Eredményes a gyermekkori elhízás visszaszorításáért indított GYERE®
Program
7%-kal csökkentette a súlyfelesleggel küzdő 6-12 éves gyermekek számát a Magyar
Dietetikusok Országos Szövetségének GYERE® Programja Dunaharasztiban

A GYERE®- Gyermekek Egészsége Programban Dunaharaszti városában 3500 gyermek vett
részt 0-tól 18 éves korig. A projekt 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 védőnőkön keresztül érte el a
szakmai szervezet. Közel 300 írásos oktató anyag készült, köztük szülőknek és
pedagógusoknak szóló tájékoztatók is. A GYERE® Program Facebook oldalán mintegy 400
poszt született szintén a kiegyensúlyozott táplálkozás népszerűsítése jegyében.
Számos egyéb program – beleértve a mozgást – színesítette a projektet, a szülők pedig a
témáról tartott megközelítően 200 szülői 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 élelmezésvezetővel
közösen heti rendszerességgel GYERE menüt állítottak össze a rendelkezésre álló
költségkereten belül, amelyet elfogyaszthattak az ovisok és az iskolások a közétkeztetésben.
A tanév végeztével Dunaharasztiban záruló program 35 dietetikus, és dietetikus hallgató
folyamatos aktív közreműködésével valósult meg.
„A program indulásakor tápláltsági állapotfelmérést1 végeztünk a 6-12 éves korcsoportba
tartozók körében. A gyermek kétharmada (64,5%) normál tápláltságú volt, 26,5% túlsúlyos. A
2017 tavaszán lezajlott második mérés szerint – a fenti korcsoportnak megfelelően – a
túlsúlyosak 5%-kal, az elhízott gyerekek aránya pedig 2%-kal csökkent, összességében tehát
7%-kal sikerült visszaszorítani a súlyfelesleggel rendelkező gyerekek számát!” – emeli ki a
program egyik legfőbb eredményét Kubányi Jolán, a Magyar Dietetikusok Országos
Szövetségének elnöke.
„A súlyfelesleggel küzdő gyerekek arányának 7%-os csökkenése azért is figyelemre méltó,
mert mindössze 3 év alatt valósult meg, továbbá nemzetközi szinten is jelentős eredmény!
Éppen ezért fontos lenne a program további fenntartása és más városokra, településekre
történő, esetleg országos kiterjesztése!” – jelentette ki az adatok tükrében Dr. Szalay László,
Dunaharaszti polgármestere.
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A helyi védőnői szolgálat segítségével a 6-12 éves gyerekek körében, összesen 1424 gyermeken végeztünk
testtömeg és testmagasság mérést, akiket a vizsgálatba anonim módon, szülői beleegyező nyilatkozattal vont
be a szakmai szervezet.

A GYERE® Program
A három évig tartó modellprogram az EPODE célkitűzésein alapul, amelynek lényege a gyermekkori elhízás visszaszorítása a
helyi közösségek összefogásával. A szakemberek főként az egészséges táplálkozás, a mozgás, az aktív játék és kikapcsolódás
élvezetével összefüggő hétköznapi normák és szabályok kialakításához és elsajátításához segítették hozzá a gyermekeket és
rajtuk keresztül a családokat.
Hazánkban elsőként Dunaharasztiban indult el a program 2014-ben széles társadalmi összefogással. A projekt a Magyar
Dietetikusok Országos Szövetségének szakmai vezetésével, a helyi oktatási és nevelési intézmények, a védőnői szolgálat,
Dunaharaszti Város Önkormányzata együttműködésével, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Egészségügyért
Felelős Államtitkársága, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kara és az Országos Gyermekegészségügyi Intézet
összefogása által valósult meg.

A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége
A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 1991-ben alakult, közhasznú szervezetként működik. 1994 óta tagja az Európai
Dietetikusok Szövetségének (European Federation of the Associations of Dietitians, EFAD), 2008 óta pedig a Dietetikusok
Világszövetségének (International Confederation of Dietetic Associations, ICDA). Az MDOSZ tagjai főiskolát végzett
dietetikusok és egyetemet végzett táplálkozástudományi szakemberek, akik ma már nem csak az egészségügy különböző
területein dolgoznak, hanem jelentős létszámban az élelmiszeripari cégek munkáját is segítik. Az MDOSZ olyan programok
kidolgozásában és megszervezésében vesz részt, amelyeknek célja a fogyasztók tájékoztatása, illetve az egészséges
életmódnak
megfelelő
táplálkozási
gyakorlat
és
szokások
kialakítása
pozitív
befolyásolás
útján.
Mi az MDOSZ célja?
• A lakosság egészségi állapotának megőrzése és javítása.
• Az egészséges táplálkozási szokások kialakítása és népszerűsítése a lakosság körében.
• A táplálkozással összefüggő betegségek dietoterápiás vonatkozásainak széleskörű megismertetése, elfogadtatása és
bevezetése.
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