
                                       11ο Μακεδονικό Συνέδριο Διατροφής 

 

Το τριήμερο 15-17 Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 11ο Μακεδονικό Συνέδριο 

Διατροφής με τίτλο «Μεταφράζοντας τη Διατροφή: από τη Θεωρία στην Πράξη και από την Πράξη στη 

Θεωρία», υπό την οργάνωση του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις και 

παρουσιάσεις εργασιών από καταξιωμένους και νέους επιστήμονες σχετικά με τον ρόλο της διατροφής 

και της άσκησης στην πρόληψη και την αντιμετώπιση χρόνιων νοσημάτων, τη νομοθεσία που διέπει την 

παραγωγή και την επισήμανση των τροφίμων, τις τρέχουσες διατροφικές οδηγίες και συστάσεις για τον 

γενικό πληθυσμό, αλλά και πιο ειδικά θέματα, όπως η σχέση μεταξύ διατροφής και γονιδίων και η 

επίδραση των βιοδραστικών συστατικών των τροφίμων στην υγεία και τη νόσο.  

 

Τα μέλη της Επιστημονικής Ομάδας του Προγράμματος ΕΥΖΗΝ Ψαρρά Γλυκερία, Διαιτολόγος-

Διατροφολόγος PhD, Μαράκη Μαρία, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος PhD και Τάμπαλης Κωνσταντίνος, 

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής και Επιδημιολόγος PhD, συμμετείχαν στις εργασίες του συνεδρίου με 

θέματα σχετικά με την ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών. Στις ομιλίες τους παρουσιάστηκαν η 

φιλοσοφία, οι στόχοι και οι τρείς βασικοί άξονες του ΕΥΖΗΝ, με έμφαση στον άξονα «Αξιολόγηση», ο 

οποίος υλοποιείται σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας με στόχο την εκτίμηση διαφόρων παραμέτρων υγείας 

του μαθητικού πληθυσμού της χώρας.  

 

Συγκεκριμένα, έγινε αναφορά στα αποτελέσματα της ανθρωπομετρίας, της αξιολόγησης των συνηθειών 

διατροφής, σωματικής δραστηριότητας και ύπνου, καθώς και της αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης 

των μαθητών της χώρας, καθώς και στις νόρμες σωματικής διάπλασης και φυσικής κατάστασης παιδιών 

και εφήβων που προέκυψαν βάσει αυτών. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν δεδομένα του ΕΥΖΗΝ σχετικά 

με την αιτιολογία της παιδικής παχυσαρκίας. Σύμφωνα με αυτά η απομάκρυνση από τη Μεσογειακή 

δίαιτα, η αυξημένη ενασχόληση με καθιστικές δραστηριότητες, η αποχή από οργανωμένη σωματική 

δραστηριότητα και ο μη επαρκής ύπνος βρέθηκαν να συσχετίζονται με ένα αυξημένο σωματικό βάρος 

στην παιδική και εφηβική ηλικία. Τέλος, παρουσιάστηκε η γεωγραφική κατανομή της παιδικής 

παχυσαρκίας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, εστιάζοντας στη σχέση της με διάφορους κοινωνικούς 

και οικονομικούς δείκτες, εν μέσω της σύγχρονης οικονομικής κρίσης της χώρας.  

 

Όπως χαρακτηριστικά τόνισαν και οι τρείς ομιλητές, η παρακολούθηση της διαχρονικής εξέλιξης της 

σωματικής ανάπτυξης και των συνηθειών του τρόπου ζωής του παιδικού πληθυσμού είναι υψίστης 

σημασίας, καθώς μπορεί να συμβάλλει στον έγκαιρο εντοπισμό των παιδιών με διαταραχές στην 

ανάπτυξη, αλλά και στον σχεδιασμό κατάλληλων προγραμμάτων παρέμβασης σε παιδικούς 

πληθυσμούς όπου παρατηρούνται υψηλά ποσοστά υπέρβαρου ή παχυσαρκίας. 


