Δελτίο Σφπου

Διαδικτυακό Πρόγραμμα Αγωγισ Τγείασ για Παιδιά

Γ. Πατοφλθσ: «Η πρόλθψθ πρζπει να ξεκινά νωρίσ ςτθ ηωι των παιδιϊν μασ, με
ορκι και ζγκυρθ ενθμζρωςθ»

Tο Ελλθνικό Διαδθμοτικό Δίκτυο Τγιϊν Πόλεων ςε ςυνεργαςία με το ΚΕΠ Τγείασ
του Διμου Μεγαρζων υπό τθν αιγίδα του ΙΑ διοργάνωςε τθ
Δευτζρα29Μαρτίουτο πζμπτο διαδικτυακό ςεμινάριο του προγράμματοσ Αγωγισ
Τγείασ για Παιδιά. Οι ςυμμετζχοντεσ παρακολοφκθςαν το πρόγραμμα
πουπραγματοποιικθκε με τθν υποςτιριξθ του κ. Αναςτάςιου Χατηι, ΠαιδιάτρουΕντατικολόγου, τ. υντονιςτι-Διευκυντι ΜΕΘ Νοςοκομείου Παίδων Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ,
Μζλοσ Δ Ιατρικοφ υλλόγου Ακθνϊν, μζςω πλατφόρμασ zoom.
Η πζμπτθ διαδικτυακι παρουςίαςθ είχε κζμα τθν«ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ».Ιδιαίτερθ
ικανοποίθςθ προκάλεςε το ενδιαφζρον πολλϊν πολιτϊν, εκπαιδευτικϊν,
γονζωνπου ςυμμετείχαν ςτθ ςυηιτθςθ ςτο τζλοσ τθσ παρουςίαςθσ.
Οι παρουςιάςεισ πραγματοποιοφνται μζχρι να ολοκλθρωκεί ο κφκλοσ των κεμάτων
(ςφνολο 7). Σο επόμενο κζμα που κα ακολουκιςει είναι τα«ΕΞΟΤΑΛΙΚΑ
ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ».
Ο Πρόεδροσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου και υπεφκυνοσ του ΚΕΠ ΤΓΕΙΑ του Διμου
Μεγαρζων,ιατρόσ, κοσ Κωνςταντίνοσ Καράμπελασ διλωςε:«ιμερα ζγινε ακόμα
μία ενδιαφζρουςα επιμορφωτικι ομιλία του Παιδιάτρου-Εντατικολόγου κ. Α. Χατηι
με κζμα τθν ΠΑΧΤΑΡΚΙΑπου προςζφερε πολφτιμθ γνϊςθ ςε όλουσ μασ.
Όπωσ όλοι γνωρίηουμε θ ςωςτι διατροφι ςε ςυνάρτθςθ με τθν άςκθςθ από τα
πρϊτα μασ κιόλασ χρόνια αποτελεί ίςωσ τον κυριότερο παράγοντα μιασ υγιοφσ
ενιλικθσ ηωισ. Για το λόγο αυτό κα πρζπει όλοι να φροντίςουμε ϊςτε θ ςωςτι
διατροφι και θ άςκθςθ να γίνει τρόποσ ηωισ ςτα παιδιά μασ, ϊςτε να
αποφευχκοφν ςτο μζλλον φαινόμενα όπωσ θ παχυςαρκία με τα πολυπαραγοντικά
προβλιματα που δθμιουργεί, ςωματικά και ψυχολογικά».
Η Γενικι Διευκφντρια του Δικτφου κα Μαρία Αϊδίνθ παρακολοφκθςε τθν
παρουςίαςθ του κ. Χατηι για τθν ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ και ςυμμετείχε ςτθ ςυηιτθςθ με τουσ
άλλουσ ςυνομιλθτζσ και διλωςε: «Σο ΕΔΔΤΠΠΤ εφαρμόηει τθν πολιτικι του Π.Ο.Τ
για τθ διατροφι, μζςω τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ, μεταφζροντασ τθν
τεχνογνωςία και τθν προαγωγι υγείασ ςτουσ Διμουσ-μζλθ του. τόχοσ θ μείωςθ

των παραγόντων κινδφνου από τθν ανκυγιεινι διατροφι ςε όλουσ τουσ πολίτεσ
αλλά κυρίωσ ςτα παιδιά».
Ο Πρόεδροσ του ΕΔΔΤΠΠΤ και Περιφερειάρχθσ Αττικισ κ. Γιϊργοσ Πατοφλθσςτο
χαιρετιςμό του ευχαρίςτθςε τον ομιλθτι κ. Χατηι και ςυνεχάρθ το ςυνδιοργανωτι
Διμο Μεγαρζων για τθ ςυμμετοχι του ςτο πρόγραμμα μζςω των ΚΕΠ Τγείασ και
διλωςε:«Ο ςφγχρονοσ τρόποσ ηωισ των παιδιϊν, θ αυξθμζνθ πρόςλθψθ
ανκυγιεινϊν τροφίμων και κυρίωσ θ ελλιπισ άςκθςθ, φαίνεται να αποτελοφν
κφριουσ παράγοντεσ που ςυμβάλλουν ςτθν αφξθςθ τθσ παχυςαρκίασ.Η παιδικι
παχυςαρκία ςυναντάται τα τελευταία χρόνια όλο και περιςςότερο και ςυνικωσ
ςυνοδεφεται από ανεπανόρκωτεσ επιπλοκζσ για τθν υγεία του παιδιοφ που κα τον
ακολουκοφν και ωσ ενιλικα. Η πρόλθψθ πρζπει να ξεκινά νωρίσ ςτθ ηωι των
παιδιϊν μασ, με ορκι και ζγκυρθ ενθμζρωςθ των γονζων αλλά και των
εκπαιδευτικϊν για υγιεινι διατροφι και ενκάρρυνςθ για φυςικι δραςτθριότθτα».

