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Αγαπητοί Γονείς, Κυρίες και Κύριοι,

Η Α΄ Παιδιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
στο πλαίσιο του επιστημονικού και ερευνητικού της έργου, έχει αναλάβει δράση για την
καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας στη χώρα μας, η οποία τα τελευταία χρόνια αυξάνει με
ανησυχητικούς ρυθμούς. Η δράση αφορά την ηλεκτρονική καταγραφή και αξιολόγηση του
προβλήματος πανελλαδικά, καθώς και την εκπόνηση οδηγιών προς τους Παιδιάτρους για την σωστή
αντιμετώπισή του. Πρόκειται για το Πρόγραμμα με τίτλο: “Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος
Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και
Εφηβική Ηλικία’’, με σύνθημα «Χάνω Βάρος – Κερδίζω Ζωή», το οποίο χρηματοδοτείται από τα
ΕΣΠΑ (MIS 370545).

Το Πρόγραμμα υλοποιείται από το Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη της
Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής, το οποίο αποτελεί Κέντρο Πρόληψης και Αντιμετώπισης της
Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία στην Ελλάδα, και έχει αναλάβει τον
συντονισμό και διεκπεραίωση όλων των σχετικών δράσεων. Στόχος μας είναι να τεθούν οι βάσεις για
τη διαχρονική παρακολούθηση, πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση όλων των παιδιών και εφήβων με
υπερβαρότητα και παχυσαρκία από τη γέννηση μέχρι και την ενηλικίωση στην Ελλάδα.

Η 24η Οκτωβρίου, έχει ορισθεί ως «Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Παχυσαρκίας». Με αφορμή τον
εορτασμό της, προγραμματίζουμε διοργάνωση εκδήλωσης για την αγωγή, ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση του κοινού και της ιατρικής κοινότητας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις
24 Οκτωβρίου 2013, στο Πολεμικό Μουσείο και ώρες 17:30-20:30.

Η παρουσία σας, θα μας τιμήσει ιδιαιτέρως.

Ευελπιστώντας στη θετική ανταπόκρισή σας στην πρωτοποριακή αυτή προσπάθεια, είμαστε στη
διάθεσή σας για να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για το Πρόγραμμα και τις δράσεις του.

Με εκτίμηση,

Η Επιστημονική Υπεύθυνη του Έργου

Ευαγγελία Χαρμανδάρη, MD, MSc, PhD, MRCP(UK), CCST(UK)
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