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Περίληψη
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ενίσχυση του Ιατρείου Αντιμετώπισης Αυξημένου
Βάρους Σώματος και η ψηφιακή αναβάθμιση του υφιστάμενου Εθνικού Μητρώου Πρόληψης και
Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία
(Ηλεκτρονική Διαδικτυακή Εφαρμογή). Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ –
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και αποτελεί συνέχεια του προγράμματος “Ανάπτυξη Εθνικού
Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική
και Εφηβική Ηλικία’’ με σύνθημα “Χάνω Βάρος – Κερδίζω Ζωή”.
Μεθοδολογία: Η συλλογή και ανάλυση κλινικών, αιματολογικών, βιοχημικών, ενδοκρινολογικών και
γενετικών δεδομένων προέρχονται από τους ασθενείς που αξιολογούνται στο Ιατρείο. Κρίσιμο
υποσύνολο δεδομένων αποτελεί η ανίχνευση γονιδιακών πολυμορφισμών που συνδέονται με την
παχυσαρκία, τον διαβήτη την αντιοξειδωτική ικανότητα, τον δείκτη μάζας σώματος ή το αίσθημα
ανταμοιβής. Ακολουθεί η ανάπτυξη ειδικού αλγόριθμου κινδύνου ανάπτυξης παχυσαρκίας μέσω της
σύνδεσης κάθε γονότυπου με το άτομο αλλά και με βιβλιογραφικά δεδομένα για τον τρόπο που
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επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα την παχυσαρκία σε κλινικό ή γενετικό επίπεδο. Παράλληλα οι εργασίες
ψηφιακής αναβάθμισης περιλαμβάνουν επέκταση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας του Εθνικού
Μητρώου, πλατφόρμα ευφυούς διαχείρισης δεδομένων, υποσύστημα πρόσβασης ασθενή στα δεδομένα
του και online παροχής κρίσιμων πληροφοριών, καθώς και mobile εφαρμογή για παιδιά, εφήβους και
τους γονείς τους.
Αποτελέσματα: Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων που προτείνονται στην
Ηλεκτρονική Διαδικτυακή Εφαρμογή πραγματοποιήθηκε μέσα στα πλαίσια λειτουργίας του Ιατρείου
Αντιμετώπισης Αυξημένου Βάρους Σώματος, στο οποίο παρακολουθούνται 3.000 περίπου παιδιά και
έφηβοι. Πρόσφατη ανάλυση των δεδομένων μας έδειξε ότι οι παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν
οδήγησαν σε ελάττωση του ποσοστού παχυσαρκίας κατά 30% και της υπερβαρότητας κατά 35-40% σε
χρονική διάρκεια 3 ετών.
Συμπεράσματα: Η καταγραφή, πρόληψη, εξατομικευμένη αντιμετώπιση και διαχρονική
παρακολούθηση όλων των παιδιών και εφήβων με υπερβαρότητα ή παχυσαρκία με χρήση ευφυών
πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων υποστήριξης εξατομικευμένων αποφάσεων μπορεί να
συμβάλλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.
Εισαγωγή
Η παχυσαρκία αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα δημόσιας υγείας του 21ου
αιώνα (Cunningham SA, et al, 2014). Στην Ελλάδα, το ποσοστό των υπέρβαρων και παχύσαρκων
παιδιών και εφήβων υπερβαίνει πλέον το 30-35% (Brug J, et al, 2012). Με δεδομένο ότι στη χώρα μας
έχουμε περίπου 100.000 γεννήσεις ετησίως και κατά συνέπεια 1.800.000 παιδιά και εφήβους, την
παρούσα χρονική στιγμή 540.000 – 630.000 (30-35%) παιδιά και έφηβοι στην Ελλάδα είναι υπέρβαροι
ή παχύσαρκοι (Carter R, et al, 2012).
Καθώς τα υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά ενηλικιώνονται, αντιμετωπίζουν ένα πλήθος
ιατρικών προβλημάτων που οφείλονται στην παχυσαρκία (Nigro J, et al, 2006, Baker JL, et al, 2007,
Tirosh A, et al, 2011, Juonala M, et al, 2011, Franks PW, et al, 2010, Berrington de Gonzalez A, et al
2010). Οι επιπλοκές της παχυσαρκίας είναι πολλές και περιλαμβάνουν ινσουλινοαντοχή, διαβήτη
τύπου 2, υπέρταση, υπερλιπιδαιμία και καρδιαγγειακά νοσήματα και ευθύνονται για ένα σημαντικά
υψηλό ποσοστό των δαπανών της δημόσιας υγείας (Nigro J, et al, 2006, Baker JL, et al, 2007, Tirosh
A, et al, 2011, Juonala M, et al 2011, Franks PW, et al, 2010, Berrington de Gonzalez A, et al, 2010).
Ενδεικτικά, αξίζει να αναφερθεί ότι το κόστος νοσηλείας λόγω επιπλοκών της παχυσαρκίας στις ΗΠΑ
(Wang Y, et al, 2008) ανήλθε σε 175-194 δισεκατομμύρια USD το 2010, ενώ το αντίστοιχο κόστος στο
Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να ανέλθει σε 2 δισεκατομμύρια GBP μέχρι το 2030 (Finkelstein EA,
et al, 2003). Αν λάβουμε υπόψη μας την αναλογία στον πληθυσμό μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ,
αν όλες οι άλλες παράμετροι παραμένουν ίδιες, εκτιμάται ότι το αντίστοιχο κόστος για τη χώρα μας
είναι τουλάχιστον 5.8-6.5 δισεκατομμύρια. Ευρώ τον χρόνο.
Κατά συνέπεια, είναι απολύτως απαραίτητο να δοθεί έμφαση τόσο στην πρόληψη, όσο και
στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας κατά την παιδική και εφηβική ηλικία, ώστε να βοηθήσουμε
αποτελεσματικά στη βελτίωση της υγείας των πολιτών της χώρας μας κατά την ενήλικη ζωή, καθώς
και στην ελάττωση του κόστους νοσηλείας τους, λόγω των επιπλοκών της παχυσαρκίας.
Η Α’ Παιδιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο πλαίσιο του επιστημονικού της έργου, έχει αναλάβει δράση για
την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας στη χώρα μας. Η δράση αφορά στην ηλεκτρονική
καταγραφή και αξιολόγηση του προβλήματος πανελλαδικά, καθώς και στην εκπόνηση οδηγιών προς
τους Παιδιάτρους και Γενικούς Ιατρούς για τη σωστή αντιμετώπισή του. Πρόκειται για το Πρόγραμμα
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με τίτλο: “Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και
Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία’’ και σύνθημα “Χάνω Βάρος – Κερδίζω Ζωή”, το
οποίο
υλοποιήθηκε
στο
πλαίσιο
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
“ΑνάπτυξηΑνθρώπινουΔυναμικού” (ΕΠ.ΑΝ.Α.Δ) 2007-2013 και συγχρηματοδοτήθηκε από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και εθνικούςπόρους. Το Πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε την 1
Ιανουαρίου 2013 και έληξε στις 30 Νοεμβρίου 2015. Επιστημονική Υπεύθυνος του έργου ήταν η κ.
Ευαγγελία Χαρμανδάρη, Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας (Ιατρική Σχολή
ΕΚΠΑ), η οποία είναι και η Επιστημονική Υπεύθυνη του παρόντος έργου.
Στόχος του έργου ήταν να τεθούν οι βάσεις για τη διαχρονική παρακολούθηση και
αντιμετώπιση όλων των παιδιών και εφήβων με αυξημένο βάρος σώματος πανελλαδικά. Για το λόγο
αυτό, με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, αναπτύχθηκε μια Ηλεκτρονική
Διαδικτυακή Εφαρμογή, το “Εθνικό Μητρώο Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας
και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία” για την καταγραφή των παιδιών και
εφήβων πανελλαδικά, καθώς και για την καθοδήγηση
Παιδιάτρων και Γενικών Ιατρών σχετικά με τη διακίνηση
και αντιμετώπισή τους. Η πρόσβαση στην εφαρμογή
γίνεται από την ιστοσελίδα http://app.childhoodobesity.gr/.
Η ηλεκτρονική εφαρμογή για την παιδική
παχυσαρκία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην
Ελλάδα και είναι σε λειτουργία από τον Σεπτέμβριο του
2015. Σημαντική διάκριση για το έργο που
προαναφέρθηκε ήταν στα Healthcare Business Awards
2016, όπου το “Εθνικό Μητρώο Πρόληψης και
Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας
κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία”, έλαβε το βραβείο
BRONZE στην κατηγορία “e-Health / Η1.1 Ψηφιακές
εφαρμογές για την ολοκληρωμένη φροντίδα ασθενών”.
Τα παιδιά και οι έφηβοι που παρακολουθούνται
από το Ιατρείο Αντιμετώπισης Αυξημένου Βάρους Σώματος, το οποίο λειτουργεί καθημερινά στη
Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής
Σχολής ΕΚΠΑ, στο Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”, αξιολογούνται κλινικά και εργαστηριακά
ανά τακτά χρονικά διαστήματα χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Σήμερα, 3.000 περίπου παιδιά και
έφηβοι αξιολογούνται στο Ιατρείο. Πρόσφατη ανάλυση των δεδομένων από το Ιατρείο έδειξε ότι οι
παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν οδήγησαν σε ελάττωση του ποσοστού παχυσαρκίας κατά 30% και
της υπερβαρότητας κατά 35-40%.

Μεθοδολογία
Το έργο “PEDOBESITY: Ανάπτυξη Ευφυών Πολυεπίπεδων Πληροφοριακών Συστημάτων και
Εξειδικευμένων Αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης για την Εξατομικευμένη Αντιμετώπιση της
Παιδικής και Εφηβικής Παχυσαρκίας” υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ
– ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του
Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία” (ΕΠΑνΕΚ)
(κωδικός έργου: T1ΕΔΚ- 01386, MIS: 5030543).
Ο σκοπός του είναι η συνέχιση της καταγραφής, η πρόληψη, η εξατομικευμένη αντιμετώπιση
και η διαχρονική παρακολούθηση όλων των παιδιών και εφήβων με υπερβαρότητα ή/και παχυσαρκία
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από τη γέννηση μέχρι και την ενηλικίωση στην Ελλάδα, με χρήση ευφυών πληροφοριακών
συστημάτων και συστημάτων υποστήριξης εξατομικευμένων αποφάσεων. Για τον σκοπό αυτό, θα
χρησιμοποιηθούν καινοτόμες τεχνολογίες σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες υποδομές και
ανθρώπινους πόρους. Αποτελεί συνέχεια του προγράμματος “Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος
Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική
Ηλικία’’ με σύνθημα “Χάνω Βάρος – Κερδίζω Ζωή”.
Βασικοί καινοτόμοι στόχοι του έργου:
1. Συλλογή και ανάλυση κλινικών, αιματολογικών, βιοχημικών, ενδοκρινολογικών και γενετικών
δεδομένων από τους ασθενείς που προσέρχονται στο Ιατρείο Αντιμετώπισης Αυξημένου Βάρους
Σώματος
2. Ανίχνευση γονιδιακών πολυμορφισμών που συνδέονται με την παχυσαρκία, τον διαβήτη την
αντιοξειδωτική ικανότητα, τον δείκτη μάζας σώματος ή το αίσθημα ανταμοιβής
3. Ανάπτυξη ειδικού αλγόριθμου κινδύνου ανάπτυξης παχυσαρκίας
4. Δημιουργία πλήρως διασυνδεδεμένων εφαρμογών διαδικτύου και mobile για την ολοκλήρωση του
οικοσυστήματος εφαρμογών για την παιδική παχυσαρκία:
a. ανάπτυξη και επέκταση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας του Εθνικού Μητρώου
Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και
Εφηβική Ηλικία
b. υποσύστημα πρόσβασης ασθενή στα δεδομένα και online παροχής κρίσιμων πληροφοριών
c. mobile εφαρμογή για παιδιά, εφήβους και γονείς
5. Ανάπτυξη πλατφόρμας ευφυούς διαχείρισης δεδομένων με χρήση καινοτόμου μεθοδολογίας
Ασαφών Γνωστικών Δικτύων και τεχνικών μοντελοποίησης από ανάλυση ιατρικών δεδομένων, για
την παροχή συμβουλών εξατομικευμένης θεραπείας
Τα παραπάνω αντικείμενα θα αποτελέσουν ένα καινοτόμο ενιαίο οικοσύστημα εφαρμογών, το
οποίο θα στοχεύει στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας. Όσα περιγράφηκαν
παραπάνω συνοψίζονται στο Σχήμα1 που ακολουθεί:

Σχήμα 1–Ένα καινοτόμο ενιαίο οικοσύστημα εφαρμογών
Στα πλαίσια του 12th State-of-the-Art Συνέδριο Εφηβικής Ιατρικής, Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα,
5-6 Απριλίου 2019, η εργασία μας με τίτλο : “PEDOBESITY: Ηλεκτρονική Εφαρμογή για την
Εξατομικευμένη Αντιμετώπιση της Παιδικής και Εφηβικής Παχυσαρκίας” πήρε το βραβείο
"ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ" της Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής.
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Το βραβείο τιμά τον εν ζωή
Επίτιμο Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου και Ιδρυτή της
Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής
Ιατρικής (ΕΕΕΙ), τ. Καθηγητή
Παιδιατρικής / Εφηβικής Ιατρικής,
Creighton University, School of
Medicine,
USA,
Επισκέπτη
Καθηγητή
Ιατρικής
Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Αποτελέσματα
Η
αξιολόγηση
της
αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων που προτείνονται στην Ηλεκτρονική Διαδικτυακή Εφαρμογή
πραγματοποιήθηκε μέσα στα πλαίσια λειτουργίας του Ιατρείου Αντιμετώπισης Αυξημένου Βάρους
Σώματος, στο οποίο παρακολουθούνται 3.000 περίπου παιδιά και έφηβοι.
Πρόσφατη ανάλυση των δεδομένων από το Ιατρείο έδειξε ότι οι παρεμβάσεις που
εφαρμόστηκαν σε 3.000 παιδιά και εφήβους οδήγησαν σε ελάττωση του ποσοστού παχυσαρκίας κατά
30% και της υπερβαρότητας κατά 35-40% (σε 3 έτη).
Στόχος μας είναι 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του έργου τα ποσοστά υπερβαρότητας και
παχυσαρκίας στην Ελλάδα να έχουν ελαττωθεί τουλάχιστον στο 20% περίπου.

Συμπεράσματα
Η καταγραφή, πρόληψη, εξατομικευμένη αντιμετώπιση και διαχρονική παρακολούθηση όλων
των παιδιών και εφήβων με υπερβαρότητα ή/και παχυσαρκία με χρήση ευφυών πληροφοριακών
συστημάτων και συστημάτων υποστήριξης εξατομικευμένων αποφάσεων μπορεί να συμβάλλει στον
περιορισμό του φαινομένου. Έτσι διασφαλίζεται ένας ενιαίος τρόπος αντιμετώπισης της παχυσαρκίας
σε όλη τη χώρα.
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Υποκειμενική
περίπτωσης)

Ευημερία

Μαθητών

Γυμνασίου

(Μελέτη

Αντωνίου Θεόδωρος
Εκπαιδευτικός, Κ.Ε.Σ.Υ. Ηρακλείου

Μαρκάκη Στυλιανή
Εκπαιδευτικός, Κ.Ε.Σ.Υ. Ηρακλείου

Περίληψη
Η υποκειμενική ευτυχία των μαθητών επηρεάζει τις χρησιμοποιούμενες παιδαγωγικές και
εκπαιδευτικές πρακτικές. Η παρούσα εργασία επικεντρώθηκε στην διερεύνηση της υποκειμενικής
ευτυχίας, καθώς και στην επίδραση του φύλου, στην αντιλαμβανόμενη ευτυχία και τα συναισθήματα,
μαθητών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στη έρευνα συμμετείχαν 65 μαθητές Γυμνασίου 16 ετών, της
πόλης του Ηρακλείου. Οι μαθητές συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια για την υποκειμενική ευτυχία και
τα συναισθήματα. Με βάση τα αποτελέσματα αυτοαξιολογούν γενικά ότι βιώνουν συχνά έως πολύ
συχνά θετικά συναισθήματα κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων. Αντίθετα
αυτοαξιολογούν τα αρνητικά συναισθήματα ότι τα βιώνουν σπανίως έως μερικές φορές. Με βάση τα
σκόρ των θετικών και αρνητικών συναισθημάτων το ισοζύγιο συναισθημάτων φαίνεται να είναι στην
κατεύθυνση του βιώματος των θετικών συναισθημάτων. Δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στα επίπεδα των
συναισθημάτων και στο φύλο των μαθητών του δείγματος. Αναφορικά με την υποκειμενική ευτυχία
τους, φαίνεται ότι θεωρούν τον εαυτό τους ως χαρούμενα άτομα. Συγκριτικά με τους συμμαθητές τους
αισθάνονται τον εαυτό τους ως λιγότερο χαρούμενα άτομα. Ενώ αναφορικά πως αντιλαμβάνονται την
ευτυχία των άλλων ανθρώπων φαίνεται να δηλώνουν γεικά μια στάση ουδετερότητας.
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