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Γηαηξνθή

• Σπλδεδεκέλε κε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία 
Δζληθό Σρέδην Γξάζεο γηα ηε δηαηξνθή θαη ηηο δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο 2008-2012

• «Σε κηα αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ από κηα δηαρξνληθή κειέηε 2.000 

παηδηώλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, νη εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ όηη ην 

29% ησλ παηδηώλ πνπ ήηαλ ρξόληα ζύκαηα εθθνβηζκνύ ζην ζρνιείν, 

ήηαλ ππέξβαξα ζηελ ειηθία ησλ 18 εηώλ ζε ζύγθξηζε κε ην 20% ησλ 

παηδηώλ πνπ δελ ππήξμαλ ζύκαηα εθθνβηζκνύ.

• Τα εθθνβηζκέλα παηδηά δελ είραλ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα είλαη 

ππέξβαξα θαηά ην ρξόλν πνπ ήηαλ ζύκαηα από ηα κε εθθνβηζκέλα 

παηδηά θαη ην εύξεκα ήηαλ ζεκαληηθό αθόκε θαη κεηά ηνλ έιεγρν γηα 

παξάγνληεο, όπσο ε θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ε επηζηηηζηηθή 

αλαζθάιεηα, ε θαθνπνίεζε ησλ παηδηώλ, ην IQ θαη ε ςπρηθή πγεία».
PsychologyNow Team (2017)



Παρπζαξθία θαη Γηαβήηεο

Παρπζαξθία

• Αηηία: Λήςε ηξνθήο ζε πνζόηεηα κεγαιύηεξε από όζν επηβάιινπλ νη 

θπζηνινγηθέο αλάγθεο θαη ε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ αηόκνπ

• Σύλδεζε κε ηνλ Σαθραξώδε Γηαβήηε

Σαθραξώδεο δηαβήηεο

• Κίλδπλνο πξνζβνιήο από θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο

• Τάζεηο ηαρείαο αύμεζεο δηεζλώο
Δζληθό Σρέδην Γξάζεο γηα ηε δηαηξνθή θαη ηηο δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο 2008-2012’

Εσκέλνπ (2021)



Γηαηξνθηθέο Γηαηαξαρέο

• Φξόληεο, ππνηξνπηάδνπζεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο

• Δπηπινθέο ζηε ζσκαηηθή πγεία

• Σπλλνζεξόηεηα κε άιια ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα
Μπέιινο, Σθαπηλάθεο, Πεηξίθεο, Μαπξέαο (ρσξίο εκεξνκελία)

• Πην ζπρλέο: 1. Χπρνγελήο αλνξεμία

2. Χπρνγελήο βνπιηκία

3. Δπεηζνδηαθή ππεξθαγία
Δζληθό Σρέδην Γξάζεο γηα ηε δηαηξνθή θαη ηηο δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο 2008-2012’ 

Μπέιινο, Σθαπηλάθεο, Πεηξίθεο, Μαπξέαο (ρσξίο εκεξνκελία)

• Δκκνλή κε ζσκαηηθό βάξνο θαη εηθόλα ζώκαηνο 
Ληνδίδνπ (2015)



Χπρνγελήο Αλνξεμία
• «Ζ αδπλακία ελόο αηόκνπ λα δηαηεξήζεη ην ζσκαηηθό ηνπ βάξνο 

εληόο θπζηνινγηθνύ εύξνπο […]». 

• Φξνλίσο ειιηπνβαξή άηνκα  αγσλία λα κελ παρύλνπλ (έληνλνο θαη 

παξάινγνο θόβνο)

• Κνξίηζηα: Πξνβιήκαηα κε ηελ έκκελν ξύζε 

• Καηάζιηςε, αγρώδεηο εθδειώζεηο

• Τειεηνπξγίεο ιήςεο ηξνθήο θαη άζθεζεο 

Ληνδίδνπ (2015)’ Μαπξίδνπ (2020α)’ Μπέιινο, Σθαπηλάθεο, Πεηξίθεο, Μαπξέαο (ρσξίο εκεξνκελία)



Χπρνγελήο Βνπιηκία

• «Κπθιηθή» ζπκπεξηθνξά: επεηζόδηα ππεξθαγίαο θάζαξζε κέζσ 

πξόθιεζεο εκέηνπ ή κέζσ θαζαξηηθώλ 

• Υπεξβνιηθή άζθεζε ή λεζηεία 

• Αδηθαηνιόγεηα απζηεξέο δίαηηεο  απνηπρία  θπθιηθή 

ζπκπεξηθνξά 

• Καηάζιηςε, ζσκαηηθά πξνβιήκαηα θ.ιπ. 
Ληνδίδνπ (2015)’ Μπέιινο, Σθαπηλάθεο, Πεηξίθεο, Μαπξέαο (ρσξίο εκεξνκελία)



Γηαηαξαρή Υπεξθαγίαο

• Φξόληα ππεξβνιηθή θαηαλάισζε θαγεηνύ κε καθξέο πεξηόδνπο 
ζπρλώλ επεηζνδίσλ ππεξθαγίαο

• Σπλαηζζήκαηα ελνρήο θαη ληξνπήο
Ληνδίδνπ (2015)’ Μπέιινο, Σθαπηλάθεο, Πεηξίθεο, Μαπξέαο (ρσξίο εκεξνκελία)

• Αίζζεζε έιιεηςεο ειέγρνπ ζηελ πξόζιεςε ηεο ηξνθήο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ επεηζνδίνπ 

Λνκβαξδέαο (2020)’ Μαπξίδνπ (2020)

• «Η διαηαρατή επειζοδιακής σπερθαγίας, λοιπόν, είναι ένα δσναηό
καμπανάκι ποσ μας πληροθορεί όηι απομακρσνόμαζηε από ηον
αληθινό, σγιή μας εασηό. Η ανάγκη μας να απαλλαγούμε από ηις
ζσνέπειες ηης ζσμπεριθοράς ασηής μπορεί να γίνει ηο ένασζμα για να
αρτίζοσμε να αγαπάμε ηο ζώμα μας όπφς κι αν είναι και ότι μόνο σπό
ασζηηρούς όροσς. Έηζι, θα ζηαμαηήζοσμε να αναλφνόμαζηε ζηο ασηο-
μαζηίγφμα ποσ ζσνιζηά η σπερθαγία και θα βρούμε νέοσς ηρόποσς να
εκδηλφνόμαζηε τφρίς να βλάπηοσμε ηην σγεία μας».

Λνκβαξδέαο (2020)



Γηαηξνθή θαη Χπρηθή Υγεία

• «[…]ζπληαγέο πνπ βαζίδνληαη ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα λα βνεζήζνπλ ζηε δηαρείξηζε ησλ ςπρηθώλ δηαηαξαρώλ 

ηόζν ζε αηνκηθό όζν θαη ζε πιεζπζκηαθό επίπεδν».

• «[..] πνιιέο κειέηεο έρνπλ δείμεη θάπνηα ζρέζε αλάκεζα ζηηο πγηείο 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη ηελ επηθξάηεζε ελόο κεησκέλνπ θηλδύλνπ 

γηα ηελ θαηάζιηςε θαη ηελ απηνθηνλία ζε όινπο ηνπο πνιηηηζκνύο θαη 

όιεο ηηο ειηθίεο».

• «Ζ κεηξηθή θαη ε παηδηθή δηαηξνθή είλαη επίζεο παξάγνληαο 

επηξξνήο ζηελ ςπρηθή πγεία ησλ παηδηώλ, ελώ νη ζνβαξέο αδπλακίεο 

ζε νξηζκέλεο από ηα απαξαίηεηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαηά ηε 

δηάξθεηα θξίζηκσλ αλαπηπμηαθώλ πεξηόδσλ έρνπλ εκπιαθεί ζηελ 

αλάπηπμε ηεο θαηάζιηςεο θαη ησλ ςπρσηηθώλ δηαηαξαρώλ».

• «[…] ζρέζε αλάκεζα ζηηο «αλζπγηεηλέο» δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη 

ηε θησρή ςπρηθή πγεία ζε παηδηά θαη εθήβνπο».
PsychologyNow Team (2015)



Γνκέο ππνζηήξημεο αηόκσλ κε 

δηαηαξαρέο πξόζιεςεο ηξνθήο

1. Α’ Χπρηαηξηθή Κιηληθή ΔΚΠΑ. Αηγηλήηεην Ννζνθνκείν

2. Παηδνςπρηαηξηθή Κιηληθή. Ννζνθνκείν Παίδσλ «Αγία Σνθία»

3. Τκήκα Χπρηαηξηθήο Δθήβσλ θαη Νέσλ. Γεληθό Κξαηηθό Ννζνθνκείν 

Αζελώλ «Γ. Γελλεκαηάο»

4. Μνλάδα Δθεβηθήο Υγείαο (Μ.Δ.Υ.). Β’ Παηδηαηξηθή Κιηληθή ΔΚΠΑ. 

Ννζνθνκείν Παίδσλ «Π. & Α. Κπξηαθνύ» 

5. «ΑΝΑΣΑ». Αζηηθή Με Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία Υπνζηήξημεο 

Αηόκσλ πνπ Πάζρνπλ από Γηαηξνθηθέο Γηαηαξαρέο
Ληνδίδνπ (2015)



Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο
• Δζληθό Σρέδην Γξάζεο γηα ηε δηαηξνθή θαη ηηο δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο 2008-2012. Αζήλα: Υπνπξγείν Υγείαο θαη Κνηλσληθήο 
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