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Gyermekkori elhízás 

• A gyermekkori elhízás a 21. század egyik legsúlyosabb népegészségügyi problémája 
 
• Az elhízott gyerekek száma rohamosan nő 
 

• A túlsúlyos és elhízott gyerekek valószínűleg felnőttkorban is  azok lesznek  diabetes, 
kardiovaszkuláris megbetegedések korábbi életkorban jelentkeznek 
 

• A gyermekkori elhízás megelőzése ezért kiemelt fontosságú! 

 

 



A kutatómunka fő kérdései 

 Milyen a túlsúly/elhízás prevalenciája az iskoláskorú gyermekek körében 
Magyarországon és Európában? 

 

 Hogyan lehet megelőzni a túlsúlyt/elhízást a korai életkorban? 

 

 Hogyan érhető el a leghatékonyabban az egészséges életmódra való nevelés az iskolák 
és a szülők bevonásával? 

 

 



Előzmények 

• ToyBox - study:  - több mint 700 óvodapedagógus  
                                  - 309 óvoda 
                                  - több mint 17 000 gyermek, család részvételével 
     Óvodákban zajló, családokra fókuszáló intervenció 
     Az egészséges életmód promótálása 
       
 





Feel4Diabetes program 

• A “Families  across  Europe  following  a  hEalthy  Lifestyle  FOR Diabetes  
prevention” program: 

 
• „Developing and implementing a community based intervention to create a more supportive social 

and physical environment for lifestyle changes to prevent diabetes in vulnerable families across 
Europe (Feel4Diabetes)” 

 
• az iskolákra és a közösségekre építő,  
• családokat megcélzó intervenció,  
• az Európai Unió indított el 6 országban (BE, BG, FI, GR, HU, ES) a Horizon 2020 

(projektszám: 643708) keretében 
 

• A program célja: az egészséges életmód népszerűsítése a családok és gyermekeik körében 

 



Feel4Diabetes program 

 

221 iskola 
Több  mint 30 000 érintett 
Iskolai komponens 
Közösségi komponens 
„Magas kockázatú” családok - fokozott intervenció 
 
 



Települések 
Intervenciós             Kontroll 

 



A projekt vizsgálati módszerei 

 Klinikai vizsgálat (2015-2019) 
 

 Random beválasztott általános iskolák: 
• Intervenciós  aktívabb életmód tanácsadás 
• Kontroll  kevesebb program és oktatás 

 
 Az adatgyűjtés fázisai: 

• alapadatok begyűjtése 
• első éves utánkövetéses adatok gyűjtése  
• második éves utánkövetéses adatok gyűjtése  

 
 Az adatgyűjtés elemei: 

• Kérdőívek kitöltetése (FINDRISK, életmód, táplálkozási szokások, fizikai aktivitás, 
gyerekekre és szüleikre vonatkoztatva) 

• Antropometriai mérések (testsúly, testmagasság, haskörfogat) 
• Vérnyomásmérés (csak szülőknél) 
• Vérvétel [LDL-, HDL-koleszterin, Trigliceridek, Glukóz, HbA1c] (csak szülőknél) 

 



Iskolai komponens 

 Kialakítandó vagy fejlesztendő életmódbeli szokások: 
• Vízfogyasztás népszerűsítése (cukorral édesített üdítők helyett) 
• Egészséges reggeli fogyasztása 
• Fizikai aktivitás növelése 
• A zöldség-gyümölcs fogyasztás népszerűsítése 
• A hosszantartó üléssel töltött idő csökkentése/megszakítása, akár az órán is 

 
 Alkalmazott módszerek: 

• 1. : Támogató környezet megteremtése az iskolában 
• 2. : Az aktuális feladatok elvégzése naponta, az egész osztály bevonásával 
• 3. : Aktív és lelkes példaképek állítása a közösségből 
• 4. : Tantermi feladatok végzése 
• 5. : A szülők tájékoztatása hírleveleken keresztül 

 



Miért fontos az iskolákat célzó intervenció? 

 Az általános iskola első éveiben: 
•  a gyermekek még nyitottak 
• a szerzett tapasztalatok bevésődnek, ideális időszak a fenntartható 

egészségmagatartás kialakítására  
 Ennek módja:  

• az egészséges táplálkozás és a fizikai aktivitás beépítése a tanmenetbe, vidám és kreatív 
módon, 

• példaképek állítása a gyermekek számára (más emberek viselkedésének a megfigyeléséből is 
tanulnak) 

• társaik 
• szüleik 
• tanáraik 
 

 Támogató környezet megteremtése az iskolában és otthon is, népszerűsítve az 
elérni kívánt egészségmagatartást. 

 



SMS Intervenció 
(205 sms) 

Nem válaszolt: 174 Nemleges válasz: 27 A válasz igen: 4 



Eddigi eredmények 

1. táblázat: A FEEL4DIABETES programban 
                     résztvevő gyermekek jellemzői országonként 

1. diagram: A túlsúly/elhízás gyakorisága a gyermekek 
                      körében országonként 



2. táblázat: A gyermekek antropometriai  
      adatai országonként 

3. táblázat: A FINDRISC kérdőívek száma országonként 



Eddigi eredmények 

• Összesen több mint 20 000 szülő vett 
részt a méréseken 

 

• 4 513 szülő volt besorolható a „magas 
kockázatú” kategóriába (baseline 
FINDRISC score >10) 

 

• A 2-es típusú cukorbetegségben 
szenvedő szülők 40,6%-a korábban nem 
volt diagnosztizálva 

• A magas vérnyomás a szülők 62,6%-
ánál eddig nem került diagnosztizálásra 

• Pozitív változások a szülőknél: 

• ↑ Fizikai aktivitás 

• ↓ Képernyő előtt eltöltött idő 

• ↓ Az apukák BMI értéke 

 

• Pozitív változások a gyerekeknél: 

• ↑ Zöldség- és gyümölcsfogyasztás 

• ↓ Édességek és sós nassolnivalók 

• ↑ Fizikai aktivitás 



Köszönöm szépen a figyelmet! 
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