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ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ 

                              

     Η Παχυσαρκία είναι η πάθηση που προκαλείται από υπερβολική 
συσσώρευση λίπους στο σώµα. Έχει δυσµενείς επιπτώσεις στην υγεία, 
οδηγώντας σε µείωση του προσδόκιµου ζωής και αυξηµένα προβλήµατα 
υγείας. Ως παχύσαρκοι  χαρακτηρίζονται τα άτοµα που ο δείκτης µάζας- 
σώµατος  –µια µέτρηση που λαµβάνεται, διαιρώντας το βάρος ενός ατόµου σε 
κιλά, µε το τετράγωνο του ύψους του σε µέτρα- ξεπερνά τα 30 kg/m2. 

    Η παχυσαρκία χαρακτηρίσθηκε το 1948 ως χρόνια νόσος από τον 
Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, ο οποίος όρισε την 24η Οκτωβρίου   ως 
Παγκόσµια Ηµέρα κατά της Παχυσαρκίας. 

 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 

     Ο ορισµός ∆είκτης µάζας σώµατος (∆ΜΣ, body mass index (BMI), ή 
Quetelet index) είναι µία γενική ιατρική ένδειξη για τον υπολογισµό του 
βαθµού παχυσαρκίας ενός ατόµου. Λόγω του εύκολου υπολογισµού του είναι 
ένα ευρέως διαδεδοµένο διαγνωστικό εργαλείο των πιθανών προβληµάτων 
υγείας ενός ατόµου σε σχέση µε το βάρος του. ∆ηµιουργήθηκε το 1832[1] από 
τον Adolphe  Quetelet. Υπολογίζεται πολύ εύκολα από τον τύπο: 

             (βάρος σε κιλά)/(Ύψος σε µέτρα)^2 
 
 

ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ 

 

     Η παχυσαρκία αυξάνει τις πιθανότητες απόκτησης διαφόρων ασθενειών, 
όπως καρδιοαγγειακές παθήσεις, σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, αποφρακτική 
άπνοια ύπνου, ορισµένα είδη καρκίνου, οστεοαρθρίτιδα Οι παχύσαρκες 
γυναίκες έχουν αυξηµένο κίνδυνο εµφάνισης καρκίνου του µαστού, 
ψυχολογικά, κοινωνικά προβλήµατα και άσθµα.                                                                         

    Η παχυσαρκία συνήθως οφείλεται σε υπερβολική πρόσληψη τροφών, 
υψηλών σε ενεργειακή πυκνότητα, έλλειψη σωµατικής άσκησης και σε 
γενετική προδιάθεση. Σε ορισµένες περιπτώσεις πρωταρχική αιτία αποτελούν 
τα γονίδια. Τα αποδεικτικά στοιχεία που στηρίζουν την άποψη ότι κάποιοι 
παχύσαρκοι τρώνε λίγο αλλά κερδίζουν βάρος λόγω αργού µεταβολισµού 
είναι περιορισµένα. Κατά µέσο όρο οι παχύσαρκοι ξοδεύουν περισσότερη 
ενέργεια από τους λεπτούς οµολόγους τους λόγω της ενέργειας που 
απαιτείται να συντηρηθεί η αυξηµένη µάζα σώµατος. 



 

 

 

ΤΥΠΟΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ 

   Η παχυσαρκία, με βάση την κατανομή του λίπους του ατόμου, 

διακρίνεται στην «κοιλιακή» ή «κεντρική» παχυσαρκία και στην 

«περιφερική παχυσαρκία» 

   Η κοιλιακή παχυσαρκία συνδέεται με αυξημένα ποσοστά 

σακχαρώδους διαβήτη η δε περιφερική συνδέεται με μικρότερο βαθμό 

επιπλοκών σε σύγκριση με την κεντρική παχυσαρκία. 
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Στις σύγχρονες κοινωνίες οι παράγοντες που επηρεάζουν την τροφή είναι 
κοινωνικοί , περιβαλλοντικοί, ψυχολογικοί και θρησκευτικοί- πολιτισµικοί. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Η  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

 
          Η οικογένεια, ιδιαίτερα κατά την νηπιακή και προσχολική ηλικία, 
αποτελεί το βασικότερο παράγοντα που επηρεάζει τις συνήθειες του παιδιού 
στο φαγητό. Οι γονείς οφείλουν να προσφέρουν στο παιδί ένα ισορροπηµένο 
διαιτολόγιο, χρησιµοποιώντας τη µεγάλη επιρροή που ασκούν σε αυτό. Αυτό 
περιλαµβάνει την ποικιλία, την ποσότητα, το ωράριο των γευµάτων και πολύ 
περισσότερο την ατµόσφαιρα που υπάρχει γύρω από το τραπέζι και το γεύµα. 
Πολλές φορές οι γονείς χρησιµοποιούν την µέθοδο της επιβράβευσης ή της 
τιµωρίας µε κάποιο τρόφιµο ή φαγητό, προκειµένου να πείσουν τελικά το 
παιδί να καταναλώσει την προγραµµατισµένη από αυτούς ποσότητα τροφής.  

 

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ . 

  

 
          Τα περισσότερο διαφηµιζόµενα τρόφιµα συσχετίζονται µε τα τρόφιµα 
που ζητούνται πιο πολύ από τα παιδιά. Τα περισσότερα από τα τρόφιµα αυτά 
είναι πολύ εύληπτα, πλούσια σε λίπος και ζάχαρη, φτωχά σε φυτικές ίνες και 
σίδηρο (πχ αναψυκτικά, µπισκότα, σοκολάτες, πατατάκια, δηµητριακά 
πρωινού µε ζάχαρη κ.α.) 

Η τηλεόραση, εκτός από τα µηνύµατα των διαφηµίσεων για κατανάλωση 
συγκεκριµένων τροφίµων, καθηλώνει το παιδί, του δίνει ερεθίσµατα για 



«τσιµπολογήµατα» και το αποτρέπει από έντονες κινητικά δραστηριότητες 
(π.χ. αθλήµατα). Για τους λόγους αυτούς η τηλεόραση θεωρείται ένας από 
τους παράγοντες που προδιαθέτει τα παιδιά σε παχυσαρκία.Και αυτό φαίνεται 
από τα παρακάτω: 

� Τα παιδιά καταναλώνουν περισσότερο χρόνο βλέποντας τηλεόραση 
από ότι για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. 

� Υπάρχει συσχέτιση µεταξύ του χρόνου παρακολούθησης τηλεόρασης 
και της παχυσαρκίας 

� Υπάρχει συσχέτιση µεταξύ του χρόνου παρακολούθησης τηλεόρασης 
και του τσιµπολογήµατος φαγητών 

� Οι διαφηµιστές χρησιµοποιούν τα παιδιά για να επηρεάζουν τις 
επιλογές των γονέων. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 

          Είναι φυσικό η διατροφή του κάθε ανθρώπου να επηρεάζεται από την 
οικονοµική του άνεση. Όσο περισσότερα χρήµατα µπορεί να διαθέσει, τόσο 
καλύτερης ποιότητας τρόφιµα µπορεί να αγοράσει. Για παράδειγµα, τα 
βιολογικά προϊόντα παρουσιάζουν µια άνθιση την εποχή που ζούµε, και 
κοστίζουν πολύ περισσότερο από ότι τα συµβατικής καλλιέργειας. Το φρέσκο 
ψάρι είναι πολύ πιο ακριβό από ότι το κατεψυγµένο και φυσικά έχει 
περισσότερες θρεπτικές ουσίες και καθόλου συντηρητικά. Το ίδιο συµβαίνει 
και στα κρεατικά αλλά και στα φρούτα και λαχανικά. Κάποιος λοιπόν που 
µπορεί να διαθέσει µέρος του εισοδήµατός του χωρίς να στερηθεί κάτι άλλο 
µπορεί να έχει µια διατροφή πολύ καλύτερη από κάποιον άλλο που λόγω 
οικονοµικής στενότητας καταφεύγει στα τυποποιηµένα προϊόντα (πίτσες, 
κονσέρβες, έτοιµα γεύµατα για ζέσταµα, προτηγανισµένα κ.α). 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 

        Οι παραδόσεις αποτελούν βασικό στοιχείο πολλών λαών που 
καθορίζουν τα τρόφιµα που πρέπει να τρώγονται, τον τρόπο παραγωγής τους 
αλλά και την περίοδο κατανάλωσής τους. Για παράδειγµα µερικά τρόφιµα 
όπως το γάλα σε ορισµένες χώρες της Αφρικής δεν χρησιµοποιούνται γιατί 
θεωρούνται ως µια ακόµα έκκριση του ζώου. Οι Κινέζοι για παράδειγµα τρώνε 
καθηµερινά ρύζι. Οι Έλληνες αλλά και πολλοί Ευρωπαίοι τρώνε ψωµί. Οι 
Ινδοί λόγω θρησκείας είναι φυτοφάγοι ,οι περισσότεροι. Ο σύγχρονος 
γρήγορος τρόπος ζωής της ∆ύσης αναγκάζει τον κόσµο να τρώει γρήγορο 
φαγητό (από ταχυφαγεία) ενώ ο Λατινοαµερικάνος ή Ισπανός το θεωρεί 
αδιανόητο να µην φάει κανονικά το µεσηµέρι.  

 

 

 

 



 

ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 

    Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της παχυσαρκίας είναι (κακή) 
ποιότητα και η (µεγάλη) ποσότητα φαγητού καθώς και η µειωµένη σωµατική 
άσκηση, δηλαδή το ενεργείακο ισοζύγιο επηρεάζεται από τη διατροφική 
συµπεριφορά του ατόµου. Η διατροφική συµπεριφορά µε τη σειρά της 
επηρεάζεται από τις αντιλήψεις του ατόµου για την τροφή που καταναλώνει, 
τις γνώσεις του για την υγιεινή διατροφή και το πόσο ψηλά στις 
προτεραιότητές του βρίσκεται αυτή, τα κοινωνικά του πρότυπα, τις διαθέσιµες 
τροφές στην καθηµερινή του ζωή από τις οποίες καλείται να κάνει τις επιλογές 
του. 

     Η έλλειψη άσκησης, το «τσιµπολόγηµα» ανάµεσα στα γεύµατα, η κακή 
διατροφή – junk food, αλλά και προβλήµατα υγείας όπως ο θυρεοειδής, ο 
κακός µεταβολισµός κ.α. έχουν θεωρηθεί κατά καιρούς  ως αίτια της 
παχυσαρκία .Ωστόσο, εάν εξετάσουµε την παχυσαρκία από την ψυχολογική 
διάσταση, θα διαπιστώσουµε ότι πολλοί άλλοι παράγοντες συνδέονται µε 
αυτήν, πέρα από εκείνους που αφορούν τη σωµατική υγεία. 

    Η παχυσαρκία συνδέεται συχνά µε καταθλιπτικό συναίσθηµα, όπου το 
άτοµο βρίσκεται σε ψυχολογικό αδιέξοδο σε σχέση µε την εικόνα αλλά και την 
αίσθηση του σώµατός του. Το αδιέξοδο αυτό µεταφράζεται  ως εξής:  

τρώω→στιγµιαία ευχαρίστηση→παχαίνω→δυσαρέσκεια από την εικόνα 
σώµατος→αναζήτηση µέσου ανακούφισης... 

   Στη περίπτωση αυτή η τροφή λειτουργεί περισσότερο για να καλύψει 
συναισθηµατικά κενά παρά για λόγους αυτοσυντήρησης. Λειτουργεί δηλαδή 
ως εξαρτησιογόνα ουσία που αποσκοπεί στη στιγµιαία ανακούφιση των 
ψυχικών εντάσεων και του ψυχικού πόνου. Κατά συνέπεια ο ρόλος της 
τροφής αλλοιώνεται και µπορεί σε ακραίες περιπτώσεις να αποτελέσει εµµονή 
για κάποιον, ο οποίος αναζητά µέσα από µια ακατάσχετη υπερφαγία να 
ηρεµήσει συναισθηµατικά. 

  Συχνά συναντάµε παχύσαρκα άτοµα που αναζητούν «απαγορευµένες» 
τροφές, πλούσιες σε λιπαρά και ζάχαρη και τις καταναλώνουν κρυφά από τον 
περίγυρό τους. Η συµπεριφορά αυτή εµφανίζεται ως µια ακαταµάχητη 
παρόρµηση κατά την οποία αισθάνονται µια ευεξία που ακολουθείται από µία 
αίσθηση «φουσκώµατος».Στη συνέχεια όµως ο συναισθηµατικός πόλος 
αντιστρέφεται και καταλαµβάνονται από συναισθήµατα ενοχής και 
απογοήτευσης διότι και πάλι δε µπόρεσαν ν’ αντισταθούν σ’ αυτήν την έντονη 
επιθυµία(Βουλιµία). Στην ουσία επανέλαβαν µια συµπεριφορά που εµπεριέχει 
στοιχεία αυτοκαταστροφικότητας.  

 

    Η παχυσαρκία εµφανίζεται πολλές φορές, ήδη από τη παιδική ηλικία και 
συντελεί σηµαντικά στη παγίωση µίας υποτιµηµένης εικόνας σώµατος που 
µπορεί να επηρεάσει εξίσου:  



 

 
� τη ψυχική υγεία του παιδιού, µε την εµφάνιση καταθλιπτικών 

συµπτωµάτων  

�  τη σωµατική του υγεία, µε την εκδήλωση νωχελικότητας και 
περιορισµένης κινητικότητας  

� τις κοινωνικές του σχέσεις µε τα συνοµήλικα παιδιά. Συνήθως το 
πάχος γίνεται αντικείµενο χλευασµών στο σχολικό περιβάλλον µε 
αποτέλεσµα, το παιδί να αποµονώνεται ή να παίρνει συγκεκριµένους 
ρόλους προκειµένου να κερδίσει την αποδοχή των συµµαθητών του. 

 

        ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ 

 

 
   Στη σκέψη όλων των παχύσαρκων ατόµων η απόκτηση περιττού 
σωµατικού βάρους φαίνεται εύκολη υπόθεση, σε αντίθεση µε την απώλεια 
που φαίνεται σχεδόν αδύνατη. 
   Η πρόληψη της παχυσαρκίας γίνεται µε την εφαρµογή ορισµένων πολύ 
απλών κανόνων υγιεινής διατροφής και τη συχνή σωµατική άσκηση. Στην 
πραγµατικότητα οι κανόνες αυτοί βοηθούν αποφασιστικά και στην πρόληψη 
ενός µεγάλου φάσµατος χρόνιων παθήσεων. Η αντιµετώπιση της 
παχυσαρκίας βασίζεται και αυτή στον συνδυασµό της κατάλληλης δίαιτας και 
της σωµατικής άσκησης. 
 
∆ΙΑΙΤΑ 
 
 
     Για να είναι αποτελεσµατικές οι δίαιτες, πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες 
του οργανισµού σε θρεπτικά συστατικά, να προλαµβάνουν την απώλεια 
σωµατικής πρωτεΐνης και άλλες επιπλοκές από τη χαµηλή πρόσληψη τροφής.  
    Η απώλεια του σωµατικού βάρους πρέπει να γίνεται σταδιακά και να 
αποφεύγονται οι µεγάλες αυξοµειώσεις βάρους, που ίσως είναι πιο 
επικίνδυνες για την υγεία, από την ίδια την παχυσαρκία. Ο ιδανικός ρυθµός 
απώλειας βάρους σε µια δίαιτα είναι µισό µε ένα κιλό την εβδοµάδα. Πρέπει 
να είµαστε πολύ επιφυλακτικοί σε δίαιτες που υπόσχονται απότοµη µείωση 
του βάρους. Επίσης, πρέπει να έχουµε υπ' όψιν µας ότι οι περισσότεροι 
άνθρωποι µπορούν να αντέξουν δίαιτες µε χαµηλή ποιότητα θρεπτικών 
συστατικών για 2-3 εβδοµάδες, χωρίς να υποστούν σοβαρές βλάβες στην 
υγείας τους. Οι παρατεταµένες δίαιτες, πρέπει να εφαρµόζονται µόνο κάτω 



από ιατρική επίβλεψη. Απαραίτητο συµπλήρωµα είναι οι αλλαγές στη φυσική 
δραστηριότητα. Πέρα από τη συµµετοχή σε οργανωµένη άσκηση, έµφαση 
πρέπει να δίνεται στην αύξηση των καθηµερινών δραστηριοτήτων και τη 
µείωση των καθιστικών δραστηριοτήτων (τηλεόραση, παιχνίδια στον Η/Y). 
 

 
 
 

 

 

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

 
    Είναι ευρέως γνωστό ότι η σωµατική άσκηση ανεβάζει την ολική 
ηµερήσια ενεργειακή δαπάνη του ατόµου. Όταν µάλιστα δεν συνοδεύεται 
από αύξηση της ενεργειακής πρόσληψης (φαγητό) έχουµε την επιθυµητή 
απώλεια βάρους. Μακάρι όµως να ήταν τόσο απλά τα πράγµατα για τους 
παχύσαρκους! Τόσο η δίαιτα όσο και η γυµναστική κουράζουν, ακόµα και 
τροµάζουν κάποιον µε αρκετά κιλά. 
 
   Για να χάσουµε κιλά µόνο µε την γυµναστική, θα πρέπει η άσκηση µας να 
είναι εντατική, έντονη και µακροχρόνια κάτι που φαντάζει µε πρόγραµµα 
πρωταθλητή και όχι απλού ασκούµενου. Από την άλλη η αυστηρή δίαιτα θα 
επιφέρει µειωµένη ενέργεια οπότε και καθόλου διάθεση για γυµναστική. 
Εάν µάλιστα είναι και φτωχή σε πρωτεΐνη σε συνδυασµό µε γυµναστική θα 
έχουµε απώλεια µυϊκής µάζας. 
 
   Θα πρέπει να γίνει µία οργανωµένη προσπάθεια και για αυτό τον λόγο 
θα πρέπει να επιστρατευτούν διάφορες ειδικότητες όπως γιατρός 
παθολόγος , καρδιολόγος ακόµα και ψυχολόγος µε τις ανάλογες 
εξετάσεις. Έτσι διασφαλίζουµε ότι δεν υπάρχει κάτι παθολογικό όπως 
ορµονικές διαταραχές, ζάχαρο, καρδιά, κατάθλιψη κτλ. Εάν υπάρχει κάτι θα 
πρέπει πρώτα να αντιµετωπιστεί µε ιατρική αγωγή και µετά να µπούµε 
σε πρόγραµµα διατροφής - γυµναστικής. Κατόπιν ο διαιτολόγος σε 
συνδυασµό µε τον γυµναστή θα πρέπει να φτιάξουν ένα εφικτό 
πρόγραµµα το όποιο να µην κουράζει αλλά και να ευχαριστεί τον 
ασκούµενο. Το πρόγραµµα δεν πρέπει να στοχεύει στην απότοµη 
απώλεια βάρους γιατί κάτι τέτοιο θα προκαλούσε στρες στον οργανισµό και 
η τάση του να επανέλθει στην πρότερη κατάσταση θα είναι έντονη. 

 



ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

       Προκειµένου να ρυθµίσει κανείς το βάρος του, πρέπει κατ' αρχήν να 
επισκεφθεί το γιατρό του για να εκτιµηθούν οι παράµετροι εκείνες που θα του 
παρέχουν ασφάλεια στους χειρισµούς. Πολλές φορές η παχυσαρκία µπορεί 
να συνυπάρχει µε αυξηµένη χοληστερίνη, τριγλυκερίδια ή αυξηµένη πίεση. Η 
ιατρική εκτίµηση θα καθορίσει και τη θεραπεία εκλογής η οποία µπορεί να 
είναι διαιτητική, φαρµακευτική, χειρουργική ή µικτή εάν πρόκειται και για την 
ρύθµιση ασθενειών που ενδέχεται όπως προαναφέρθηκε να συνυπάρχουν. 
Οι φαρµακευτικές και χειρουργικές µέθοδοι που έχουν εφαρµοστεί για την 
αντιµετώπιση της παχυσαρκίας πρέπει να αντιµετωπίζονται µε µεγάλη 
επιφύλαξη, αφορούν άτοµα µε σοβαρότατη παχυσαρκία, π.χ. πάνω από 150 
κιλά, και πρέπει να γίνονται κάτω από συστηµατική ιατρική παρακολούθηση. 
 

 
 
 

ΣΤΑ∆ΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
 
 
      Σήµερα, η αντιµετώπιση της παχυσαρκίας πρέπει να γίνεται ύστερα από 
ιατρική διερεύνηση, σχεδιασµό από εξειδικευµένο διαιτολόγο της κατάλληλης 
διαιτητικής αγωγής, που θα παρέχει:  
 
• επαρκή ποσότητα θρεπτικών ουσιών 
 
• εξασφάλιση βαθµιαίας απώλειας βάρους 
 
• διατήρηση αποθεµάτων πρωτεΐνης και 
 
• υποστήριξη για τροποποίηση της διατροφικής συµπεριφοράς.  
 
     Επίσης αναγκαία είναι η ψυχολογική ενίσχυση καθώς και η 
µεταθεραπευτική  φροντίδα. Αναγκαία είναι η παρακολούθηση των 
παραγόντων κινδύνου σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 
 
Εκείνο βέβαια που έχει µεγαλύτερη σηµασία είναι να διατηρήσουµε το σωστό 
βάρος µετά το τέλος της δίαιτας, υιοθετώντας τις κατάλληλες διατροφικές 
συνήθειες. 
 
Η θεραπευτική διαδικασία χωρίζεται σε στάδια: 



  
� 1.Τα άτοµα αξιολογούνται και περιγράφεται η θεραπεία. ∆ίνεται 

έµφαση στη διάκριση µεταξύ φάσης απώλειας και συντήρησης.  
 

� 2. Το άτοµο συµµετέχει προβάλλοντας τις συνήθειες και τις διατροφικές 
του προτιµήσεις.  

 
� 3. Αναγνωρίζονται και αντιµετωπίζονται προβλήµατα που µπορεί να 

παρεµβαίνουν στην εφαρµογή της δίαιτας.  
 

� 4. Ενθαρρύνεται η αύξηση της δραστηριότητας που περιορίζει την 
καθιστική ζωή.  

 
� 5. Αντιµετώπιση των ανησυχιών γύρω από την εικόνα του σώµατος 

που καθορίζει σε σηµαντικό βαθµό τις προσδοκίες για την απώλεια 
βάρους σχετικά µε την εµφάνιση και την επιθυµία αλλαγής σχήµατος 
σώµατος.  

 
� 6. Γίνεται προσδιορισµός και διαχείριση των στόχων των ατόµων.  

 
� 7. Οι πρωτεύοντες στόχοι αποτελούν στόχους που οι ασθενείς 

ελπίζουν να πετύχουν σαν αποτέλεσµα της απώλειας βάρους όπως 
την αλλαγή εµφάνισης, τη βελτίωση της αυτοπεποίθησης, την ενίσχυση 
της διαπροσωπικής λειτουργικότητας και την αύξηση της ευεξίας. 

    Στο τέλος της θεραπείας το άτοµο έχει µάθει να ελέγχει τα εξωτερικά 
ερεθίσµατα µέσω της συστηµατικής παρακολούθησης και καταγραφής των 
συµπεριφορών, των συναισθηµάτων και των σκέψεων – στόχων της 
καθηµερινής διατροφής, των θερµίδων και των δραστηριοτήτων σε µορφή 
ηµερολογίου και εντοπισµός των ερεθισµάτων από το περιβάλλον. Το άτοµο 
µπορεί να διαχειριστεί τα συναισθήµατα του όπως άγχος και κατάθλιψη από 
τα πιο διευρυµένα χαρακτηριστικά των διαταραχών πρόσληψης τροφής και 
σηµαντικά αίτια για την µονιµότητα τους.  
 
 
   Μέσω της κοινωνικής υποστήριξης το άτοµο ενθαρρύνεται στην οργάνωση 
ενός πιο αποτελεσµατικού κοινωνικού δικτύου υποστήριξης καθώς σηµαντική 



είναι η υποστήριξη των ανθρώπων του περιβάλλοντος του ασθενούς. 
 
 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
 

     Σε πολλές περιπτώσεις τα συντηρητικά θεραπευτικά µέσα (δίαιτες, 
φάρµακα) δεν έχουν κάποιο µακροχρόνιο ή µόνιµο αποτέλεσµα. Οι 
εξαντλητικές δίαιτες δεν µπορούν να έχουν διάρκεια και εξουθενώνουν τους 
ασθενείς σωµατικά και ψυχολογικά. 

    Τα διάφορα κέντρα αδυνατίσµατος δίνουν µια προσωρινή και συνάµα 
πανάκριβη λύση. Συνήθως τα χαµένα κιλά ξανάρχονται σε µεγαλύτερο 
αριθµό.  

    Έτσι η µόνη ελπίδα για τέτοιες σοβαρές καταστάσεις είναι η χειρουργική 
παρέµβαση. Με τη χειρουργική γίνονται αλλαγές στο πεπτικό σύστηµα, που 
έχουν σαν αποτέλεσµα το µόνιµο περιορισµό στην ποσότητα της 
προσλαµβανόµενης τροφής και ενέργειας, έτσι ώστε ο οργανισµός να 
καταναλώσει τα αποθηκευµένα αποθέµατα λίπους. 

 

   Η απώλεια βάρους συµβάλλει στη βελτίωση της υγείας, στη θεραπεία των 
νοσηµάτων που συνδέονται µε την παχυσαρκία, στην καλύτερη ποιότητα 
ζωής, στην αύξηση του προσδόκιµου  επιβίωσης και στην ανακούφιση από τις 
ψυχικές και κοινωνικές επιπτώσεις της παχυσαρκίας. 

 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

.  Η ποιότητα της διατροφής µπορεί να βελτιωθεί µε τη µείωση κατανάλωσης 
τροφίµων, υψηλών σε ενεργειακή πυκνότητα , όπως αυτά µε υψηλή 
περιεκτικότητα σε λίπη και σάκχαρα και µε την αύξηση της πρόσληψης 
φυτικών ινών. Επειδή η παχυσαρκία δεν είναι µόνο αποτέλεσµα της κακής 
διατροφής αλλά και της περιορισµένης άσκησης θα πρέπει να ωθήσουν τα 
παιδιά να γίνουν πιο δραστήρια. Η διατροφή σε συνδυασµό µε  τη σωµατική 



άσκηση αποτελούν την βάση για την αντιµετώπιση της παχυσαρκίας. Η 
αύξηση της σωµατικής άσκησης είναι απαραίτητη εφόσον βοηθάει στη 
µεγαλύτερη δυνατή απώλεια σωµατικού λίπους, µε παράλληλη διατήρηση ή 
και ενίσχυση του µυϊκού ιστού. Όσο µεγαλύτερο είναι το ποσοστό της άλιπης 
µάζας στο σώµα, τόσο µεγαλύτερος είναι και ο βασικός µεταβολισµός. 
∆ηλαδή πολύ απλά, καταναλώνουµε  περισσότερες θερµίδες. 

      

                  

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ 

    Μεσογειακή διατροφή είναι ο όρος που επινοήθηκε από τον φυσιολόγο 
Άνσελ Κις  για να περιγράψει το µοντέλο διατροφής, το οποίο ακολουθούσαν 
οι λαοί των µεσογειακών χωρών. Το 1995 µια οµάδα επιστηµόνων του 
ΠΑΝΕΠΗΣΤΙΜΙΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΒΑΡΝΤ  δηµιούργησε την πυραµιδα της 
µεσογειακής διατροφής 

. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 

 

Αφθονία τροφών φυτικής προέλευσης όπως φρούτα, λαχανικά, πατάτες, 
δηµητριακά και όσπρια. 

• Ελαιόλαδο ως βασικό έλαιο, που αντικαθιστά όλα τα άλλα λίπη και 
έλαια όπως βούτυρο µαργαρίνη κλπ. 
 

• Καθηµερινή λήψη µικρών ποσοτήτων γαλακτοκοµικών 
προιόντων όπως το τυρί και το γιαούρτι. 
 

• Κατανάλωση ψαρικών  και πουλερικών σε εβδοµαδιαία βάση (όχι 
καθηµερινή) 
 

• Αυγά το πολύ µέχρι 4 την εβδοµάδα. 
 

• Κατανάλωση ζάχαρης (που υπάρχει βέβαια στα γλύκα) σε 
εβδοµαδιαία βάση (όχι καθηµερινή) 
 

• Κόκκινο κρέας (µοσχάρι, χοιρινό) µόνο λίγες φορές το µήνα. 
 

• Λογική κατανάλωση κρασιού (συνήθως µε τα γεύµατα 1 ποτηράκι) 

      



ΠΥΡΑΜΙ∆Α ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 
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