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Στο έργο απονεμήθηκε βραβείο BRONZE στην

κατηγορία «e-Health / Η1.1 Ψηφιακές

εφαρμογές για την ολοκληρωμένη φροντίδα

ασθενών» στα Healthcare Business Awards

2016. Επίσης, διακρίθηκε με τα βραβεία

PLATINUM & GOLD στην κατηγορία

Ερευνητικό Έργο σε Πανεπιστήμια /

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα / Ερευνητικά Κέντρα /

Νοσοκομεία στα Healthcare Business Awards

2020.

Ηλεκτρονική Υγεία και τα μαζικά δεδομένα: Άμυνα κατά της παιδικής παχυσαρκίας

«Ασπίδα» έναντι της παιδικής παχυσαρκίας μπορούν να αποτελέσουν καινοτόμες τεχνολογίες ηλεκτρονικής υγείας (E-Health) και μαζικών δεδομένων (Big
Data). Ελληνικό εγχείρημα απέφερε σημαντικά αποτελέσματα μέσω της εξατομικευμένης Πρόληψης και Αντιμετώπισης της παχυσαρκίας σε παιδιά και εφήβους
κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Σε μελέτη αξιολόγησης με την χρήση τεχνολογιών E-Health των παρεμβάσεων που αφορούν στον τρόπο ζωής
παιδιών και εφήβων με παχυσαρκία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 στην Ελλάδα, καταγράφηκε
αξιοσημείωτη μείωση του δείκτη μάζας σώματος σε υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά και εφήβους εν μέσω της
πανδημίας Covid-19. Άλλωστε, οι πανδημικές συνθήκες ευνοούσαν την αύξηση του βάρους των παιδιών. Σημειώνεται
ότι η μελέτη διεξήχθη στο Ιατρείο Πρόληψης και Αντιμετώπισης Αυξημένου Βάρους Σώματος, στην Α΄
Παιδιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο
Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”.

«Η σταθεροποίηση του σωματικού βάρους των παιδιών και εφήβων που παρακολουθούνται στο Ιατρείο μας,
επισφραγίζει την αποτελεσματικότητα του εξατομικευμένου προγράμματος διατροφής, άσκησης και ψυχολογικής
παρέμβασης στην πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας που εφαρμόζουμε» εξηγεί η κ. Ευαγγελία
Χαρμανδάρη, καθηγήτρια Παιδιατρικής – Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, Επιστημονική Υπεύθυνη και Συντονίστρια
κλινικών και ερευνητικών δράσεων που έχουν εκπονηθεί στην Ελλάδα σε συνεργασία με μεγάλα κέντρα της Ευρώπης.

Λύση στο πρόβλημα μπορούν να δώσουν η καταγραφή, η πρόληψη, η εξατομικευμένη αντιμετώπιση και η
διαχρονική παρακολούθηση όλων των παιδιών και εφήβων με την χρήση ευφυών πληροφοριακών συστημάτων και
συστημάτων υποστήριξης εξατομικευμένων αποφάσεων. Πρόσκληση αξιοποίησης απαευθύνει η καθηγήτρια προς την
Ιατρική Κοινότητα, και ιδιαίτερα προς τους Παιδιάτρους και Γενικούς Ιατρούς, να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή με την
καταγραφή παιδιών και εφήβων στο Εθνικό Μητρώο Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και
Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία .

Ιστορικό

Η πρώτη δράση άρχισε το 2013 με το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά
την Παιδική και Εφηβική Ηλικία» με σύνθημα «Χάνω Βάρος – Κερδίζω Ζωή». Στην προσπάθεια αυτή αξιοποιήθηκαν Τεχνολογίες Πληροφορικής και
Επικοινωνιών, με αποτέλεσμα να παραχθεί η Ηλεκτρονική Διαδικτυακή Εφαρμογή «Εθνικό Μητρώο Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και
Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία». Στόχος ήταν η καταγραφή των παιδιών και εφήβων πανελλαδικά, καθώς και για την καθοδήγηση Παιδιάτρων
και Γενικών Ιατρών σχετικά με τη διακίνηση και αντιμετώπισή τους.
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Η συνέχιση του έργου εξασφαλίστηκε μέσω του Προγράμματος «Ανάπτυξη Ευφυών Πολυεπίπεδων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εξειδικευμένων
Αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης για την Εξατομικευμένη Αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία». Επιδίωξη αποτελεί η
ανάπτυξη ειδικών αλγορίθμων για την εξατομικευμένη αντιμετώπιση της παχυσαρκίας σε παιδιά και εφήβους.

Καινοτομίες

Πρωτοποριακά στοιχεία του έργου είναι η συλλογή και ανάλυση κλινικών, αιματολογικών, βιοχημικών, ενδοκρινολογικών και γενετικών δεδομένων ασθενών με
παχυσαρκία. Με τα στοιχεία αυτά οι επιστήμονες προσδοκούν στην ανάπτυξη ειδικών αλγορίθμων για την εξατομικευμένη αντιμετώπιση της παχυσαρκίας σε παιδιά και
εφήβους.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο υλοποιείται το έργο Big data against childhood Obesity για τη συλλογή δεδομένων διατροφής, φυσικής δραστηριότητας και ύπνου, καθώς και
στοιχείων που αφορούν στο περιβάλλον στο οποίο ζουν παιδιά και έφηβοι. Σκοπός είναι να αναπτυχθούν υπολογιστικά εργαλεία ανάλυσης συμπεριφορών που
σχετίζονται με την ανάπτυξη της παχυσαρκίας
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