Hazánkban — csatlakozva a nemzetközi programhoz — elsôként 2014-ben Dunaharasztiban indította el a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége a GYERE® — Gyermekek Egészsége projektet, amely hároméves mûködése során a gyermekkori elhízás elôfordulásának jelentôs csökkentését tûzte ki célul.

Eredményes a gyermekkori
elhízás visszaszorításáért indított
GYERE®-program
A világ legnagyobb, a gyermekkori
elhízás megelôzését szolgáló hálózata az EPODE, amely 2004-ben Franciaországban kezdte meg mûködését, mára már 29 államban, számtalan településen fejti ki tevékenységét.
Legfontosabb célja, hogy a helyi közösségeket és tagjait hozzásegítse az
aktív és egészséges életmód kialakításához, melynek alapvetô eleme a
gyermekek korszerû táplálkozásra való nevelése és ezzel együtt az elhízás
megelôzése. „Az EPODE nemzetközi
hálózatánál úgy gondoljuk, hogy a
gyermekkori elhízás kezelésének legígéretesebb módja a közösség elérésén keresztül lehetséges, az összes
érintett mozgósításával, a közösségtôl a privát szféráig, a politika képviselôitôl a hétköznapi szereplôkig. Ezért
az elmúlt húsz évben erôinket arra
összpontosítottuk, hogy az összes
szektor összehangolásával létrehozzunk és kínáljunk olyan helyi programokat, amelyek valódi változást hoznak a részt vevô családok életében” —
emelte ki Jean-Michel Borys, az
EPODE európai hálózati igazgatója
és fôtitkára.
Anyag és módszer
A modellprogramba összesen
3500 gyermek kapcsolódott be 0-tól
18 éves korig. Mûködésük három éve
alatt a település összes oktatási és nevelési intézményében, azaz 5 óvodában, 1 gimnáziumban és 3 általános iskolában az egészséges táplálkozásról
8 témakörben, dietetikus szakemberek által tartott 580 foglalkozáson vehettek részt a gyerekek, amelyek korcsoportra lebontva foglalták össze a
témákhoz kapcsolódó legfontosabb
információkat. A legkisebbeket és szüleiket a védônôkön keresztül érte el a
szakmai szervezet. Közel 300 írásos
oktató anyag készült, köztük szülôknek és pedagógusoknak szóló tájékoztatók is. A GYERE®-program Face18
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book-oldalán mintegy 400 poszt született, szintén a kiegyensúlyozott táplálkozás népszerûsítésének jegyében.
Számos egyéb aktivitás — beleértve
a mozgást — színesítette a projektet, a
szülôk pedig a témáról tartott megközelítôen 200 szülôi értekezleten kívül online
dietetikai tanácsadást vehettek igénybe.
A három tanév során a gyakorlatban is
megtapasztalhatták a gyerekek, hogy
lehet finom az, ami egészséges, hiszen
a dietetikus szakemberek az élelmezésvezetôvel közösen heti rendszerességgel GYERE-menüt állítottak össze a rendelkezésre álló költségkereten belül,
amelyet elfogyaszthattak az ovisok és
az iskolások a közétkeztetésben. A tanév végeztével a Dunaharasztiban záruló
program 35 dietetikus és dietetikus hallgató folyamatos aktív közremûködésével valósult meg.
A hatékonyság mérése része volt a
megvalósítandó céloknak, amely két
helyzetfelmérés elvégzésével és elemzésével történt, azaz a dunaharaszti gyermekek tápláltsági állapotának vizsgálatával a program kezdetekor és befejezésekor. A különbözô tápláltsági állapotú
gyermekek arányának változása a három év alatt jelentôs és objektív mutatója
lehet a beavatkozás hatásosságának.
A hatásvizsgálathoz szükséges két felmérés szakmai koordinátora az Országos
Gyermekegészségügyi Intézet (OGYÉI)
és jogutóda, a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (NEFI) voltak, ugyanazokkal a
szakemberekkel. Az elsô felmérés 2014
novemberében és decemberében valósult meg, melyrôl kutatási jelentés készült.
Majd a második 2017. február és március
hónapban, amelyrôl ugyancsak kutatási
jelentés készült. A program — beleértve a
felméréseket is — az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottságának (TUKEB) jóváhagyásával történt.

A második felmérés módszertani
alapját az EPODE — Organising the
Collection of height/weight data of
Children in EPODE Towns dokumentum képezte, ugyanúgy, mint 2014ben. A két mérés adatainak összehasonlíthatóságát az azonos módszertan biztosította.
A vizsgálati célcsoport a 6—12 éves
korosztály volt. A felmérésbe Dunaharaszti öt óvodája, három általános is-

kolája és egy középiskolája került bevonásra; minden olyan intézmény,
amelybe a vizsgált korcsoportba tartozó gyermekek jártak. A mintavételi keret így összesen 1677 gyermeket jelentett. Megmérésükhöz a szülôktôl írásos beleegyezést kértünk, valamint a
gyermekek maguk is önkéntes alapon
vettek részt a vizsgálatban. Mindezek
alapján 1321 gyermek mérése és adatainak rögzítése történt meg. A végleges mintanagyság 1315 fô lett, mivel a
nyers mintából a számítógépes adattisztítás során 6 gyermek adatait törölni kellett a már betöltött 13. életévük
miatt. A megvalósult mintában a fiúk
aránya 50,3% (661 fô), a lányoké
49,7% (654 fô).
A mérést végzô, Dunaharasztiban
dolgozó védônôk a kapott adatokat
közvetlenül rögzítették az informatikus szakember által készített excel
drive adatbeviteli felületen, amelyek
internetes kapcsolat révén történô
szinkronizálással a központi adatbázisba kerültek.
A statisztikai feldolgozás az SPSS
(PASW) programcsomag 22.0 verziójával történt.

Eredmények
A 2014-ben mért gyermekek átlagos testtömegindex-értéke szignifikánsan magasabb, mint a 2017-ben mérteké, amely nemekre bontva is igaz (1. táblázat).
1. táblázat: A 2014-ben és a 2017-ben mért gyermekek BMI átlagértékei és szórásai nem
szerint (N=2739)
Fiúk

Lányok

Összesen

Minta
(év)

N

M (kg/m2)

SD

N

M (kg/m2)

SD

N

M (kg/m2)

SD

2014

734

17,97*

3,73

690

17,98*

3,65

1424

17,98*

3,69

2017

661

17,28*

3,73

654

17,07*

3,28

1315

17,18*

3,51

*Szignifikáns különbségek a két vizsgálati évben mért átlagértékek között.

Korcsoportos bontás szerint a 7—10 évesek körében a 2014-ben mért gyerekek átlagértékei szignifikánsan nagyobbak, míg a többi korosztályban nincs statisztikailag kimutatható különbség a két év középértékei között (2. táblázat).
2. táblázat: A 2014-ben és a 2017-ben mért gyermekek BMI átlagértékei és szórásai
korcsoport szerint (N=2739)
2014
2017
Korcsoport
2
(év)
N
M (kg/m )
SD
N
M (kg/m2)
SD
6

230

16,17

2,46

219

15,94

2,61

7

227

16,66*

2,77

233

15,79*

2,80

8

254

17,14*

2,96

189

15,83*

2,69

9

215

17,77*

3,24

193

17,02*

3,11

10

195

19,35*

4,16

186

18,28*

3,68

11

163

19,99

3,82

156

19,23

3,71

12

140

20,66

4,43

139

19,72

3,91

* Szignifikáns különbségek a két vizsgálati évben mért átlagértékek között.

Amennyiben együttesen korcsoportos és nemi bontásban hasonlítjuk öszsze az átlagértékeket, akkor a 8—10
éves fiúknál, valamint a 7—8 és 11—12
éves lányoknál láthatunk szignifikáns
eltéréseket. Minden esetben a 2014es értékek nagyobbak.
A két vizsgálati év teljes mintáját
összehasonlítva, igen jelentôs különbség látható az eloszlásban. A 2017ben mért gyermekek körében mintegy
9%-kal magasabb az alultápláltak
aránya (ez százalékpont értékben kétszeres eltérést jelent!), míg a túlsúlyosak hányada közel 5%-kal, az elhízottaké pedig kb. 2%-kal alacsonyabb,
mint a 2014-es évben mérteké. A normál tápláltságúak aránya közel azonos a két mintában.
A Dunaharasztiban mért két mintát
összehasonlítva megállapítható, hogy
összességében a normál tápláltságúak aránya gyakorlatilag nem változott,
jelentôsen csökkent a túlsúlyosak és
az elhízottak, ugyanakkor nôtt az alultápláltak hányada. Nemi bontásban is
szignifikáns a különbség a két vizsgálati év adatai között, és ebbôl látható,
hogy a lányok nagyobb mértékben járultak hozzá a súlyfelesleggel rendelkezôk arányának csökkenéséhez, mint
a fiúk.
Folytatás a 20. oldalon
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Folytatás a 19. oldalról
Az együttes korcsoportos és nemi
bontás szerinti elemzések a fenti képet
még annyival árnyalják, hogy az alultápláltak arányának növekedése a 8—9
éves fiúk körében a legkiugróbb, továbbá, hogy a legkedvezôbb változások a 11—12 éves lányok körében voltak tapasztalhatók, vagyis nôtt a nor-

többek között, mivel ez a program fô
célja — a túlsúlyos gyermekek arányának csökkenése. Mindez azért is figyelemre méltó, mert viszonylag rövid
idôtávon belül valósult meg. Nagyon
fontos lenne a GYERE® valamilyen
szintû további fenntartása, hiszen az
eredmények kedvezôek, de még bôven van javítanivaló a kitûzött cél elérése érdekében.

sult meg. Ugyanakkor ez az eredmény
azért nagyon örvendetes, mert a pubertáskorba lépô lányok különösen fogékonyak a különféle táplálkozási anomáliákra (pl. egészségtelen testtömegszabályozó, testtömegcsökkentô tevékenységek), ami hazánkban sajnos kiemelkedôen jellemzô európai viszonylatban.
A 2017-es felmérésben az alsó tagozatosok körében jelen lévô alultápláltsági arányok elgondolkodtatóak. A helyi
védônôk megfigyelték, hogy ebben a
korosztályban az utóbbi években megnövekedett az igen mozgékony, gyakran hiperaktív, gracilis gyermekek
aránya, amelynek az okát nem ismerik.
A városban egyébként rendkívül magas
a sportoló gyermekek száma, ami önmagában örvendetes. Ugyanakkor az
óvodából az iskolába járásra váltás is
szerepet játszhat a jelenség létrejöttében, amely a menzának tulajdonítható,
mivel általános tapasztalat, hogy az iskolába kerülô gyerekek kevésbé eszik
meg az iskolai ebédet, mint korábban
az óvodában kapottat.
A kedvezôtlen tápláltsági állapotra
vonatkozó adatok egyértelmûen indokolják a GYERE®-program mûködése
keretében az egészségesebb életmódra nevelést. A Dunaharasztiban elért 7%-os csökkenés hazai és nemzetközi szinten egyaránt jelentôs. Ugyanakkor az eredmények felhívják a figyelmet a 10—12 éves korú gyermekek fokozott veszélyeztetettségére a túlsúlyosság szempontjából, melyet lényeges szem elôtt tartani a projekt kivitelezése során.

mál tápláltságúak aránya, alig nôtt az
alultápláltak, és jelentôsen csökkent a
súlyfelesleggel rendelkezôk hányada.
Összefoglalóan elmondható, hogy a
GYERE®-program mûködése során
nagymértékben csökkent Dunaharaszti
városában a súlyfelesleggel bíró 6—12
éves korú gyermekek aránya, tehát a projekt hatásosnak, sikeresnek tekinthetô.
A sokrétû aktivitás hatásai közül
nyilván csak egy, ám a legfontosabb —

Az adatok finomabb elemzése (az
eloszlások vizsgálata, nemek és korcsoportok szerinti bontás) támpontot
adhat arra vonatkozóan is, hogyan lehetne továbbfejleszteni a tematikát. A
túlsúlyosak arányának csökkenése a
lányoknál jellemzôbb volt, így a program az ô esetükben hatásosabbnak bizonyult.

2015-ben Szerencsen is sikeresen
elindult a program, melynek elsô mérései szerint a fenti korcsoportba tartozó
teljes mintában (n=702) a túlsúlyosak
aránya 18,8%, míg az elhízottaké
14,2% volt. Szakmai szervezetünk célja, hogy a GYERE®-program országos
szintû projektté fejlôdjön.

A normál tápláltságúak arányának
növekedése a túlsúlyosak rovására
csak a 11—12 éves korú lányoknál való-

Kubányi Jolán MSc, elnök
Magyar Dietetikusok
Országos Szövetsége
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