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Τα νεαρά άτομα στην εποχή μας καλούνται να βιώσουν ένα μεταβατικό στάδιο σε έναν
εξαιρετικά μεταβαλλόμενο κόσμο : κινητικότητα πληθυσμού, φάσμα ανεργίας, μεγάλη
τεχνολογική ανάπτυξη, επίδραση μέσων μαζικής επικοινωνίας (ΜΜΕ), φαινόμενο διαζυγίου και
μείωση της κοινωνικής συνεκτικότητας (μικρές οικογένειες σε μεγάλες κοινωνίες).

 Ένα πρόβλημα για την σημερινή νεολαία παγκοσμίως είναι ο βομβαρδισμός της από τα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) και το επιθετικό marketing, με αποτέλεσμα την εμφάνιση
μιας «νέας» νοσηρότητας (new morbidity) που προκύπτει από την ανάπτυξη συμπεριφορών
υψηλού κινδύνου : ριψοκίνδυνη σεξουαλική δραστηριότητα, χρήση αλκοόλ, κάπνισμα,
διατροφικές εκτροπές, επικίνδυνη οδική συμπεριφορά κ.α.  Επομένως, βασικά προβλήματα της
εφηβείας παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα είναι :

Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα :

• H επίπτωση των χλαμυδιακών λοιμώξεων σε σεξουαλικά δραστήριες έφηβες στις ΗΠΑ,
είναι 15-37%. Για την Ελλάδα υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία, τα οποία δεν αφορούν αμιγώς
εφηβικό πληθυσμό. Οι χλαμυδιακές λοιμώξεις  μπορεί να είναι ασυμπτωματικές σε 25-50%
των περιπτώσεων, και με σοβαρές επιπτώσεις στο γεννητικό σύστημα. Υπολογίζεται ότι
15-20 % των περιπτώσεων φλεγμονώδους νόσου της πυέλου σχετίζονται με χλαμυδιακή
λοίμωξη, ενώ είναι επίσης γνωστή η σχέση των παθογόνων αυτών με την υπογονιμότητα
κατά την ενήλικο ζωή.

• Παρατηρείται αύξηση του αριθμού των λοιμώξεων του γεννητικού συστήματος από τον
ανθρώπινο ιό των κονδυλωμάτων (HPV) και τον ιό του έρπητα τύπου 2 (HSV-2).

• Όσον αφορά το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS), η μόλυνση στην
εφηβική ηλικία προδικάζει νόσο την 3η δεκαετία της ζωής. Οι έφηβοι ασθενείς αντιπροσω-
πεύουν το 1% και οι ασθενείς 20-29 ετών το 20% του συνόλου.

Η εφηβική εγκυμοσύνη – άμβλωση :

• Σύμφωνα με στοιχεία της Β΄ Γυναικολογικής και Μαιευτικής Κλινικής του Πανεπιστημίου
Αθηνών για την Ελλάδα, 30-40% των κοριτσιών 16-18 ετών έχουν ξεκινήσει σεξουαλική
δραστηριότητα, ενώ 30% δεν χρησιμοποιούν μέθοδο αντισύλληψης και 30% χρησιμοποι-
ούν αναποτελεσματικές μεθόδους, όπως η απόσυρση. Η συχνότητα των εφηβικών γεννή-
σεων έχει  μειωθεί την τελευταία εικοσαετία (από 9% το 1985 σε 5.2% το 2003), γεγονός
που μάλλον συνδέεται με την αύξηση των αμβλώσεων κατά το ίδιο χρονικό διάστημα
(1980 : 28.8%, 2003 : 50%).

Η παχυσαρκία :

• Αποτελεί «επιδημία» της εποχής και τα στοιχεία είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά για την Ελλά-
δα. Την τελευταία εικοσαετία σημειώθηκε επαύξηση της 97ης ΕΘ  κατά 15kg για τα αγόρια
και κατά 7 kg για τα κορίτσια της όψιμης εφηβικής ηλικίας. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα
της Ενδοκρινολογικής Μονάδας της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών,
το ποσοστό των υπέρβαρων και παχύσαρκων αγοριών κατά την εφηβεία ήταν 20.63% και
11.8% αντίστοιχα. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τα κορίτσια ήταν 14.48% και 3.65%. Η
εφηβική παχυσαρκία προδικάζει παχυσαρκία κατά την ενήλικο ζωή με τις συνοδές σημαν-
τικές επιπτώσεις.

Η αύξηση της επίπτωσης των διατροφικών διαταραχών :

• Παρατηρείται αύξηση της επίπτωσης ψυχογενούς ανορεξίας και βουλιμίας που αποτελούν
διαταραχές με επιφυλακτική πρόγνωση και σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα. Σε αυτό
φαίνεται πως συμβάλλει η προβολή του εξαιρετικά αδύνατου γυναικείου σώματος σαν πρό-



τυπο ομορφιάς-γοητείας, από τα ΜΜΕ.

Η ανθυγιεινή διατροφή :

• Συχνά οι έφηβοι  λαμβάνουν έως και 50% των προσλαμβανομένων θερμίδων σε λίπος,
ενώ η διατροφή τους υπολείπεται σε πρόσληψη ασβεστίου, σιδήρου και φυτικών ινών.
Ο τύπος αυτός διατροφής μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις  στην μελλοντική τους
υγεία.

Τα τροχαία ατυχήματα – οι τραυματισμοί :

• Η χώρα μας διατηρεί ένα θλιβερά υψηλό ποσοστό ατυχημάτων, που αποτελεί και την
πρώτη αιτία θανάτου της εφηβικής ηλικίας (14 θάνατοι από τροχαία / 100.000 εφήβων το
2001, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος).

Η χρήση αλκοόλ, το κάπνισμα, η χρήση κάνναβης και άλλων
ουσιών :

• Στην ηλικία των 15 ετών, 67% των εφήβων αναφέρουν πως έχουν μεθύσει τουλάχιστον
δύο φορές στη ζωή τους. Η χρήση αλκοόλ στην εφηβική ηλικία συνδέεται με βίαιη συμπε-
ριφορά, ριψοκίνδυνη σεξουαλική δραστηριότητα, ενώ 41% των θανατηφόρων τροχαίων
ατυχημάτων μπορεί να σχετίζονται με τη χρήση αλκοόλ ή άλλων ουσιών.

• Σύμφωνα με στοιχεία της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 60% των
Ελλήνων και 45% των Ελληνίδων καπνίζουν σε ηλικία 25 ετών. Από τους ενήλικες που
καπνίζουν, > 90% ξεκίνησαν σε ηλικία < 19 ετών.  Το ποσοστό του συστηματικού καπνίσ-
ματος σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου ήταν 20.8%, το 1998.

• Στην Ελλάδα, αναφέρεται ότι 9% των μαθητών Β΄ και Γ΄ Λυκείου (16 ετών)  έχουν  κά-
νει δοκιμή ή χρήση κάνναβης (11% των αγοριών και 7% των κοριτσιών). Η  μέση ηλικία
έναρξης της χρήσης της είναι τα 14.9 έτη. Οι άλλες ουσίες παρουσιάζουν πολύ χαμηλότερη
συχνότητα (< 2%).

Η κατάθλιψη – η αυτοκτονία :

• Έρευνα που διεξήχθη σε Έλληνες εφήβους αποκαλύπτει ότι 13% των αγοριών και 29%
των κοριτσιών θεωρήθηκαν «περιπτώσεις» με καταθλιπτικό συναίσθημα. Πολλές ψυχικές
διαταραχές αναδύονται κατά την εφηβική ηλικία λόγω της αστάθειας και των μεταβολών
που την χαρακτηρίζουν.

• Ως προς τον αυτοκτονικό ιδεασμό, 8.3% των αγοριών και 17.6% των κοριτσιών
ανέφεραν ότι «είχαν κάποτε στη ζωή τους σκεφθεί σοβαρά να πεθάνουν». Τα ποσοστά
απόπειρας  ήταν 0.86% και 3.02% για τα αγόρια και τα κορίτσια αντίστοιχα. Οι θάνατοι
εφήβων από αυτοκτονία στην Ελλάδα το 2001 ήταν 9, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (0.75/100.000 εφήβων).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σύμφωνα με τη δημοσιοποίηση της νέας αναφοράς του Περιφερειακού
Γραφείου της Π.Ο.Υ. για την Ευρώπη σχετικά με την υγεία και τη σχετική
συμπεριφορά εφήβων από 35 χώρες, τα παραπάνω αποτελούν βασικούς



δείκτες υγείας των εφήβων και η παρούσα κατάσταση αφήνει μεγάλα πε-
ριθώρια βελτίωσης.

 Από την έκθεση των παθολογικών καταστάσεων της εφηβικής ηλικίας
γίνεται σαφές ότι περί τα 2/3 των προβλημάτων είναι προλήψιμα και σε
ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό αντιμετωπίσιμα και θεραπεύσιμα.

Σημαντικό ακόμη είναι το γεγονός ότι εφηβεία είναι μια ηλικιακή ομά-
δα-«κλειδί», με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την  υγεία των ενηλίκων και την
κοινωνία του μέλλοντος.  Τούτο είναι προφανές, αφού οι γνώσεις για την
υγεία και οι συνήθειες υγιεινής που θα αποκτηθούν κατά τη διάρκειά της
εφηβικής περιόδου, θα ισχύσουν και κατά την ενήλικο ζωή και θα καθο-
ρίσουν την ποιότητά της. Πολλά από τα προβλήματα των ενηλίκων (πα-
χυσαρκία, οστεοπόρωση, καρδιαγγειακή νόσος, κακοήθειες, υπογονιμό-
τητα) μπορούν να  περιοριστούν μελλοντικά με τη σωστή ενημέρωση των
σημερινών εφήβων.

Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ

Οι έφηβοι διεκδικούν το δικαίωμα διαχείρισης της υγείας τους και της
ατομικότητάς τους στα πλαίσια της υγιούς ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυ-
ξης. Είναι ωστόσο σίγουρο πως ο έφηβος δεν απευθύνεται εύκολα στα
παιδιατρικά ή παθολογικά εξωτερικά ιατρεία, όπου το είδος των προβλη-
μάτων και η αντιμετώπισή τους δεν τον αφορούν, αφού δεν είναι ούτε
παιδί, ούτε ενήλικος.

 Η εφηβική περίοδος – με όλες τις ιδιαιτερότητές της – παρουσιάζει ει-
δικές δυσκολίες για τα άτομα που ασχολούνται με την προαγωγή της υγεί-
ας και την παροχή υπηρεσιών υγείας. Συχνά οι λειτουργοί υγείας αισθά-
νονται άβολα και ανεπαρκείς για να αντιμετωπίσουν τους εφήβους και
απλά τους παραπέμπουν ή ασχολούνται επιφανειακά με τα προβλήματά
τους.  Αυτό γίνεται αντιληπτό από τον έφηβο που στο μέλλον θα αποφύ-
γει όσο γίνεται το σύστημα υγείας και ουσιαστικά θα μείνει αβοήθητος και
εκτεθειμένος σε κινδύνους.

 Πρέπει ακόμη να λαμβάνεται υπόψη ότι η εφηβεία είναι μια ηλικία με
πολλές δυσκολίες στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων. Η συμμετοχή
ατόμων με την κατάλληλη γνώση και εμπειρία στο ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό βοηθάει στην ελάττωση των δυσκολιών της επικοινωνίας ιατ-
ρού-ασθενούς.

 Οι ειδικές υγειονομικές ανάγκες των εφήβων έχουν αναγνωριστεί από
τις υπηρεσίες υγείας των Η.Π.Α. και την Αυστραλία από τη δεκαετία του
1980, ενώ σημαντικές προσπάθειες γίνονται και σε ορισμένες Ευρωπαϊκές
χώρες (Ελβετία, Σουηδία, Ιταλία, Πορτογαλία).

Στις ΗΠΑ και την Αυστραλία λειτουργούν Κέντρα Εφηβικής ηλικίας,
όπου παρέχεται ένα μεγάλο εύρος κλινικών υπηρεσιών υγείας και εφαρμό-



ζονται προγράμματα ειδικά για εφήβους. Ακόμη, σε πολλά νοσοκομεία του
Εξωτερικού λειτουργούν ειδικές μονάδες περίθαλψης εφήβων.

  ΓΙΑΤΙ  ΕΙΝΑΙ  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  Η  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΩΝ  ΑΝΑΓΚΩΝ

    ΤΗΣ  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ  ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ

Σύμφωνα με την 53η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Π.Ο.Υ.
στη Βιέννη το 2003, η κατάσταση της υγείας των εφήβων στις Ευρωπαϊκές
χώρες δεν είναι ικανοποιητική. Αυτό έχει σημαντικό κοινωνικό και οικονο-
μικό κόστος και απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό. Μια επένδυση στη βελ-
τίωση της υγείας των νεαρών ατόμων αναστέλλει τις επιπλοκές του μέλ-
λοντος και αποτελεί πραγματικό κέρδος για το σύνολο του πληθυσμού. Ο
Π.Ο.Υ. προτρέπει όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες να δώσουν προτεραιότητα
στην υγεία της εφηβικής ηλικίας.

 Στη χώρα μας οι έφηβοι αποτελούν το 11% του πληθυσμού (1.300.000
έφηβοι) και ο απόλυτος αριθμός τους συνεχώς παρουσιάζει διαχρονική μεί-
ωση (το 1982 οι έφηβοι αποτελούσαν το 14% του πληθυσμού). Όπως δε
είναι γνωστό για τη χώρα μας, ο γηραιότερος πληθυσμός συνεχώς αυξάνε-
ται και η γενιά των σημερινών εφήβων καλείται να τους στηρίξει οικονομι-
κά στο μέλλον. Είναι λοιπόν σαφές πως η αφοσίωση και η προσφορά
στους εφήβους είναι μία “επένδυση” – όχι ένα αδικαιολόγητο κόστος.

 Η καλή υγεία είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την πρόοδο μιας
κοινωνίας και οι νέοι είναι το κεφάλαιό μας για το μέλλον. Οφείλουμε να
φροντίσουμε για την εξασφάλιση της υγιούς και ομαλής ενηλικίωσης τους
μέσω της γνώσης και της εφαρμογής των απαραίτητων προγραμμάτων
πρόληψης και υγείας.

Γιατί η παιδική / εφηβική  παχυσαρκία πρέπει να προληφθεί ή /
και να αντιμετωπιστεί:

Η παχυσαρκία στον παιδικό και εφηβικό πληθυσμό έχει αναγνωριστεί σαν  ένας
από τους πέντε κυριότερους παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη καρδιαγγειακής
νόσου (οι άλλοι τέσσερις είναι η  ελαττωμένη  φυσική δραστηριότητα, η
δυσλιπιδαιμία,  η υπέρταση και το κάπνισμα).

Η παιδική παχυσαρκία μπορεί να έχει απώτερες και μακροχρόνιες επιπτώσεις
στην  ενήλικη  ζωή αυξάνοντας τις πιθανότητες νοσηρότητας και θνητότητας.
Οι  επιπτώσεις αυτές φαίνεται να σχετίζονται τόσο με την παραμονή –χρονικά-
της παχυσαρκίας, όσο και με την κατανομή και ποσότητα – τοπικά - του  λίπους.
Η κεντρικού τύπου παχυσαρκία, η δυσλιπιδαιμία και η αντίσταση  στην ινσουλίνη,
το γνωστό δηλαδή  μεταβολικό  σύνδρομο, συνδέεται  σταθερά με την  ανάπτυξη
αθηροσκλήρωσης  και  στεφανιαίας νόσου. Η παχυσαρκία στην εφηβεία αποτελεί
ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα και συνδέεται ισχυ-
ρά με άλλους τέτοιους παράγοντες. Ο αυξημένος δείκτης μάζας σώματος συνδέ-



εται με την αρτηριακή πίεση και είναι προγνωστικός του κινδύνου για υπέρταση
στην ηλικία των 30 ετών. Η περιφέρεια της μέσης συνδέεται με αυξημένο αθηρο-
σκληρωτικό λιποπρωτεϊνικό προφίλ και με αυξημένη διαστολική πίεση αίματος
στους παχύσαρκους εφήβους.

Η Bogalusa Heart Study  έδειξε ότι η σχέση ανάμεσα στην αρτηριακή πίεση και
στην περιφερειακή συσσώρευση λίπους εξασθενεί κατά τη διάρκεια της εφηβείας
ενώ παραμένει στατιστικά σημαντική η συσχέτιση ανάμεσα στην αρτηριακή πίεση
και στην ανδροειδή κατανομή λίπους. Έχει βρεθεί μια φυσιολογικά επιταχυνόμενη
αύξηση κατά την περίοδο της εφηβείας, ενώ τα επίπεδα της HDL χοληστερόλης
ελαττώνονται και τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων φυσιολογικά αρχίζουν να αυξά-
νονται. Τα αγόρια επιδεικνύουν μεγαλύτερες αρνητικές επιπτώσεις στα λιπίδια του
πλάσματος και αυτό επιδεινώνεται από επικίνδυνες συμπεριφορές όπως το κάπ-
νισμα και η ελαττωμένη φυσική δραστηριότητα.

Περίπου  το  50%  των  εφήβων  με ΔΜΣ 95η εκατοστιαία θέση,  γίνονται  πα-
χύσαρκοι ενήλικες. Αλλά και κατά την ίδια την παιδική και εφηβική ηλικία οι συ-
νέπειες είναι πολλές :  ορθοπαιδικά προβλήματα, ιδιοπαθής  ενδοκράνια υπέρτα-
ση, αποφρακτική  άπνοια του ύπνου, χολολιθίαση, σακχαρώδης διαβήτης τύπου
ΙΙ, σύνδρομο πολυκυστικών  ωοθηκών και τέλος ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις που
συχνά επιμένουν και στην ενήλικο ζωή.

Αίτια της παχυσαρκίας στα παιδιά

Στη μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών με παχυσαρκία, δεν υπόκεινται παθολογικά
αίτια. Μικρό ποσοστό στα αίτια καταλαμβάνουν  ορμονικοί λόγοι, όπως ο υποθυ-
ρεοειδισμός, ο υπερκορτιζολαιμία, η ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης καθώς και
διάφορα σύνδρομα.

Η παχυσαρκία είναι ένα τυπικό παράδειγμα πολυπαραγοντικής νόσου και πρέπει
να θεωρείται ως το αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων όπως ο τρόπος ζωής, το
διαιτολόγιο, οι διατροφικές συνήθειες, η ηλικία, το φύλο και η κληρονομικότητα.

Τόσο τα γονίδια όσο και το περιβάλλον επιδρούν στην εμφάνιση της παιδικής πα-
χυσαρκίας. Τα παιδιά των οποίων και οι δυο γονείς είναι παχύσαρκοι έχουν 80%
πιθανότητα να γίνουν παχύσαρκα και ο κίνδυνος αυτός πέφτει στο 40% αν μόνο
ο ένας γονιός είναι παχύσαρκος και στο 8% αν κανείς από τους γονείς δεν είναι
παχύσαρκος.

Κληρονομικότητα :  Το είδος της κληρονομικότητας που σχετίζεται με την παι-
δική παχυσαρκία αφορά γονίδια τα οποία κάνουν κάποιον πιο “ευάλωτο” στο να
αναπτύξει ένα συγκεκριμένο τύπο σώματος. Είναι πιθανό ότι πολλά γονίδια επιδ-
ρούν στο φαινότυπο της παχυσαρκίας του οποίου η τελική έκφραση είναι το απο-
τέλεσμα της αλληλεπίδρασης γονιδίων και περιβάλλοντος.

Διατροφή :  Η διατροφή είναι ένα βασικό καθοριστικό στοιχείο του βάρους του
σώματος. Η πρόσληψη θερμίδων με τη διατροφή αλλά και η ισορροπία των θρεπ-
τικών συστατικών στη δίαιτα καθώς  και η κατανομή των γευμάτων κατά τη διάρ-
κεια της ημέρας σχετίζονται με τη σύσταση του σώματος.

Τρόπος ζωής : Το διατροφικό περιβάλλον των παχύσαρκων παιδιών είναι διαφο-
ρετικό από αυτό των μη παχύσαρκων. Οι παχύσαρκοι γονείς δημιουργούν διαφο-
ρετικό διατροφικό περιβάλλον για τα παιδιά τους και έτσι ενθαρρύνουν ή κάνουν
εύκολη την επιλογή τροφών πλούσιων σε λιπαρά.

Φυσική δραστηριότητα : Η ελαττωμένη φυσική δραστηριότητα, η οποία οφεί-



λεται κυρίως στον σύγχρονο καθιστικό τρόπο ζωής, έχει σαν αποτέλεσμα την
ελαττωμένη «δαπάνη» ενέργειας γεγονός που αποτελεί κακό προγνωστικό παρά-
γοντα για την αύξηση του βάρους.

Ψυχολογικά αίτια : Τα παχύσαρκα παιδιά και έφηβοι έχουν συνήθως χαμηλή
αυτοεκτίμηση και φτωχή εικόνα εαυτού γεγονός που συχνά οδηγεί σε έλλειψη
κινήτρων και θέτει τα παιδιά σε ένα φαύλο κύκλο μη ισορροπημένης διατροφής
και κακής εικόνας σώματος.

Θεραπεύοντας την παιδική παχυσαρκία πρέπει να γνωρίζει κανείς τα εξής :

(1) Να είναι βέβαιο ότι πρόκειται για άτομα με αυξημένο λίπος σώματος και

όχι απλά υπέρβαρα.

(2) Να μην επηρεαστεί αρνητικά η ανάπτυξη του παχύσαρκου  παιδιού.

(3) Να αποσκοπεί σε μια προοπτική μακροχρόνιου ελέγχου του βάρους.

(4) Να γνωρίζει το υψηλό ποσοστό υποτροπής και επανεμφάνισης της

παχυσαρκίας μετά την απώλεια βάρους. Από σχετικές μελέτες σε

παχύσαρκα παιδιά έχει φανεί ότι το 80% των παιδιών που έχασαν βάρος,

επέστρεψαν στις αρχικές τους εκατοστιαίες θέσεις βάρους 9 χρόνια μετά.

Συνολικά η θεραπεία της παχυσαρκίας απαιτεί  μια πολυδιάστατη προσέγγιση που
πρέπει να στοχεύει στην εκπαίδευση,  στη διαιτητική παρέμβαση με περιορισμό
των ημερήσιας θερμιδικής πρόσληψης, στην αύξηση της δραστηριότητας και την
άσκηση, στην αλλαγή του τρόπου ζωής και ιδίως της διατροφικής συμπεριφοράς.

Λόγω του σημαντικού ποσοστού παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας στη χώρα
μας και της ανάγκης πολύπλευρης προσέγγισης του παχύσαρκου παιδιού (ιατρική
εξέταση για αποκλεισμό οργανικού αιτίου, ψυχολογική υποστήριξη και διαιτολο-
γική παρέμβαση) είναι απαραίτητη η παρακολούθηση των παιδιών και εφήβων
αυτών σε καλά οργανωμένες μονάδες που προσφέρουν τις υπηρεσίες αυτές.


