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U
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Σκοπός της
τ
έρευνα
ας είναι ,μ
μέσω ενόςς ερωτηματολογίου, να καταγρ
ραφούν οιι
διατροφικκές συνήθειες των πα ιδιών σε ακαδημίες καθώς
κ
και η ενημέρωση τους σεε
θέματα σω
ωστής διαττροφής και τη σχέση της
τ με την απόδοση.
α
ΤΤο δείγμα αποτέλεσαν
α
ν
50 παιδιά
ά, ηλικίας 11‐12ετών,
1
παίχτες τη
ης Ακαδημίίας ποδοσφ
φαίρου ΗΡΑΚΛΗΣ τηςς
ανατολική
ής Θεσσαλλονίκης. Τα
α αποτελέέσματα έδειξαν ότι το σχεδό
όν όλα τα
α
παιδιά(96
6%) έχουν ενημερωθείί, ενώ μόλιςς το 4% ουδ
δέποτε είχα
αν κάποια ενημέρωση
ε
η
που να αφ
φορά θέμα
ατα σωστήςς διατροφήςς. Το 56% των
τ παιδιώ
ών γευματίζζει πριν τονν
αγώνα κα
αι αντίστοιχχα το 60% μ
μετά τον αγγώνα. Όσονν αφορά τοο είδος του
υ γεύματος,,
πριν τον αγώνα,
α
το 80%
8 δεν δίννει σημασία
α και μόλις το 20% τω
ων παιδιών προτιμά το
ο
κρέας. Μεετά τον αγώ
ώνα, μεγάλλο είναι το ποσοστό(64%) που αδδιαφορεί για το είδοςς
του γεύμα
ατος, σε αντίθεση με ττο 19% που
υ προτιμούνν ζυμαρικά και το 17%
% κρέας. Το
ο
88% των παιδιών
π
κατταναλώνει φρούτα πρ
ριν τον αγώννα ,ενώ, αννησυχητικά,, σχεδόν το
ο
ίδιο ποσοστό(84%) απάντησεε αρνητικά
ά για μετά
ά τον αγώ
ώνα. Ένα μόλις 5%
%
καταναλώ
ώνει αναψυκτικά μόνοο μετά τον αγώνα. Στο
ο σύνολο τω
ων παιδιώνν που είναιι
ενημερωμ
μένα ελάχιιστα(28%) χρειάζεται να κατανναλώνουν βιταμίνες και άλλα
α
συμπληρώ
ώματα δια
ατροφής. ΓΓι’ αυτό λοιπόν προ
οτείνεται εειδικό διαττροφολόγιο
ο
ξεχωριστά
ά για κάθε παιδί.
π
Λέξεις κλεειδιά: διατρ
ροφή παιδιώ
ών, ακαδημ
μίες ποδοσφ
φαίρου, δια
ατροφή και απόδοση
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Σκοπός τη
ης έρευνας είναι να μεετρηθεί, μέέσω ενός ερ
ρωτηματολοογίου της Universal,
U
ο
αριθμός αυτών
α
που χρησιμοποοιούν συμπ
πληρώματα διατροφήςς, οι αιτίες χρήσης, οιι
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π
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γνώσεις και απόψειςς τους γι αυττά. Το δείγμα αποτελο
ούταν από 1110 άτομα ηλικίας 18‐‐
30 ετών και
κ των 2 φύλων,
φ
πελά
άτες 3 ιδιω
ωτικών γυμνναστηρίων του Ν. Θεσ
σσαλονίκηςς
(κεντρική περιοχή). Τα αποτελλέσματα έδ
δειξαν ότι το 77,27% γνωρίζει τι
τ είναι τα
α
συμπληρώ
ώματα διαττροφής. Το 49,1% έχειι χρησιμοπο
οιήσει κάποοιο συμπλή
ήρωμα, ενώ
ώ
το 30,9% δηλώνει ότι μπορεί ννα προμηθευτεί συμπ
πληρώματα από το γυ
υμναστήριο
ο
σ
μα σύμφωνα με τους ερωτηθέντε
ε
ες είναι η πρωτείνη.
π
Η
του. Το πιιο γνωστό συμπλήρωμ
χρήση τωνν συμπληρω
ωμάτων γίννεται με πρ
ροσωπική απόφαση
α
σύύμφωνα μεε το 37,03%
%
ενώ το 25,9%
2
δήλω
ωσε ότι έκκανε χρήση
η έπειτα από παρότρρυνση του γυμναστή..
Ανησυχητικό είναι το
ο γεγονός ότι 68,6% δεν
δ έκανε κάποια εξέέταση πριν την χρήση
η
τους. Οι λόγοι
λ
που οδηγούν σστην χρήση
η συμπληρω
ωμάτων είνναι κυρίωςς η αύξηση
η
απόδοσηςς λόγω άθ
θλησης, διιατροφικοί και αισθ
θητικοί. Τοο 62,9% αυτών
α
που
υ
χρησιμοπο
οίησαν κάπ
ποιο συμπλ ήρωμα είδεε θετικά απ
ποτελέσματτα και δεν διαπίστωσε
δ
ε
καμία παρ
ρενέργεια το
τ 74%. Το 777,7% διαβά
άζει την ετικέτα του α
αν και το 46,9% αυτώνν
δεν γνωρίίζει όλα τα συστατικά. Από όσουςς χρησιμοποίησαν συμμπληρώματτα, μόλις το
ο
38,8% απ
πό αυτούς θα συνιστοούσε την χρήση
χ
τους σε κάποιοο φίλο του
υς. Σε κάθεε
περίπτωση πρέπει να γίνετα
αι σωστή ενημέρωσ
ση για τηην χρησιμό
ότητα τωνν
ωμάτων, να
α παροτρύνεεται ο πελά
άτης να κάνει εξετάσειις πριν την χρήση
χ
τουςς
συμπληρω
και να μηνν τα χρησιμ
μοποιεί αλόόγιστα.
Λέξεις κλεειδιά: συμπ
πληρώματα διατροφήςς, συμπληρώ
ώματα και ά
άσκηση, πα
αρενέργειες
συμπληρω
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Η παιδική
ή παχυσαρκία είναι μ
μία κατάσταση όπου το υπερβοολικό σωμα
ατικό λίποςς
επηρεάζειι αρνητικά την υγεία ττων παιδιώ
ών και μπορ
ρεί να οδηγγήσει σε πα
αθολογικέςς
καταστάσεις, συμπεριλαμβανο μένων του διαβήτη, των καρδια
ακών παθή
ήσεων, του
υ
ων διαταρ αχών. Η υπερκαταννάλωση ζά
άχαρης, η αυξημένη
η
καρκίνου και άλλω
κατανάλω
ωση λιπαρώ
ών οξέων, καθώς καιι η έλλειψη
η φυσικής δραστηριό
ότητας τωνν
παιδιών φαίνεται
φ
να
α σχετίζετα
αι στατιστικκά σημαντικά με την παιδική πα
αχυσαρκία..
Σκοπός τη
ης παρούσα
ας έρευνας ήταν να κα
αταγράψει τις
τ διατροφ
φικές συνήθ
θειες και τη
η
φυσική δραστηριότη
ητα των πα
αιδιών σχο
ολικής ηλικκίας. Το δεείγμα αποττέλεσαν 60
0
παιδιά του Δημοτικο
ού Σχολείου
υ (30 αγόριια και 30 κορίτσια), ηηλικίας 11,1
1 ± 0,1 έτη,,
σωματικής μάζας 42,,3 ± 1,1kg κκαι σωματικκού αναστή
ήματος 149,,0 ± 0,01cm
m, τα οποία
α
συμπλήρω
ωσαν το «Ε
Ερωτηματολλόγιο Διατρ
ροφικών Συ
υνηθειών κα
αι Άθλησηςς». Όλοι οιι
μαθητές συμμετείχα
σ
αν εθελοντιικά στη ερεευνητική διαδικασία μμετά από ενημέρωση
ε
η
για το περιεχόμενο και τους σστόχους τηςς μελέτης και
κ την ολοοκλήρωσανν όλοι όσοιι
συμμετείχχαν εξ αρχχής (Ν=60). Το 66,6% των μαθη
ητών γυμνά
άζεται και σε άλλουςς
χώρους πλην
π
του σχχολείου του
υλάχιστον δύο
δ φορές την εβδομμάδα, παρό
όλα αυτά ο
Δείκτης Μάζας
Μ
Σώμα
ατος (ΔΜΣ) δε διέφερεε στατιστικά
ά σημαντικά
ά μεταξύ τω
ων παιδιώνν
που γυμννάζονται συστηματικά
ά (18,8 ± 0,4) και μη
μ (19,1 ± 0,7). Η συντριπτική
σ
ή
πλειοψηφ
φία των ερωτώμενω
ε
ων (98,3%) δήλωσε ότι στο σπίτι χρησ
σιμοποιούνν
* Η συμμετοχχή στο συνέδριο
ο με αναρτημένη
νη ανακοίνωση πιστοποιείται
π
από
ό το παρόν ηλεκ
εκτρονικό αρχείο
ο.
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καθημεριννά ελαιόλαδο. Παράλλληλα 85% των
τ μαθητώ
ών δήλωσε ότι τρώει καθημερινά
κ
ά
πρωινό κα
αι το 78,3%
% ότι κατανναλώνει σε αυτό γαλα
ακτοκομικά
ά προϊόντα χαμηλά σεε
λιπαρά. Τέλος
Τ
το 71,7% των μα
αθητών δήλλωσε ότι κα
αταναλώνε ι όσπρια πάνω από 1
φορά την εβδομάδα.. Η συστημα
ατική χρήση
η ελαιόλαδου και οσπρρίων στα πρ
ρότυπα τηςς
Μεσογεια
ακής διατρ
ροφής, η συστηματιική κατανά
άλωση πρ ωινού γεύ
ύματος μεε
γαλακτοκο
ομικά προϊό
όντα (κατά κανόνα) χα
αμηλά σε λιιπαρά, η συυμμετοχή τω
ων παιδιώνν
κανονικά στις σχολικές δραστη
ηριότητες φυσικής
φ
αγωγής, καθώ
ώς και ότι αθλούνταιι
κατά ένα μεγάλο ποσοστό συμμ
μετέχονταςς σε εξωσχο
ολικές δρασστηριότητεςς φαίνονταιι
ουν σημανντικό ρόλοο στη μη εμφάνιση παιδική ς παχυσα
αρκίας στο
ο
να παίζο
συγκεκριμ
μένο ηλικιακό δείγμα.
Λέξεις κλεειδιά: ερωτηματολόγιοο διατροφής, μεσογεια
ακή διατροφ
φή, ελαιόλα
αδο
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