέθε ηα νπνία ζήιαζαλ γηα 6 ή πεξηζζόηεξνπο κήλεο
εκθάληζαλ ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θίλδπλνπ γηα παρπζαξθία, θαζώο κόλν ην
9,3% εμ απηώλ ζα ππνθέξεη από απηήλ ηελ θαηάζηαζε.

«Μηιάκε γηα κηα πνιύ ζεκαληηθή δηαθνξά όζνλ αθνξά ζηελ επηθξάηεζε ηεο
παρπζαξθίαο, βιέπνληαο όηη ν ζειαζκόο έρεη κηα πξνζηαηεπηηθή δξάζε
απέλαληί ηεο» δήισζε ν João Breda ζηνλ ηύπν.
Υπνγξάκκηζε, αθόκε, ηνλ πηζαλό ξόιν ησλ βξεθηθώλ ηξνθώλ
ζπκπιεξσκαηηθά κε ηνλ ζειαζκό πνπ επηδεηλώλνπλ ηελ ηξέρνπζα
θαηάζηαζε. «Σε κειέηε πνπ ζα δεκνζηεπηεί ηνλ Μάην, δηαπηζηώζακε όηη ηα
πξντόληα απηά είλαη γεκάηα δάραξε, ελώ ε ζξεπηηθή ηνπο αμία είλαη ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα πνιύ θησρή» αλέθεξε.
Πξνζδνθά πσο ε έξεπλα, πνπ δηεμάγεηαη ζε ηέζζεξηο ρώξεο, ζα απνθαιύςεη
όηη ζε ηέζζεξα από ηα δέθα πξντόληα πνπ εμεηάζζεθαλ, πνζνζηό κεγαιύηεξν
από ην 40% ησλ ζεξκίδσλ πξνέξρνληαη από ειεύζεξα ζάθραξα.
«Υπάξρεη πξαγκαηηθά ηόζε πνιιή δάραξε ζε απηά ηα πξντόληα θαη δελ ζα
έιεγα όηη ν εκπνξηθόο ηνκέαο ησλ παηδηθώλ ηξνθώλ είλαη απόιπηα εθηόο
ειέγρνπ, όκσο είλαη αλαγθαίνη πεξηζζόηεξνη θαλνληζκνί», πξόζζεζε.
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