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Tisztelt Olvasó!
Kedves Védőnő Kolléganő!

Az idei év számos kihívás elé állított mindannyiunkat, másképp alakult életünk, mint 
ahogy vártuk. A COVID-19 pandémia miatt kihirdetett veszélyhelyzeti korlátozások az 
Egyesület által tervezett konferenciák, továbbképzések megvalósítását sem tette lehetővé. 
Tavasszal még reménykedtünk, hogy kora ősszel a rendezvényeket meg fogjuk tudni 
valósítani, de a második hullám korán érkezett.

A kialakult járványügyi helyzetet figyelembe véve, és az egészségügyi kockázatot 
mérlegelve, – mely sokkal súlyosabb a korábbi hónapokhoz viszonyítva –, az őszi idő-
szakra meghirdetett programokat is el kellett halasztanunk.

A konferenciáink szakmai előadásai a védőnői tevékenység korszerű végzéséhez adnak 
segítséget, ezért új formát kerestünk az ismeretek eljuttatására.

Felkértük a konferencia előadóit, vessék papírra az előadásaikat annak érdekében, hogy az 
információk eljussanak hozzátok, a rendezvények elmaradása ellenére is.

Bár tudjuk, hogy a személyes találkozást az írott sorok nem tudják pótolni, de bízunk 
benne, a kiadványban összegyűjtött információk hasznosak lesznek a mindennapi 
tevékenységeitekben.

Reméljük, hagyományos rendezvényeinket, konferenciáinkat, továbbképzéseinket, Megyei 
Védőnői Továbbképző Napokat 2021-ben már meg fogjuk tudni tartani, amennyiben  
a járványhelyzet ezt engedi.

Fogadjátok szeretettel az Ételünk az életünk – Várandósság egészségre hangolva 
Konferencia előadásait ebben a kiadványban összegyűjtve.

Magyar Védőnők Egyesülete Országos Elnöksége nevében

Csordás Ágnes Katalin 
elnök

Magyar Védőnők Egyesülete



2

Ételünk az életünk – Várandósság egészségre hangolva

Magyarországi stratégia az elhízás komplex 
kezelésére

Dr. Halmy Eszter
Magyar Elhízástudományi Társaság

Bevezetés

Az elhízás epidémiája a népegészségügyi helyzetkép meghatározójává vált ha zánkban 
és világszerte. Az elhízás mai szemléletünk szerint genetikai, környezeti, metabolikus 
és magatartási kóroki tényezők hatására kialakuló, komplex, krónikus, recidiváló, 
progresszív betegség, amely multifaktoriális eredete miatt túlmutat az egyéni kontrollon, 
ennek megfelelően mul ti  diszciplináris kezelést igényel (1). Kihatással van az egyén és a 
társadalom egészségi állapotára, szö vődményes és társult betegségei révén meghatározza 
a mortalitási és morbiditási struktúrát. Előnytelen hatást gyakorol az élet  minőségre,  
a mentális állapotra, a munkaképességre, az egyén és a társadalom anyagi helyzetére 
(2). Az elhízás egyre növekvő többletkölt séget jelent az egészségügyi ellátórendszerek 
számára világszerte. Ezért az elhízás evidenciákra épülő prevenciója és kezelése alapvető 
jelentőségű egészségpolitikai célkitűzés (3).

Az elhízás magyarországi előfordulása és trendje

Az utóbbi évtizedben a különböző, méréseken alapuló vizsgálatok alapján – az OTÁP 
2009 és 2014, valamint Rurik és mtsai 2013. évi adatai szerint (4) – az elhízás pre-
va lenciája a hazai felnőttkori népesség körében mintegy 30%, amelyhez a túlsúlyos 
ál la pot további mintegy 40% előfordulása tár sul. Különösen aggasztó a gyermekkori 
elhízás egyre nagyobb mértékű meg jelenése. Hazánkban minden 4-5. gyermek túl-
súlyos vagy elhízott. Ked vező eredményt hozott a gyermekek köré ben végzett COSI 
nemzetközi hatéves vizsgálat, amelyben a hazai gyermekkori túlsúly trendje nem nőtt.
A hazai felnőtt lakosságra kiterjedő Magyarország Átfogó Egészségügyi Szűrő prog-
ramjában 2010-2017 között a túlsúly és az elhízás együttes elő fordulása (BMI≥25 
kg/m²) férfiak és nők körében egyaránt stagnált az antropometriai és bioimedancia 
méréseken alapuló éves adatsorok (N=128598) trendjének vizsgálata alapján (1., 2. ábra).  
Ki eme lendő azonban, hogy ezen belül az elhízás (BMI≥30 kg/m²), és annak 
egyre súlyosabb fokozatainak (II. fokú BMI≥35 kg/m², III. fokú BMI≥40 kg/m²)  
gyakorisága az idősoron növekvő tendenciát mutat (3., 4. ábra), a világtrendek mu ta-
tóihoz hasonlóan (5).

Az elhízás jelentősége

Az elhízás önálló kockázati tényezőként számos további krónikus nem fertőző be-
teg ség előidézője. Az elhízás következményes krónikus be teg ségei közül a leg gya-
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1. ábra: Férfiak megoszlása BMI szerint 2010-2017 között

2. ábra: Nők megoszlása BMI szerit 2010-2017 között
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3. ábra: Férfiak II. és III. fokú elhízásának trendje 2010-2017 között

4. ábra: Nők II. és III. fokú elhízásának trendje 2010-2017 között
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koribbak: hipertónia, 2. típusú diabétesz, egyes da ga  natos-, szív- érrendszeri be teg-
ségek, reumatológiai megbetegedések (térd-, csípőizület), dyslipidémiák, zsírmáj, 
nehézlégzés, alvási apnoe (1). Vizs gá latunkban Magyarország Átfogó Egész ségügyi 
Szűrőprogramjában a hazai felnőtt lakosság körében az elhízás a hipertóniával igen 
erős, a 2. típusú diabetes mellitus esetében jelentős, szív- érrendszeri megbetegedések 
esetén gyengébb szignifikancia szinten mutatott összefüggést (6).
Az elhízás mortalitásra gyakorolt hatása is jelentős, 25 km/m2 fölött minden 5 kg/m2 
BMI növekmény az összhalálozást 30%-kal, a kardiovaszkuláris mortalitást 40%-kal, 
a diabétesz, vese, máj betegségek miatti halálozást 60-120%-kal növeli. 30-35 km/m2 
I. fokú elhízás esetén 2-4 évvel, 40-45 kg/m2 III. fokú elhízásban 8-10 évvel rövidíti 
meg az életet. Vezető halálokok az ischémiás szívbetegség, stroke, diabetes mellitus 
(1). A fiatalkori elhízás csökkentésével bizonyítottan csökkenthető a felnőttkori szö-
vődményes betegségek, így a szívbetegség kiala kulásának kockázata (7).
Az elhízás jelentheti a XXI. század legnagyobb egészségügyi kihívását. Nö vekvő több-
letköltséget jelent az egészségügyi ellátórendszerek számára vi lág szerte. Az Egyesült 
Ál la mok ban az egészségügy kiadásainak 21%-a az elhízás és szövődményes betegségek 
kezelési költségére fordítódik, a kü lön böző országok adatai alapján az egészségügyi 
alapok 2-21%-át teszi ki (2), Magyarországon Rurik mtsai (8) vizsgálatában az elhízás 
többletterhe az egészségügyi ráfordítások 11,6%-a.

Prevenciós tevékenység lehetőségei elhízásban

Alapvető az elhízás evidenciákra épülő megelőzése, kezelése és a progresszió mérséklése 
hosszútávú gondozás formájában.
Primer prevenció keretében az intrauterin szak, a csecsemő- és kisgyermekkor ki tün-
tetett jelentőségű, ezért a terhesgondozás, csecsemőtáplálás, óvodai-iskolai étkeztetés, 
oktató-nevelő tevékenység, az iskolai testnevelés és a sport lehetőség fo ko zott figyelmet 
érdemel.
Szekunder prevenció keretében az ellátásban kiemelt jelentőségű az életmód terápia, 
azaz a kiegyensúlyozott táplálkozás, a fokozott fizikai aktivitás, a megfelelő időtartamú 
és minőségű alvás, a stresszoldás biztosítása, valamint a rendszeres kontroll, irányított 
egyéni vagy csoportos testsúlyvezetés ke re tében (9, 10).
Tercier prevenció során komplex kezelés biztosítása szükséges (életmódterápia mellett 
gyógyszeres kezelés és/vagy műtéti beavatkozás) a progresszió meg aka dályozására, 
valamint az elvesztett funkciók helyreállítására.

A Nemzeti Népegészségügyi Programok fő irányai

A keringési, a daganatos, a szív-érrendszeri, a mozgásszervi, a gyermekkori be teg ségek 
nemzeti programjai, amelyekben nevesítve van az elhízás, mint riz i kótényező, továbbá a 
mentális zavarok megelőzését és kezelését szolgáló nemzeti egészségprogram jelentik a 
kitüntetett betegségcsoportokat. Ezen az öt preven ciós programon kívül az alapellátás 
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és a sürgősségi ellátás fejlesztése, valamint a kórházi fertőzések megelőzését célzó 
programok szerepelnek kiemelt célként.
Az 1993-ban indult és Európában mintaértékűvé vált Nemzeti Rákkontroll Program 
alapján minden lényeges betegségcsoportban nemzeti program ki ala kítása indokolt, 
ezért az elhízás – mint önálló betegség és egyben önálló rizikó tényező multimorbid állapotok 
kialakulására – önálló népegészségügyi program kialakítását teszi szükségessé.

Az elhízás visszaszorítását célzó intézkedések

Az utóbbi évtizedben a prevenció érdekében kifejtett jogszabályi intézkedések ha-
tá sosnak bizonyultak a felnőtt és gyermekkori túlsúly és elhízás együttes trend jé-
nek kedvező alakulására, így a mindennapos testnevelés bevezetése, a transzzsírsav-
rendelet, az iskolai büfé és büféautomaták szabályozása, a köz ét kez tetési rendelet, 
továbbá a NETA.
Világviszonylatban példaértékű a Magyarországon kialakult elhízás meg előzésére 
fordított egészségpolitikai figyelem, valamint kormányzati in téz kedések sora, ugyan-
akkor az obéz betegek stigmatizáció és disz kri mi náció mentes egészségügyi ellátása még nem 

5. ábra: Az elhízás kóroki tényezői
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tekinthető megoldottnak. Az elhízás korai diagnosztikája és kezelése nem nélkülözhet 
komplex szem léletű obezitológiai ellátórendszert. Hangsúlyozandó, hogy az el hí záshoz 
társult multimorbid állapotokban is elsősorban a kiváltó okot, az elhízást kell kezel-
nünk, ezáltal valamennyi betegség esetében azok javulását, vagy mérséklését érhetjük 
el. Az ellátórendszer obezitológiai szakmai és rend szer szintű fejlesztése megoldásra vár 
(11, 12), amelyben a védőnők, az iskolaegyészségügy szerepe sem hanyagolható el.

Az elhízás kialakulásában szerepet játszó tényezők rendszere

Az elhízás egyéni és epidemiológiai kialakulásának alapvető okát széles körben 
egyértelműen az energiagazdag táplálkozás és a csökkent fizikai aktivitás együt tesében 
látják. Az utóbbi években viszont egyre jobban teret foglal az a nézet, amely szerint 
ezek a tényezők nem mutatnak olyan mértékű korrelációt az e lhí zással, mint amilyen 
mértékben az megjelenik.
Az elhízás kialakulásában genetikai és környezeti faktorok, valamint ezek együt-
tes hatásai játszanak szerepet. Obezogén, vagyis elhízásra hajlamosító kör nye zetben 
élünk. A két hagyományos, fő faktor mellett újabb és újabb kóroki tényező szerepel az 
irodalomban, úgymint a stressz, az alváshiány, az infekciók, a bélbaktériumok, a toxikus 
anyagok, a hormonháztartást módosító vegyületek. Nem hanyagolható el a kényelmi 
termékek és berendezések használata, a reklámok és a fogyasztói társadalom hatása, az 
iskolázottság, a jövedelem, az egészségi kultúra helyzete, vagy az alacsony jódfelvétel, 
egyes gyógyszerek mellékhatása, a dohányzás, az intrauterin hatások, az anyai életkor, 
károsodott immunfunkciók, de a környezeti hőmérséklet, vagy az épített környezet 
szerepe sem. (3). Az elhízás kóroki tényezőinek rendszerét az 5. ábra mutatja be.

Egyéni és társadalmi szinten befolyásolható kóroki tényezők

A megelőzésben az egyén szintjén elsősorban az életmód tényezők kedvező irányú 
módosítása alapvető jelentőségű, kitüntetetten a megfelelő mennyiségű és összetételű 
táplálkozás, a fokozott fizikai aktivitás, az alvás minősége és időtartalma, a stresszoldás, 
a rendszeres életvitel, az előírásszerű gyógyszer és egyéb szerhasználat, és a mértékletes, 
szükség szerinti háztartási vegyszer, illetve kozmetikum használat. Míg az egészséges 
életmód kialakításában fontos az egyéni tájékozottság, a társadalom szintjén kiemelt 
jelentőségű a megfelelő tájékoztatás. Az egészségtudatos családi minta kialakításában, 
az anyai magatartás befolyásolásában a védőnői hálózatnak hangsúlyos szerepe van.
Az életmód tényezőkön túl, a káros természeti, mesterséges, valamint ked vezőtlen tá sa dal mi 
hatások lehetőség szerinti eliminálása kitüntetett tár sadalmi összefogást igény lő célkitűzés az 
elhízás visszaszorításában. További támogató társadalmi lépések szükségesek a meg fe le-
lő mozgástér biztosítása, az épített környezet egészséget szolgáló formálása, valamint a 
teljesség igénye nélkül a kedvező táplálkozási környezet alakítása, az élelmiszer-biztonság 
növelése, az adagok és csomagolások megfelelő méretezése és minősége, az ételreklámok 
mérséklése, a célzott edukáció növelése, a di-stressz csökkentése (ide értve az iskolai, 
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munkahelyi, lakóhelyi közösségi környezetet), a releváns edukáció és ismételt megerősítés, 
a közszereplők példamutatása, valamint a média hiteles kommunikációja érdekében.
Az elhízás megelőzésének szakmai szempontok alapján kiemelt két fő te rülete: a gyer-
mekkori prevenció, valamint a túlsúly (pre-obezitás) kezelése.

A gyermekkori elhízásban szerepet játszó legjelentősebb tényezők

A gyermekkori elhízásra prediszponáló öt legjelentősebb tényező: az intrauterin en-
do krin diszruptor kontamináció, a csecsemőtáplálás (amelyben védő faktor az anya-
tejes táplálás), a kisgyermekkori táplálkozás és fizikai aktivitás mennyisége és minősége, 
valamint a gyermek alvási szokásai, azaz az alvás időtartama és minősége (13).
Az alvás és gyermekkori elhízást célzó vizsgálati eredmények megerősítik, hogy a 
gyermekkori rövid alvás időtartam gyermek- és felnőttkori obe zitáshoz ve zet, to-
váb bá az obezogén étkezési magatartás összefügg az alvás csökkent idő tartamával és 
minőségével, valamint a gyermekkori obezitás megelőzésében prevenciós stratégiaként cél-
szerű megjeleníteni az alvás mennyiségi és minőségi fejlesztését (14).
Az alvás minőségét jelentős mértékben meghatározza a képernyő előtt eltöltött idő. 
Wolf C 2011-2017 között vizsgálta az alvási szokásokat, és azt találta, hogy a 0-8 éves 
gyermekek körében naponta átlag 2 óra 19 percet, 0-2 évesek 42 percet, 2-4 évesek 2 
óra 39 percet 5-8 évesek 2 óra 56 percet, azaz csaknem napi 3 óra hosszat töltenek 
képernyő előtt (15).
A képernyő előtt töltött időtartamra vonatkozó nemzetközi ajánlások ennek meg-
fe le lően lettek kialakítva: 0-18 hónapos korban csak legfeljebb szükség ese tén video 
beszélgetésre használjunk képernyőt, 18-24 hónapos korban csak szülővel együtt 
néz zen képernyőt a kisgyermek, 2-5 éves korban a gyer mek maximum 1 óra/nap 
minőségi programot nézzen, lehetőleg szülői fel ügyelettel. További általános ajánlás is 
megfogalmazódott a megfelelő mi nő ségű alvás érdeké  ben, vagyis lefekvés előtt 1 órával 
ne nézzen képernyőt a gyermek, képernyő előtt ne étkezzen, kapcsolja ki a képernyőt 
amikor nincs használatban.

A pre-obezitás és az elhízás korai diagnosztikája és korszerű kezelése

A testsúlymenedzsment mindkét formája, vagyis a testtömeg csökkentése és a test-
súlytartás az ellátórendszer szakmai és strukturális fejlesztését igényli. A test-
súlycsökkentés érdekében aktív beavatkozásra van szükség aktív ellátás keretében, 
míg a testsúlytartás gondozás formájában krónikus ellátás körében történhet. Gyer-
mekkorban a gyermek testmagasság nö ve kedése miatt a test súly tartás is lehet elegendő 
cél, a felnőttkori pre-obezitás vagy obezitás esetén a testtömeg csökkentés a kezelés 
célja, majd a csökkent testtömeg stabilizálása és megtartása a gondozás feladata. 
A kezelés megkezdése lehetőleg dinamikus fázisban történjen és lehetőleg már kis 
mértékű többletsúly esetén meg kell kezdeni a progresszió kivédése érdekében.
A kezelés szakemberek csoportját igényli a társbetegségek specialistáinak be vonásával. 
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A kezelés során korszerű, multidiszciplináris és egyénre sza bott terápia szükséges. 
Ennek részterületei: diétoterápia (étrendi kezelés), mozgásterápia, pszichés támogatás 
(stresszoldás, viselkedés-terápia), szük ség esetén étrend-helyettesítők alkalmazása, 
gyógyszeres kezelés, intra gasztrikus ballon terápia, sebészeti megoldások (vészes el hí-
zás esetén), továbbá a szövődményes betegségek konzíliumára és együttes kezelésére 
lehetőség, valamint nem nélkülözhető a betegklubok aktivitása (3).

Strukturális feladatok az elhízás egészségügyi rendszer keretében történő 
ellátásában

Az elhízás különböző szintű ellátása érdekében a védőnői- iskola-egész ségügyi hálózat 
és az EFI-k elhízás vonatkozású fejlesztése, az alapellátás bővítése (antropometriai 
paraméterek követése, tanácsadás), az obezitológiai szakorvosi ellátás fejlesztése, re-
gio nális Elhízás Központok / Obezitológiai Centrumok (multidiszciplináris ke ze lés) 
kialakítása, valamint önsegítő betegklubok szakmai támogatása szükséges. Az egész-
ségpolitikai szándék szerint a különböző ellátási szintek finanszírozása igényel meg-
oldást. Je len leg Európában több mint 100 európai minősítésű központ működik, a 
kritériumoknak egyes hazai felnőtt és gyermek központok eleget tesznek.
A szakember képzés területén az „obezitológus orvos” posztgraduális képzés belépési 
kri té riumainak bővítése szükséges, valamint a „multidiszciplináris team” tagjainak spe-
ciá lis, új típusú, „elhízástudományi szakember” MSc szintű képzése kialakításra vár. 
Továbbiakban a magánorvosi és magánellátást végző elhízástudományi szakemberek 
tevékenységének szabályozása és kontrolja szükséges.

Szakmapolitikai megfontolások

El kell fogadni a hazai és nemzetközi szakmai szervezetek érvelésén túl menően az 
Európai Unió 2014. évi rendeletében foglaltak alapján, hogy „az elhízás betegség, amely 
kezelést igényel”.
Figyelembe kell venni az elhízás nagyarányú előfordulását, a hazai mor biditásra és 
mortalitásra gyakorolt hatásait és makrogazdasági költ ség vonzatait, valamint az 
elhízás kezelésének ered ményességéről és költség-hatékonyságáról megjelent hazai 
számításokat és nemzetközi adatokat.
Figyelmet és ráhatást igényel az elhízott betegek stigmatizáció és disz kri mináció-men-
tes tár sa dalmi megítélése, valamint betegségük egészségügyi ellátó rendszeren belül 
történő kezelése (16).
Szemléletváltás szükséges a népegészségügyi megközelítésben, vagyis az elhízással 
össze függő multimorbid állapotokban is elsősorban a kiváltó okot, az elhízást szükséges 
kezelni, ezáltal valamennyi társbetegség esetében azok javulását, vagy a műtéti és a 
posztoperatív veszélyek mérséklését érhetjük el.
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Elhízás a covid-19 pándémia idején

Tekintettel arra, hogy az elhízás önmagában is gyulladásos- immunbetegségként fog-
ható fel, nagyobb rizikót jelent további megbetegedésekre, így a co vid-19 meg be te-
gedésre is. Az európai országok gyakorlata alapján az Euró pai El hí zástudományi 
Kongresszuson közölt adatok szerint elhízásban, különösen, ha az elhízást már további 
halmozott metabolikus elváltozások kísérik, a covid-19 megbetegedés hosszabb ideig 
tart és súlyosabb lefolyású.
Az egyéni prevencióban ajánlott a szokásos táplálkozás mielőbbi mennyiségi meg-
szo rítása, valamint a mozgásaktivitás fokozatos növelése, elsősorban szabad levegőn 
végzett gyaloglás formájában. Míg drasztikus testtömeg-csökkentés további veszélyeket 
hordozhat magában, lassú ütemű testtömeg-csökkentés a cél. A mindennapos, mér-
sékelt intenzitású testmozgás számos kedvező élettani hatása közül kiemelendő, 
hogy javítja a kardio-respiratórikus fittséget és a moz gásszervek állapotát, növeli az 
inzulinérzékenységet, továbbá kedvezően hat a mentális egészségre, ezért különös 
jelentőségű a covid-19 pándémia idején.

Összefoglalás

Az elhízás előfordulása megfelelő evidenciákon alapuló beavatkozás nélkül várhatóan 
tovább növekszik és az elhízás növekvő trendjével a krónikus nem fertőző betegségek 
gyakorisága is várhatóan tovább emelkedik. Ezért az el hízás evidenciákra épülő 
kezelése alapvető jelentőségű. A prevenciós lehetőségek intézkedéseinek kiszélesítése, 
a korai diagnosztika, a multi diszciplináris kezelés, valamint a hosszútávú gondozás 
egészségügyi el lá tórendszeren belül történő kialakítása elengedhetetlen. Az elhízottak 
disz kriminációmentes ellátása az egész ségügyi rendszer minőségi, hatásossági és 
hatékonysági mutatóinak ja vu lását eredményezi, biztosítja az igazságos hozzáférést, 
javítja a hazai la kos ság betegségstruktúráját és halálozási rátáját, kedvezően hat 
népességszám alakulására, valamint a születendő nemzedék egészségi állapotára.

Jövőkép

Kormányszintű Elhízás Prevenciós Nemzeti Népegészségügyi Program meg való-
sítása az egészségügyi tárca irányítása alatt, az érintett szaktárcák (sport, oktatás, 
kulturális, családügyi, élelmiszeripari, mezőgazdasági, gaz  da sági, településügyi tárcák) 
összehangolt együttműködésével, az el hí zás tudományi szakértők ve ze tésével és a 
részszakterületek szak em be reinek bevonásával.

Irodalom a Magyar Védőnők Egyesülete Központi Irodájában kérhető.
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LIPOSZÓMÁS VASPÓTLÁS
Talán a legkevesebb vitát az a meghatározás váltja ki szakmai körben, amikor a vérszegénységet 
olyan állapotként határozzuk meg, amikor a vér oxigénszállító kapacitása nem képes kielégíteni a 
szervezet élettani igényeit. A fiziológiai szükségletek ugyanis változhatnak például az egyén életkora, 
a neme, a lakóhelyének tengerszint feletti magassága, a dohányzás intenzitása és a terhesség különféle 
szakaszai szerint. Ezért a vérszegénységet nem célszerű egyetlen vagy pár laboratóriumi érték 
alapján diagnosztizálni.
A WHO szerint globálisan a vashiány a leggyakoribb oka a vérszegénységnek, de köz ismerten 
okozhatja más táplálkozási hiányosság (például elégtelen folsav, B12-vitamin és/vagy A-vitamin 
bevitel) is. Krónikus gyulladások, fertőzések, valamint olyan öröklött rendellenességek, amelyek 
rontják a hemoglobin szintézist, a vörösvérsejt termelést vagy a vörösvérsejtek túlélését, bármelyik 
esetben vérszegénységet okozhat. A hemoglobin koncentráció magában nem elégséges a vashiány 
diagnosztizálására. Olyan ez, mint azt vizsgálni, hogy az ólajtó zárja rendben van-e, amikor a 
malacok már rég a mezőn szaladnak. Egy normál laboratóriumi érték alsó határán lévő, de még a 
tartományon belüli érték is a VVT, Hb, és vas vonatkozásában tartós problémát, vagy elégtelenséget 
jelenthet a fentebb említett fiziológiai esetekben.
Nem egyenletes földrajzi eloszlásban, de becslések szerint 2 milliárd embert érint az elégtelen 
vasbevitel következtében kialakuló különféle mértékű anémia. Az orális vaspótlás a leggyakrabban 
használt terápia vashiányos vérszegénység esetén. Azonban a páciensek több mint 20%-a megszakítja 
a javasolt terápiát a gyomrot és a bélrendszert érintő kellemetlen mellékhatások miatt. A liposzómába 
csomagolt vas egy új módszere az étrend-kiegészítőkkel történő orális vaspótlásnak. 

Összehasonlító vizsgálat
A közelmúltban készült egy olyan tanulmány, ami azt vizsgálta, hogy a liposzómás vasat alkalmazó 
terápia mennyivel hatékonyabb és biztonságosabb, mint a hagyományos vas-szulfát tartalmú 
készítmények alkalmazása vashiányos anémiával diagnosztizált IBD betegek esetében. A 34 IBD 
beteget, akiknek a hemoglobin (Hb) szintje 9g/dl fe-lett volt, három csoportra osztottak. Az első 
csoport (n=11) 30 mg liposzómás vasat tartalmazó tablettát kapott, a második csoport (n=12) 105 
mg vasat tartalmazó vas-szulfát tablettát kapott, míg a kontrollcsoport (n=11) nem kaptak vasat. A 
három csoport eloszlása homogénnek volt tekinthető a betegség állapota, az életkor és a nemek 
arányában. A vizsgálat elsődleges célja az volt, hogy kiértékeljék a hemoglobin (Hb g/dl) értékének 
változását (delta) 12 heti kezelést követően. A másodlagos célként azt vizsgálták, hogy milyen 
százalékban értek el 1 g/dl vagy annál nagyobb hemoglobinérték növekedést az egyes csoportokban.

A vizsgálat eredményei
A mért hemoglobinérték növekedés az egyes csoportokban a következő volt: liposzómás csoportban 
10,5-ről (9,1-11,9) felment 12,4-re (10,8-15,4) (delta: 1,9), a hagyományos vas-szulfát csoportban 
10,8-ról (9,0-11,9) felment 11,7-re (9,1-13,4) (delta: 0,9), míg a kontrollcsoportban a kezdeti 11,3-
ról (10,3-11,9) 11,9-re változott (9,0-12,9) (delta: 0,6). A 12 hét elteltével a liposzómás csoportban 
az 1 g/dl-nél nagyobb mértékben javuló Hb értékek aránya 62,5% volt, míg a hagyományos vas-
szulfát csoportban mindössze 33,3%, ami a kontrollcsoportban természetesen nulla volt.

Következtetés
Tudomásunk szerint ez az első klinikai vizsgálat, ami a liposzómás vaspótlás és egy hagyományos 
vas-szulfát tabletta összehasonlítására készült. Az eredmények azt mutatják, hogy a hemoglobin 
értéke jobban nő a liposzómás vasat tartalmazó készítmény alkalmazásakor harmad annyi elemi 
vasat adagolva is. A liposzómás vas jól tolerálható még IBD szindrómás esetekben is. Bátran 
javasolható bármely életkorban és a megszokottól eltérő fiziológiai szükségletek esetén is.

Demecs István, természetgyógyász

FORRÁS: A. INDRIOLO*, P. RAVELLI. PAPA GIOVANNI: COMPARISON BETWEEN LIPOSOMIAL IRON AND 
FERROUS SULFATE IN PATIENTS WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA AND IN FLAMMATORY BOWEL 
DISEASE. A PILOT CONTROLLED STUDY, XXIII HOSPITAL, GASTROENTEROLOGY AND DIGESTIVE 
ENDOSCOPY UNIT, BERGAMO, ITALY
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Elhízás és a mikrobióta, egyensúly a külső-  
és belső világunk határán
dr. Falus András
Prof. emeritus, Semmelweis Egyetem
falus.andras@med.semmelweis-univ.hu

Bevezetés – mikrobiom és epigenetika

A baktériumokat, tágabb értelemben minden mikroorganizmust betegekkel, a fer tő-
ző betegségekkel hozzuk kapcsolatba. Ritkán gondolunk arra, hogy ezek, mint élő-
lények életjelenségeket folytatnak, törekednek saját maguk életben tartására és fajuk 
reprodukciójára. Ennek során környezetüktől függenek, és maguk is hatást gya ko-
rolnak környezetükre, az ott előforduló többi élőlényt is beleértve. Ez a bonyolult 
ökológiai kapcsolatrendszer igen hasonlatos a magasabbrendű élőlények társulási 
együttműködésére. A mikrobiális „társadalommal” való együttélés (pozitív és ne-
ga  tív hatásaival egyetemben) is ehhez a komplex rendszerhez tartozik. A mikróbák 
összessége, a mikrobióta (genetikai állománya, a mikrobiom) olyan belső környezetet 
jelent a ma gasabbrendű szervezetek (pl. az emberi test) számára, amely az egyik leg-
jelentősebb epigenetikai tényezőként értelmezhető egészségben és betegségben egy-
aránt. Különleges helyzetet jelent az egypetéjű ikrek vizsgálata, ahol, főleg fiatalabb 
korban a genetikai különbségek elenyészőek. 

Az elhízás, mint népbetegség

Az elhízás jelentősége kettős, egyrészt önmagában, hisz az obezitás fizikai as pek tusa 
befolyásolja az életminőséget, kezdve az egyén pszichológiai ön meg ítélésén át az iskolai 
teljesítményéig, a társadalmi-szociális reakcióktól a munkavállalásig. Másrészt az el-
hízás komoly rizikófaktort jelent további betegségek, mint pél dául a diabetes, a magas 
vérnyomás, az apnoe, és a reprodukciós problémák vonatkozásában is. 
A zsírszövetről ma már ismert, hogy nem csak egy energiaraktározó szerv, ha nem bel-
ső-elválasztású endokrin szervként is működik, többféle biológiailag, gyakorta gyu l-
ladásserkentő aktív anyagokat termel, ezek az adipocytokineknek/adipokineknek. 
Az elhízás során megváltozó adipokin termelés fokozza az el hízással összefüggő 2-es 
típusú diabetes és szív és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát. Ezért 
rendkívül fontos, hogy megismerjük, mi vezet het az elhízás kialakulásához.
Környezeti faktorok, mint a viselkedés (túlevés, fizikai inaktivitás) és a szocio-
gazdasági állapot is befolyásolják az obezitás kockázatát. Emellett viszont az elhízás 
kialakulásának hátterében különböző genetikai és környezeti (epi genetikai) okok, 
hatások is állhatnak, amelyek alapjában hozzájárulnak az elhízás patogeneziséhez. 
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Mi a mikrobióta?

A magasrendűek, így az emlősök szervezete szoros, egymásra ható kapcsolatban 
él tízmillió évek óta, alacsonyabbrendű élőlények sokaságával, együtt evolválódtak.  
A mikrobiális lények (vírusok, baktériumok, egysejtű gombák) milliárdjainak kisebb-
sé ge patogén, többségük szimbiotikus vagy neutrális kapcsolatban áll, pl. az ember 
szervezetével. Emberben, testi sejtjeink számához képest túlsúlyban testünkben élő 
mikroorganizmusok az egészséges homeosztatikus egyensúly fontos epigenetikai 
elemét jelentik. Ebben az értelemben a magasabbrendű sze rvezet, pl. az emberé 
komp lex ökoszisztémaként értelmezhető, amelyben megfelelő kölcsönös, többirányú 
szabályozási rend alapján sok faj életközössége működik. Tehát többek vagyunk, mint 
az emberi sejtek, szövetek, szervek összessége, nem vagyunk sterilek, 10-20x, de egyes 
nézetek szerint 50-80x annyi mikróba él bennünk, mint ahány emberi sejtünk (1014) 
van. Bőrünk, nyálkahártyánk, szemünk, szájunk, gastrointestinális és urogenitális 
rendszerünk mikróbákkal van kolonizálva, amelyek egymással egyensúlyban vannak. 
Külön féle betegségek esetén a patomechanizmus lényeges része pontosan ezen 
egyen  súly megbomlása. Napjainkban egyre több kutatás számol be a mikrobiom 
jelentőségéről egész ségben és betegségben egyaránt, bár legtöbbször nem tisztázott még, 
hogy okról vagy következményről van-e szó. Új szakaszba léptünk, a metagenomika 
korszakába, amikor több genom együttélése nyomán nagyon sok, előzőleg nem is sejtett 
kölcsönhatás (pl. horizontális géntranszfer, mobilis genomikai elemek dinamizmusa) 
alakítja a szervezet homeosztázisát.
A mikrobiom tehát nem más mint a mikrobák hálózatosan szabályozott összessége, 
melyek velünk, bennünk, rajtunk élnek, táplálnak, védenek vala mint időnként ki-
használnak minket.

A mikrobióta ismert funkciói

A mikrobióta biológiai jelentősége szempontjából elkerülhetetlen az elterjedt anti bio-
tikum medikáció alapvető átértékelése és a rezisztens, valamint multi re zisztens fajok 
viszonyának újragondolása. 
A mikrobióta fő feladatai vázlatosan: tápanyagok feltárása, felszívásra alkalmassá tétele, 
rövid szénláncú zsírsavak (SCFA: ecetsav, tejsav, vajsav, stb.) és vitaminok , kofaktorok 
termelése (B12, folsav, K vitamin, stb.), a gastrointestinális rendszer epitél sejteinek 
tápanyaggal való ellátása. A velünk élő szimbionta mikróbák elvégzik a növényi és rovar 
eredetű mérgező anyagok lebontását, átalakítását és a felszívódó kis molekulák (folát, 
butirát, stb.) révén befolyásolják az epigenetikai változásokat, így az egyedfejlődésre és 
az öröklődésre is van hatásuk. Ma még keveset tudunk a mikrobióta morfogén hatásairól 
és az és immun hálózatok „edukálásában” játszott szerepéről. Az egyik legizgalmasabb 
funkció az a ve tél kedés, amely a patogén és szimbionta mikróbák között zajlik le.
A mikrobióta/mikrobiom jelentősége megértésének elején tartunk, de az való szí nű, 
hogy a nagyszámú kollaboráló, illetve kompetitív mikróba felismerése más meg vi lá-
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gításba helyezi a mikróbák jelentőségét a szervezetben és a gyógyító me di cina számára 
is új lehetőségeket nyit meg.

A mikrobióta két fő része; 1. a bakteriom 

Nagy lökést adott a mikrobiom bakteriális változatosságának megismerésében a 
molekuláris genetika. Míg ugyanis korábban csak a tenyészthető baktériumokat tud-
ták vizsgálni, és a baktériumok több mint 90%-a nem tenyészthető in vitro, ezek 
„lát ha tatlanok” voltak a kutatás számára. Ma polimeráz láncreakcióval elsősorban a 
baktériumok 16 S riboszomális RNS-ének amplifikálásával a nem tenyészthető bak ér-
iumok is detektálhatókká váltak. Általában elmondható, hogy a mikrobiom flórája jól 
meghatározott összetételű az egész élővilágban. Ez a prokariota-eu karióta életközösségi 
„együttélés” azonban sajátos következményekkel jár. Mint hogy a baktérium genom 
meglehetősen instabil, gének állandó vesztése és nye rése („mobilis-ugráló genetikai 
elemek”) következik be, ez az ökoszisztéma jel leg zetes variabilitására utal. Míg pl. az 
ember és a csimpánz, illetve a bonobo (tör pe csimpánz) között a genomiális eltérés 
kisebb, mint 1%, addig a kolonizált E. coli estében akár 20-30% genomiális eltérés is 
lehet a különböző törzsek között.
A bakteriális flóra szerv- és szövetspecifikusan is jelentős variációt mutat. Az egyes 
szövetrendszereken belül is lehetséges a további tagolás, pl. a bőrön a faggyúmirigyek, 
a nedves-páradús-, valamint a száraz bőrfelületek bakteriális összetétele markáns 
különbségeket mutat. 

A mikrobióta másik fő része; 2. a virom

Jelen eredmények szerint az ember viromja nagyon egyedi és rendkívül stabil, egyé-
nen ként egy év alatt kevesebb, mint 5% változást, nagyon kevés fluktuációt mutat.  
A vírusok közül vannak olyanok, amelyek mindenféle tünet nélkül az emberi sejtek 
lakói, a legtöbb vírus azonban az emberi mikrobiom baktérium-résztvevőit fertőzi, ezek 
a baktériofágok. Kiderült az a szoros kapcsolat, mi szerint ezek a bakteriális mikrobiom 
legfőbb szabályozói. Az emberi szervezet víruslakói közül fontosak a herpeszvírusok 
– az emberi populáció legalább 8-féle herpeszvírussal fertőzött. Ezek az emberi 
szervezetben tüneteket nem okozó vírusok legyengült immunrendszerű egyénekben, 
fizikailag legyengült szervezetekben aktiválódhatnak. Orvosi szempontból fontosak a 
humán pa pil lomavírusok, miután ezek bizonyos esetekben méhnyakrákot, garat- és 
szájüregi daganatokat okozhatnak. Különösen a harmadik világ népeinek okoz súlyos 
problémát a májgyulladás nehezen gyógyítható formáját kiváltó hepatitis C vírus-
fertőzés.
A mikrobiom számos patológiás állapottal van összefüggésben (autoimmunitás, 
diabetes, daganatok, pszichiátriai és neurodegeneratív kórképek, mozgásszervi be teg-
ségek) de ebben az összeállításban a mikrobiomnak az obezitásban való szerepével 
foglalkozunk.
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A mikrobióta jelentősége az elhízásban

Az ún. „gazdag” országok elhízási járványának jellegzetességei között a bél mik ro-
bióta is szerepel. A kapcsolat valószínűleg oki, mert a mikrobiom hatással van a 
zsíranyagcserére. Steril („germ free”) C57BL/6 egerek „fertőzése” normál állatokból 
származó mikrobiommal azt eredményezte, hogy a test zsírtömege 60%-kal megnőtt, 
csökkent az inzulin érzékenység két héten belül, akkor is, ha az állatok kevesebb 
táplálékot kaptak. Kimutatták, hogy mikrobióták elősegítik a monoszacharidok 
felszívódását, ami indukálja a máj lipogenezisét és szelektíven gátlódik a FIAF (fasting-
induced adipocyte factor), tehát egy keringő lipoprotein lipáz inhibitor termelése. 
Ennek gátlása elősegíti a trigliceridek beépülését adi pocitákba.
Az elhízás és a mikrobiom közti szoros összefüggésre utal, hogy a kutyák alacsony 
kalóriás diétán átlag 2 évvel éltek tovább, az állatokban a kreatin és az alifás aminok 
szérum szintje szignifikánsan alacsonyabb volt. Az alifás aminok a kolin bakteriális 
lebontásából származnak. Szintjük annyira alacsony volt, hogy az csak a mikrobiom 
anyagcseréjének jelentős változásával volt magyarázható.
Egypetéjű és kétpetéjű női ikrek mikrobióta vizsgálatából az derült ki, hogy annak 
ellenére, hogy kimutatható egy számottevő közös “core” mikrobióta, az ikrek között 
számottevő eltérések figyelhetők meg. Ha az ikerpárok egyik tagja elhízott, esetében a 
mikrobióta diverzitása csökkent sovány ikertestvéréhez képest. 
Nemrég éppen egypetéjű ikrekben mutatták ki, hogy egy újonnan felfedezett, elsősorban 
az alacsony BMI-vel jellemezhető sovány személyekben kimutatható baktérium faj 
(Christensenellaceae) kolonizációja szignifikáns genetikai kötő dést mutat. Ismert, hogy 
a mikrobiomban jellegzetes baktérium társulások for dulnak elő, egy ilyen genetikailag 
befolyásolt hálózat középpontjában áll a Chris tensenellaceae faj. Ez az eredmény felveti 
annak lehetőségét, hogy a genetikai meghatározottság nem egyformán érvényes a 
mikrobióta minden mikróbájára.

Összefoglalás

A mikrobióta/mikrobiom a mikrobák összessége, melyek velünk, bennünk, rajtunk 
élnek, táplálnak, védenek valamint időnként kihasználnak minket.
Az emlős szervezet, így az ember is komplex ökoszisztémaként működik, az egészséges 
szervezetben is megfelelő kölcsönös, többirányú szabályozási rend alapján sok faj 
életközössége működik. Bőrünk, nyálkahártyánk, szemünk, szájunk, gastrointestinális 
és urogenitális rendszerünk mikróbákkal van kolonizálva. A mikrobiom résztvevői 
egymással is kompeticióban vannak, és ennek megfelelően a gazdaszervezetre pozitív 
és negatív hatással rendelkeznek. 
A mikrobiom jelentős epigenetikai szabályozó tényező a szervezetben, annak élettani 
és patofiziológiai folyamataiban egyaránt, ezek közül az elhízás fo lya matában és 
fennmaradásában is jól dokumentált hatása van.

Irodalom a Magyar Védőnők Egyesülete Központi Irodájában kérhető.
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A gyermekkori elhízás megfékezése –  
az iskolai környezet kialakítása –  
menza, iskolai büfé

Zentai Andrea
dietetikus, főosztályvezető – Országos Gyógyszerészeti 
és Élelmezés- egészségügyi Intézet (OGYÉI)

Fontos nagy hangsúlyt fektetni a gyermekek egészséges táplálkozására, hiszen a 
gon dosan összeállított étrend hozzájárul a gyermekek megfelelő szellemi és fizikai 
fejlődéséhez, számos megbetegedés kockázatát csökkenti. Ezen túlmenően a gyer-
mekkorban kialakult étkezési szokások jelentősen befolyásolják a felnőttkori táp-
lál kozási szokásokat is. Az egészséges táplálkozás kialakításában a család mellett 
fontos szerepe van a közétkeztetésnek, valamint az iskolai büfék, étel-, italautomaták 
kínálatának. Ha a gyermek az iskolai oktatás során elsajátítja az egészséges táplálkozás 
ismereteit, és olyan ételeket kap az étteremben, vagy a büfében, melyek rendszeres, 
mindennapi fogyasztására van szüksége, akkor az iskola nemcsak az ismeretek átadását 
végzi, hanem az egészséges táplálkozás lehetőségét is megteremti a gyermekek számára.
Evidenciának tartjuk, hogy a – helyenként jelentős változásokat hozó – köz ét keztetési 
rendelet bevezetésével párhuzamosan annak a tanulók, szülők, pe da gó gusok, konyhai 
dolgozók körében történő elfogadtatására irányuló speciális intézkedések bevezetésére 
is szükség van. Az oktatási intézményekben azonban kifejezetten erre irányuló tö-
rek vésekkel ritkán találkozhatunk, a köz étkeztetés egyes szereplői nem mérték fel 
kellőképpen ennek jelentőségét. Az oktatási intézményekben az egészséges táplálkozásra 
való igény megteremtésének, ki elé gítésének, illetve az arra való nevelésnek feltétele az 
egészséges táplálkozást minden rendelkezésre álló eszközzel ösztönző iskolai környezet 
kialakítása.

Iskolai közétkeztetés

Az iskolai étkeztetés nagyon fontos területe a közétkeztetésnek, hiszen a gyerme-
kek idejük jelentős részét az iskolában töltik, így egészségükre nagy hatással van, 
hogy milyen ételeket fogyasztanak ott. A helyes táplálkozás nem csupán a gyermekek 
megfelelő fejlődéséhez szükséges, de pozitív hatással van szellemi képességeikre is. 
Bizonyított, hogy a helytelen táplálkozás az iskolás gyermekeknél növeli a hiányzások 
számát és összefügg egyes magatartás-zavarokkal is. Ebben a korban alakulnak ki a 
felnőttkori szokások, ezért fontos, hogy támogassuk a megfelelő táplálkozási magatartás 
kialakulását, hiszen a betegségek 80%-a össze függ a táplálkozással.
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Az OÉTI 2013-ban másodjára készítette el az Országos iskolai MENZA kör-
képet, melynek eredményei szerint, az iskolai közétkeztetés sem minőségében, sem 
mennyiségében nem felel meg az ajánlásoknak.
A legnagyobb problémát a nem megfelelő mennyiségű zöldség, gyümölcs, tej, tejtermék 
és teljes kiőrlésű pékáru biztosítása jelenti. A korábbi felméréshez képest a kényelmi 
termékeket felhasználó közétkeztetők aránya csökkent, azon ban az ételek sótartalma 
még mindig meghaladta a korcsoportos ajánlást. Gyakori, hogy az ételek energiatartalma 
sem érte el az előírtakat. A felmérés eredményei sajnos azt mutatták, hogy már a 
gyerekek táplálkozásában is jelen vannak azok a kiemelt kockázati tényezők, amelyek 
felelősek a szív- és érrendszeri megbetegedések, a cukorbetegség, a magas vérnyomás, az 
elhízás és a daganatos betegségek kialakulásáért. Nem kétség tehát, hogy milyen nagy 
szerepe is van a közétkeztetésnek az egészséges táplálkozás megvalósításában.
A 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás- 
egészségügyi előírásokról pontosan meghatározza a különböző iskolai kor osz tályok 
számára szükséges energia- és tápanyagigényt.
A rendelet tartalmazza az egy adagra vonatkozó felhasználandó nyersanyagok meny-
nyiségét (nyersanyag-kiszabati útmutatót) és az adagolási útmutatót is. Fontos része 
az új szabályozásnak a korcsoportonként megengedett napi sóbevitel (g/fő) előírása.  
A rendelet betartásával a közétkeztetők biztosítani tudják a gyermekek számára a mi-
nő ségében és mennyiségében is megfelelő táplálékot.

Irodalom
https://ogyei.gov.hu/kozetkeztetes/
Diétás étkezés – az OGYÉI szakmai kiadványa szülőknek, közétkeztetőknek
A leggyakoribb kérdések és válaszok a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-

egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet kapcsán
Útmutató a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó 

táplálkozás-egészségügyi előírásokról népegészségügyi hatósági ellenőrzéséhez
Az OGYÉI közétkeztetéssel kapcsolatos honlapja – szülőknek, pedagógusoknak, 

közétkeztető cégeknek
Segédlet az iskolabüfék árukínálatának kialakításához 
A leggyakoribb kérdések és válaszok a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-

egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet kapcsán 
Országos Iskolai Menza Körkép 

https://ogyei.gov.hu/kozetkeztetes/
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/utmutato%20dietas%20etkezteteshez%20webre.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/a_leggyakoribb_kerdesek_es_valaszok_a_kozetkeztetesre_vonatkozo_taplalkozas_egeszsegugyi_eloirasokrol_szolo_372014_iv_30_emmi_rendelet_kapcsan/
https://www.ogyei.gov.hu/a_leggyakoribb_kerdesek_es_valaszok_a_kozetkeztetesre_vonatkozo_taplalkozas_egeszsegugyi_eloirasokrol_szolo_372014_iv_30_emmi_rendelet_kapcsan/
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/utmutato_hatosagi_ell20180903.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/utmutato_hatosagi_ell20180903.pdf
https://merokanal.hu
https://merokanal.hu
https://ogyei.gov.hu/iskolabufe
https://ogyei.gov.hu/a_leggyakoribb_kerdesek_es_valaszok_a_kozetkeztetesre_vonatkozo_taplalkozas_egeszsegugyi_eloirasokrol_szolo_372014_iv_30_emmi_rendelet_kapcsan
https://ogyei.gov.hu/a_leggyakoribb_kerdesek_es_valaszok_a_kozetkeztetesre_vonatkozo_taplalkozas_egeszsegugyi_eloirasokrol_szolo_372014_iv_30_emmi_rendelet_kapcsan
https://ogyei.gov.hu/orszagos_iskolai_menza_korkep
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Várandósok bélflórája egy dietetikus szemszögéből
Bakó Eszter, dietetikus

A várandósság különleges időszak egy nő életében, amikor talán a szokásosnál is jobban 
odafigyel életmódjára, egészségére. Dietetikusként örömmel tapasztalom, hogy egyre 
több kismama foglalkozik a terhesség táplálkozási vonatkozásaival, növeli zöldség- és 
gyümölcsfogyasztását, próbál kiegyensúlyozottan, sok rostot, vitamint, ásványi anyagot 
bevinni, hiszen tudja, hogy ezekből építkezik születendő gyermeke is. Az azonban ma még 
kevesek számára nyilvánvaló, hogy az elfogyasztott étel minősége nem csak az anya és a 
baba táplálása szempontjából lényeges, hanem a bennünk lakó, apró élőlények milliárdnyi 
halmaza: a bélflóránkat alkotó bélbaktériumok számára is létfontosságú. Márpedig mind 
a születendő gyermek, mind pedig a kismama egészsége és fizikai állapota múlhat azon, 
hogy milyen összetételű ez, az emésztőrendszerünkben velünk együtt élő ökoszisztéma.
Nézzük, mit is tesznek pontosan a jótékony bélbaktériumok! Egyrészt aktívan részt vesznek 
az emésztésben, segítik a szénhidrátok lebontását, a vas és a kalcium felszívódását, valamint 
B- és K-vitamint termelnek. Másrészt a bélfalhoz tapadva elveszik a helyet a kórokozó 
baktériumoktól, és megakadályozzák, hogy a kártékony anyagok felszívódjanak a bélből.  
A táplálékot „eleszik” versenytársaik elől, így biztosítják, hogy ők legyenek többségben. 
Vannak egészen különleges bélbaktériumok is, amelyek nemcsak áttételesen, de direkt 
módon is pusztítani tudják a számunkra problémát jelentő kórokozókat. Az optimális 
összetételű bélflóra végsősoron kiegyensúlyozott emésztést, rendszeres székletet 
eredményez, ráadásul stimulálja, optimalizálja immunrendszerünk mű kö dését. 
A várandós édesanya bélflóráját támogathatjuk probiotikumok fogyasztásával is. Ebben az 
esetben érdemes törzs-specifikusan vizsgálni, hogy az adott probiotikus baktérium pozitív 
élettani hatásaira vonatkozó állítások mögött milyen tudományos bizonyítékok állnak. 
Várandósság idején további mérlegelendő szempont az adott törzs biztonságossága is! 
A Lactobacillus reuteri Protectist kismamák számára több pozitív hatása miatt is 
ideá lis „élettársnak” tartom. Nagyon alaposan kutatott törzs, melynek természetes 
élet  tere az emberi szervezet, ami a várandósság tekintetében fontos kritérium, a biz-
ton  sá gosságát igazolja. Az anyatej összetevőjeként is kimutatták. A L. reuteri Pro-
tec tis egyedi különlegessége: immunrendszert aktiváló tulajdonsága. Vizsgálatban 
igazolták, hogy hatására bizonyos allergiás megbetegedések vagy felsőlégúti és enterális 
fertőzések ritkábban fordultak elő (1,2,3). Fertőzésmegelőző tulajdonsága D3-vitaminnal 
együtt, fokozottan érvényesül. A L. reuteri Protectis a várandósok hétköznapjait is 
megkönnyítheti: fogyasztásával a székrekedés előfordulása, ami gyakran együtt jár az 
állapottal, hatékonyan csökkenthető (4). A L. reuteri Protectis szabályozza a bélmotilitást, 
gyorsítja a tranzitidőt a vastagbélben. Zsigeri fájdalomcsillapító hatása a trpv-1 re cep-
torgátlás kapcsán segíthet a székrekedéssel egy időben előforduló hasi fájdalmakon. 
Bizonyos fertőzések esetén előfordulhat, hogy a kismamának antibiotikumot kell szednie, 
de császármetszés esetén is rutinszerűen antibiotikum-profilaxisban részesül az anyuka. 
Az ilyenkor kialakuló diszbiózist minél hamarabb rendezni kell a bélflóra megfelelő, 
probiotikus támogatásával. 
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A gyermekkori elhízás megfékezésének 
lehetőségei –  
Egy hatékony hazai intervenciós program
Szilfai Nikolett 
dietetikus
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi 
Intézet (OGYÉI)

A túlsúly és elhízás nem csupán a felnőtt lakosságot érinti. A gyermekkori elhízás gya-
koriságának növekedése világszerte súlyos probléma. A kialakulásához vezető okokat 
vizsgálva számos kutatás talált összefüggést az elhízás és a cukros, szénsavas üdítők 
nagymértékű fogyasztása között, ezért a megelőzést célzó be avatkozások egyik fókuszába 
a cukros italok fogyasztásának csökkentése ke rült. A gyermekeket célzó átfogó, hatékony 
beavatkozások kiemelt színterei a nevelési-oktatási intézmények, ahol a HAPPY program 
(„Hungarian Aqua Promoting Program in the Young”) is zajlik. Az önkéntesen vállalt, 
egy hetes intenzív program célja a vízfogyasztás növelése, és ezzel párhuzamosan a 
cukrosüdítő-bevitel csökkentése, hosszú távon a gyermekkori elhízás visszaszorítása. Fő 
cél kitűzések között szerepel továbbá, hogy az ivóvíz, mint egészséges folyadék, minden 
gyermek számára elérhető és biztosított legyen az iskolákban. A prog ram, egy 2007-es 
pilot vizsgálatot követően 2010-ben indult, és eddig több mint 630 000 gyermek vett benne 
részt. A védőnők születésüktől fogva egészen az iskolás évek végéig figyelemmel kísérik a 
gyermekek növekedését és fejlődését, valamint hatással vannak azok kimenetelére. Ezért 
különösen fontosnak vélem, hogy megismerkedjenek a hazai intervenciós programokkal 
és hogy, azokat a mindennapi munkájukba beépítve használják, ezáltal elősegítve egy 
egészségesebb generáció felnövekedését.

Összefoglalva: a várandós anya bélflórájának összetétele a saját emésztésének, anyag-
cseréjének, immunfolyamatainak támogatásán kívül hatással van születendő gyermeke 
egészségi állapotára is. Érdemes tehát rostdús, vitaminokban gazdag táplálkozással és jól 
megválasztott probiotikum fogyasztásával támogatni.

Hivatkozások: 
1. Gutierrez-Castrellon P. et al.: Diarrhea in preschool children and Lactobacillus reuteri:  

a randomized controlled trial. Pediatrics 2014;133:4 e904-e909. 
2.  Tubelius P. et al: Increasing work-place healthiness with the probiotic Lactobacillus reuteri:  

A randomised, double-blind placebo-controlled study. Environmental Health 4:25. 2005. 
3.  Abrahamsson TR et al.: Probiotics in prevention of IgE-associated eczema: adouble blind ran-

domised placebo-controlled trial. J Allerg Clin Immunol 2007: 119: 1174–80. 
4.  Ojetti, V. et al: The Effect of Lactobacillus reuteri Supplementation in Adults with Chronic 

Functional Constipation: a Randomized, Double-Blind,Placebo-Controlled Trial. J Gast ro-
intestin Liver Dis, 2014, Vol. 23 No 4: 387-391
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HAPPY-hét 

Az OÉTI 2007-ben lebonyolított eredményes modellprogramja (Hungarian Aqua 
Promoting Program in the Young) nyomán 2010 óta évente kerül meghirdetésre a 
HAPPY-hét, melyet a programhoz csatlakozó iskolák, óvodák önállóan, az OGYÉI 
(az OÉTI jogutódja) által biztosított programelemek és segédanyagok felhasználásával 
valósítanak meg. Az ország egyik legnagyobb iskolai-óvodai egészségvédő programja arra 
hívja fel a figyelmet, hogy a szervezetnek naponta mennyi folyadékra van szüksége a fizikai 
és szellemi egészség megőrzéséhez, illetve, hogy a cukros italok túlzott fogyasztása már 
gyermekkorban is elhízáshoz és fogszuvasodáshoz vezethet.
Az OGYÉI minden évben értékes nyereményeket oszt ki a kezdeményezésben részt 
vevők között. A program révén egyre több fiatal tesz szert játékos formában olyan 
ismeretekre, melyek hosszú távon hozzájárulhatnak a gyerekkori elhízás terjedésének 
visszaszorításához.

Háttér
A gyermekkori elhízás gyakoriságának növekedése világszerte súlyos probléma. Csak az 
Európai Unió tagállamaiban évente kb. 400 000 új túlsúlyos és 85 000 új elhízott esetet 
diagnosztizálnak. Magyarországon a 6-8 éves gyermekek több mint 20%-a túlsúlyos 
vagy elhízott (COSI, 2016). Számos nemzetközi vizsgálat igazolta az elhízás és a cukros, 
szénsavas üdítők rendszeres és nagy mennyiségű fogyasztása közötti összefüggést.
Egy pohár (3 dl) kóla, akár 11 db kockacukornak megfelelő mennyiségű cukrot is 
tartalmazhat. A cukros, szénsavas italok azonban nem csak úgynevezett „üres kalóriák” 
(hiszen alig tartalmaznak hasznos tápanyagot, kalóriatartalmuk azonban magas), ha-
nem savas kémhatásuknál fogva a fogzománcot is károsítják, egyes termékek magas 
foszfáttartalma pedig a csontrendszer működésére is kedvezőtlenül hat.
Felmérésekből jól ismert, hogy már az általános iskolás korú gyerekek nagy százaléka is 
naponta többször fogyaszt cukros, szénsavas üdítőket. A 2007-ban végzett vizsgálatunk 
alapján, az általános iskolai tanulók átlagos napi fogyasztása 3 dl, amely 15 éves korra a 
napi fél litert is eléri. Az általános iskolások folyadékbeviteli szokásainak megváltoztatása 
ezért alapvetően fontos a felnövő új generáció egészsége szempontjából.

Eredmények
A HAPPY-hét népszerűsége töretlen: a kezdeményezéshez csatlakozó intéz mények 
száma évről évre nő. A részt vevő pedagógusok többsége szerint a HAPPY-hét önerőből 
fenntartható, hasznos program, jól használható segéd anyagokkal.
Bízunk benne, hogy a HAPPY-hét program is hozzájárult ahhoz, hogy 2017-
ben már az általános iskolák  háromnegyedében biztosították a mosdón kívüli 
ingyenes vízvétel lehetőségét ( jellemzően ivókutak, folyosón, termekben felszerelt 
vízcsapok révén), és a 2013-as adatokhoz képest szinte minden régióban javultak 
a kulturált, ingyenes ivóvízhez jutás feltételei.
Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet a program ered mé nyes-
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sé gére és a programban részt vevő gyerekek, szülők és tanárok pozitív vissza jelzéseire való 
tekintettel tovább folytatja a projektet.
A HAPPY-t az Együttes Fellépés a Táplálkozás és Fizikai Aktivitás Terén ( JANPA − Joint 
Action on Nutrition and Physical Activity) projekt – amelynek célja a gyer mekkori túlsúly 
és elhízás növekedésének megállítása – beválasztotta a nemzetközi jó gyakorlatok közé.
A program az Európai Bizottság Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Fő igaz gatósága 
által életre hívott jó gyakorlat portálon is szerepel.

A HAPPY-hét, számokban
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Intéz-
mények 
száma

78 74 110 135 144 450 196 172 404 1021

Gyerekek 
száma 24.300 28.000 30.000 41.000 44.000 124.000 52.700 36.300 73.900 171.300

A letölthető segédanyagok, köztük javasolt programelemek, 
nyomtatható plaká tok, oktatási anyagok és le ve títhető videók 
az alábbi linken érhetők el:

Letölthető segédanyagok
https://merokanal.hu/happy-het/letoltheto-segedanyagok/

A HAPPY-hétről bővebb információt és képeket az OGYÉI 
táplálkozási témájú weboldalán, a merőkanál.hu-n talál.
 (link: https://merokanal.hu/happy-het/)

Néhány vízfogyasztást népszerűsítő infografika: 

https://webgate.ec.europa.eu/dyna/bp-portal/practice.cfm?id=244
https://merokanal.hu/happy-het/letoltheto-segedanyagok/
https://merokanal.hu/happy-het/letoltheto-segedanyagok/
https://merokanal.hu/happy-het/
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TANTUdSZ iskolai, kortárs, egészségfejlesztési program 
folyadékfogyasztás témában III. 

A kortársoktatás elég-e(dettsége)? Egy hazai kutatás tanulságai

Szőke Andrea, Benke Fruzsina Erika, Ábrám Boróka, Bordán Dorina Anita, Lukács  
J. Ágnes, Nagyné Horváth Emília, Soósné Dr. Kiss Zsuzsanna, Bihariné Dr. Krekó Ilona, 
Veresné Dr. Bálint Márta, Dr. Füzi Rita Andrea, Kukovecz Györgyné, Suhajdáné Dr. Urbán 
Veronika, Dr. Gradvohl Edina, Mészárosné Dr. Darvay Sarolta, Dr. Falus András, (L)  

Dr. Feith Helga Judit
Absztrakt

Az Új Diéta előző számaiban (27. évfolyam, 5. szám; 28. évfolyam, 1. szám) bemutattuk 
a kortársoktatáshoz, mint lehetséges egészségfejlesztési módszerhez és a megfelelő 
folyadékfelvételhez kapcsolódó legfontosabb ismereteket, valamint a Magyar Tudományos 
Akadémia – Semmelweis Egyetem Egészségnevelés kor társoktatással foglalkozó ku-
ta tó csoport (továbbiakban TANTUdSZ Prog ram1) ilyen irányú egészségfejlesztési és 
egész ség nevelési programját, kutatási módszertanát és a 2017-ben lebonyolított iskolai, 
egészségfejlesztési program elégedettségi mutatóit. 
Jelen közlemény legfontosabb célkitűzése, hogy ismertessük az általános iskola alsó ta-
go zatán tanuló diákok folyadékfogyasztással összefüggő ismereteit és folyadékfelvételi 
szokásait, továbbá a TANTUdSZ Program hatására be kö vetkező rövid és hosszú távú 
hatásokat, összefüggésben a programban részt vevő diákok társadalmi státuszával.
Kulcsszavak: primer prevenció, iskolai egészségfejlesztés, kortársoktatás, folya dék fo-
gyasz tás, hatékonyságmérés

Abstract

STAnD School Health Promotion Programme on fluid consumption III.
Peering at Peer Education? Conclusions of a Hungarian survey

In the previous issues of New Diet (Volume 27 Issue 5; Volume 28 Issue 1) we introduced 
the fundamentals of peer education as a possible health promotion method and described 
the principles of optimal fluid consumption. Furthermore, we presented the health pro-
motion and health education programme of the Peer Education Research Group (herein-
after STAnD Programme2), the joined Health Promotion programme of the Hungarian 
Academy of Sciences and Semmelweis University, along with its research methodology 
and the satisfaction survey of the school health promotion programme in 2017.
The most important aim of this article is to share the findings on the knowledge level and flu-
id consumption habits of lower primary school students, as well as the short and long-term 
effects of the STAnD Programme in relation to the social status of student participants. 
Keywords: primary prevention, school health promotion, peer education, fluid consump-
tion, measuring of effectiveness

1 TANTUdSZ Program = Tanulj, Tanítsd, Tudd! (TANTUdSZ) Ifjúsági Egészségnevelési Program
2 STAnD Programme = Learn, Teach, Know! (STAnD) Youth Health Promotion Programme
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Kutatási módszer
A TANTUdSZ Program kvantitatív, kérdőíves pilot felmérését egy budai és egy pesti 
általános iskolában végeztük 2017 és 2018 között. 
Az adatok felvétele osztálytermi környezetben, a szülők előzetes, írásos bele egyezésével, 
az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottságának 
jóváhagyásával történt (ETT TUKEB No 18240-2/2017/EKU). A kutatásban való 
részvétel önkéntes és anonim volt, a kérdőívek kitöltése papír alapon, önkitöltős mód-
szerrel valósult meg több időpontban: 1) az intervenciót megelőzően (bemeneti mérés); 
2) közvetlenül a négy tanórás programot követően (kimeneti mérés 1); 3) három és fél 
hónappal később (kimeneti mérés 2). A kutatócsoport által összeállított kérdőív három 
dimenzió mentén – tudás, egészségmagatartás, attitűd – vizsgálta a folyadékfelvétellel 
össze függést mutató kérdéseket. 
A kérdőívek adatainak elemzése az SPSS statisztikai program 22-es verziójával történt 
(p<0,005). 

 Minta

Egészségfejlesztési programjainkban és a kapcsolódó pilot vizsgálatainkban ál ta lános és 
középiskolás diákok vettek részt, jelen közleményben kizárólag 2-4. osztályos kisiskolások 
eredményeit mutatjuk be (N = 110).
A válaszadók 48,2%-a a budai, míg 51,8%-uk a pesti iskola tanulója volt. Összesen 
ötvenegy fiú és 49 lány töltötte ki a kérdőívet, az átlagéletkor 8,7 életév; a legfiatalabb 7 
éves, míg a legidősebb kitöltő 13 éves, alsó tagozatos volt. 
Adataink alapján megállapítható, hogy a budai iskola tanulóinak többsége magasabb tár sa-
dalmi státuszú családból származott. A diplomás szülők aránya körükben mind az apáknál 
(81,8%; p = 0,003), mind az anyáknál (73,9%; p = 0,007) jóval nagyobb volt a kutatásban részt 
vevő pesti iskolába járó gyermekek szüleihez képest, akiknek kevesebb, mint az egyharma duk 
volt diplomás. A bu dai gyermekek nagyobb hányada saját szobával (p = 0,045), család juk 
több személygépkocsival (p = 0,001) és fürdőszobával (p = 0,003) rendelkezett. 
A két iskola (budai és pesti alminta) tanulóinak eltérő szocioökonómiai stá tusza lehetővé 
tette, hogy e dimenzió mentén is vizsgáljuk a folyadékfelvételi ismereteket, szokásokat és 
attitűdöket.3

Eredmények
 Tudás
Arra a nyitott kérdésre, hogy az egészség megőrzése érdekében mennyi fo lya dékot kell 
elfogyasztania egy gyermeknek4, az intervenciót megelőzően nagy szórást (8-52 dl) mu-
tató válaszok érkeztek, s ezt nem befolyásolta az, hogy melyik iskolában tanult a gyermek. 
A kisiskolások csaknem fele (47,1%-uk) az MDOSZ (Magyar Dietetikusok Országos 
Szövetsége) OKOSTÁNYÉR® 6-17 éves gyermekeknek ajánlás5 alatti értéket adott meg 

3 Tekintettel arra, hogy az iskolai közösségekben kortárshatásra is lehet számítani, amely különösen számottevő 
lehet az életmódra, az egészségmagatartásra és az attitűdökre, ezért elemzési egységnek nem egymagában a 
szocioökonómiai státuszt, hanem a két iskola tanulói közösségét választottuk. 
4 A folyadékfogyasztási mennyiségeket az alsó tagozatos gyermekeknek életkoruk miatt nem deciliterben, 
hanem átlagos (2-2,5 dl méretű) pohár szerint kellett megadni a kérdőívben, s ebből számoltunk vissza deciliter 
mértékegységbe.
5 MDOSZ OKOSTÁNYÉR® 6-17 éveseknek (2018)
Honlap: http://www.okostanyer.hu/wp-content/uploads/2018/08/Okostanyer_gyerek_A3_final.pdf.
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(MDOSZ, 2018).  A négy tanórás, intervenciós program után kedvező irányú változás 
következett be a gyermekek ismereteiben, ugyanis már csak két gyermek (2,2%) adott 
helytelen választ. Ugyanakkor a 3,5 hónappal későbbi visszaméréskor romlottak az 
eredményeink (bár nem estek vissza az intervenció előtti értékekre), ugyanis 36,7%-uk 
továbbra is ajánlás alatti értéket adott meg. A két iskola válaszai között viszont nem volt 
statisztikailag kimutatható különbség (p = 0,618).
A folyadékfogyasztásra vonatkozó alábbi igaz/hamis állításainkra a kisiskolások döntő 
hányada már a bemeneti méréskor tudta a helyes választ:
 Hamis állítás: Csak akkor kell inni, amikor szomjasak vagyunk (92,0% volt a helyes választ 

adók aránya; a pesti kisiskolások azonban kevésbé tudták a helyes választ; p = 0,034).
 Hamis állítás: Amikor az egy nap alatt elfogyasztott folyadékról beszélünk, csak az italokat 

kell érteni ezen (80,8% volt a helyes választ adók aránya; a budai kisiskolások azonban 
kevésbé tudták a helyes választ; p = 0,001).
 Igaz állítás: Az a legegészségesebb, ha a naponta elfogyasztott folyadék na gyobb része 

víz (94,0% volt a helyes választ adók aránya; nem volt szignifi káns különbség a két iskola 
válaszai között; p = 0,112)

 Igaz állítás: A zöldségekben és a gyümölcsökben is van folyadék (99,0% volt a helyes 
választ adók aránya; nem volt statisztikailag igazolt különbség a két iskola válaszai között; 
p = 0,520).
 Hamis állítás: A cukros üdítők finomak és egészségesek (99,0% volt a helyes választ adók 

aránya; nem volt szignifikáns különbség a két iskola válaszai között; p = 0,515).
 Igaz állítás: Ha nem iszom elegendő folyadékot, akkor fájhat a fejem (94,9% volt a helyes 

választ adók aránya; nem volt statisztikailag kimutatható különbség a két iskola válaszai 
között; p = 0,194).
 Igaz állítás: Ha nem iszom elegendő folyadékot, akkor a pisim sötétsárga színű lesz (99,0% 

volt a helyes választ adók aránya; nem volt statisztikailag igazolható különbség a két iskola 
válaszai között; p = 0,593).

 A kisiskolásokat a folyadékfelvétel mennyiségi mutatói mellett a fo lya dék fajtákról is 
megkérdeztük. Arra kellett zárt kérdésben válaszolniuk, hogy véleményük szerint mennyit 
fogyaszthatnak bizonyos folyadékokból naponta (1. táblázat).

A táblázat eredményeiből megállapítható, hogy bizonyos folyadéktípusok esetén már a 
bemeneti méréskor statisztikailag bizonyítható különbség adódott a kisiskolások válaszai 
között. A budai, magas státuszú gyermekek inkább jelölték a „bármennyi fogyasztható” 
kategóriát a szénsavmentes ásványvíz esetében (67,4%-uk jelölte, szemben a pesti iskola 
tanulóival, ahol ez az arány csak 34,0% volt). Ugyancsak különbség adódott az iskolák 
között a kávé fogyaszthatóságában, azonban ebben az esetben a pesti iskola tanulói 
voltak megengedőbbek, 51,1%-uk szerint a gyermekeknek lehet napi egy vagy akár több 
pohár kávét inni, s csak 38,3% volt egyértelműen elutasító (ez utóbbi válasz a budai 
gyermekeknél 64,6% volt). Hasonlóan a kávéhoz, a budai iskolások jobban elutasították 
a szénsavas üdítő fogyasztását (50,0% egyértelműen tiltólistára rakta, miközben a pesti 
iskolásoknak csak 19,6%-a).
A négy tanórás egészségnapot követően ugyan javulás következett be pl. az energiaital és a 
kávé fogyaszthatóságának megítélésében (1. táblázat), azonban még mindig sok helytelen 
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Folyadék 
típusa

Mérés 
idő

pontja•

Mennyit lehet fogyasztani a gyermekeknek egy nap alatt? 
(válaszadók %ban)

Összefüggés 
az iskola
típussal
(p érték)

Nem 
szabad 

1
 pohárral 

23 
pohárral 

45 
pohárral

Bár
mennyit

CSAPVÍZ
B 3,2 9,5 10,5 20,0 56,8 0,467

K1 2,3 1,1 9,2 18,4 69,0 0,491
K2 3,7 7,4 7,4 12,3 69,1 0,726

SZÉNSAV MENTES 
ÁSVÁNYVÍZ

B 0 7,5 25,8 16,1 50,5 0,006
K1 1,1 10,2 14,8 25,0 48,9 0,039
K2 0 2,5 14,8 22,2 60,5 0,025

SZÉNSAVAS 
ÁSVÁNYVÍZ

B 4,3 43,6 29,8 18,1 4,3 0,143
K1 10,2 36,4 38,6 8,0 6,8 0,004
K2 5,0 33,8 41,3 12,5 7,5 0,561

TEJ
B 2,1 11,7 37,2 19,1 29,8 0,397

K1 1,2 20,9 46,5 12,8 18,6 0,423
K2 2,5 16,0 43,2 21,0 17,3 0,752

ENER GIA ITAL
B 66 ,3 23,9 5,4 2,2 2,3 0,468

K1 78,4 14,8 2,3 2,3 2,3 0,417
K2 74,4 19,2 2,6 2,6 1,3 0,897

KÁVÉ
B 51,6 36,8 9,5 0 2,1 0,039

K1 62,4 28,2 4,5 8,2 1,2 0,412
K2 68,8 26,3 5,0 0 0 0,602

JEGES TEA
B 9,5 45,3 33,7 6,3 5,3 0,164

K1 8,0 44,3 38,6 8,0 1,1 0,012
K2 7,4 45,7 34,6 7,4 4,9 0,012

SZÉNSAVAS 
ÜDÍTŐK

B 35,1 52,1 8,5 2,1 2,1 0,034
K1 39,1 46,0 9,2 3,4 2,3 0,006
K2 39,0 47,6 9,8 2,4 1,2 <0,001

FRISSEN 
KÉSZÍTETT GYÜ-
MÖLCS LE VEK

B 1,1 5,3 20,2 23,4 50,0 0,344
K1 0 5,7 26,4 26,4 41,4 0,003
K2 0 7,3 25,6 32,9 34,1 0,186

DOBOZOS GYÜ-
MÖLCS LÉ

B 2,2 24,7 39,8 19,4 14,0 0,321
K1 1,1 34,1 35,2 17,0 12,5 0,375
K2 3,7 7,4 7,4 12,3 69,1 0,726

1. táblázat: Kisiskolás gyermekek ismerete a naponta elfogyasztható folyadékok mennyiségéről (N = 80-95)
* Jelmagyarázat: B= meneti mérés; K1= intervenció utáni mérés; K2= 3,5 hónappal későbbi visszamérés

válasz érkezett. Ugyanakkor az intervenció utáni eredményekhez viszonyítva 3,5 hónap 
múlva számottevő visszaesés nem következett be.

 Egészségmagatartás és attitűd

A folyadékfelvétellel összefüggő fenti ismeretek mellett az önbevallás mód sze rével 
vizsgáltuk a gyermekek folyadékfogyasztási szokásait, valamint at ti tűdjeit. Miután az 
egészségmagatartásban és attitűdökben változást csak hosszabb idő eltelte után lehet 
kimutatni, ezért – az intervenció előtti mérések mellett – az egészségnap után 3,5 
hónappal később mértük fel a kisiskolások ilyen irányú magatartását és attitűdjeit.
Az intervenciót megelőző méréseink szerint a gyermekek 47,4%-a az MDOSZ 
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OKOSTÁNYÉR® 6-17 éves gyermekeknek szóló ajánlás (MDOSZ, 2018) szerinti 
mértéket nem érik el folyadékfelvétel tekintetében. A pesti iskola tanulóinál ez az arány még 
rosszabb volt (55,1%, szemben a budai iskolások 39,6%-ával; a különbség statisztikailag 
bizonyított, p = 0,016). A program hosszabb távon (3,5 hónappal később) ugyan halvány 
javulást eredményezett, de a kisdiákok 40,1%-a még mindig nem a megfelelő mennyiségű 
folyadékfelvételről számolt be.
A folyadékfelvételi szokások szerint naponta többször fogyasztott a gyermekek 67,0%-
a csapvizet; 67,8%-uk szénsavmentes ásványvizet (a budai diákok 81,8%-ával szemben 
a pesti diákok 54,3%-a, p = 0,018); 31,3%-uk frissen készített, míg 20,2%-uk dobozos 
gyümölcslét. Naponta legalább egyszer fogyasztott tejet a gyermekek 64,9%-a. A 3,5 
hónappal későbbi visszamérés eredményei szerint nőtt a gyermekek naponta többszöri 
csapvíz- (75,6%) és frissen készített gyümölcslé- (36,3%) fogyasztása, ugyanakkor csök-
kent a dobozos gyümölcslé (15,4%) és a szénsavmentes víz (66,2%) ivása. Legalább 
napi egyszer tejet fogyasztott a gyermekek 62,4%-a, vagyis ez is egy kissé csökkent. Az 
intervenciót megelőzően nagyon erős statisztikai különbséget találtunk a két iskolai ta-
nulói között a kóla fogyasztásában (p<0,001). Míg a budai kisiskolások 71,7%-a egyáltalán 
nem fogyasztott kólát, illetve nem fordult elő napi szintű fogyasztás sem, addig a pesti 
kisiskolásoknál mindössze 15,2% nem ivott kólát, miközben megközelítőleg minden 
ötödik gyermek (19,5%) napi rendszerességgel fogyasztotta. A TANTUdSZ Program 
egyik pozitív és hosszabb távú hatása szerint csökkent a bevallott kólafogyasztás a pesti 
iskola tanulói között, ugyanis már csak 11,7% számolt be arról, hogy napi rendszerességgel 
fogyaszt ilyen üdítőt. Ennek ellenére továbbra is – sta tisztikailag igazolható – különbség 
volt a két iskolai alminta válaszai között (p = 0,007). 
A kutatásban részt vevő gyermekeknek különböző állításokat kellett egy ötfokú Likert-
skálán értékelniük aszerint, hogy azokat mennyire találják igaznak magukra nézve. Már 
az intervenció előtt a legtöbb állításra kiemelkedően jó válaszokat kaptunk. Az 1. ábra 
csak azokat a válaszokat mutatja be állításonként és az adatfelvétel időpontja szerint, 
amelyekkel a válaszadó gyermekek ma xi málisan egyetértettek.

1. ábra 
Egészséggel, 

folyadékfelvétellel 
összefüggő 

állításokkal való 
egyetértés 

az adatfelvétel 
időpontja szerint 

(N = 80-110) (%)
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Az intervenció előtt a 2. táblázatban található három állítás esetében számot tevő, sta tisz-
tikailag bizonyítható különbség volt a két alminta válaszai között, mindegyik esetben a 
pesti iskola diákjai adtak kedvezőtlenebb válaszokat, ugyanakkor az intervenciót követő 
3,5 hónappal későbbi válaszadáskor ezek a különbségek már eltűntek.

Állítás Statisztikai összefüggés a két iskolai alminta között (p)
Inter venció előtt 3,5 hónappal később

Mindegy mit iszom, csak finom legyen. 0,012 0,738
Igyekszem, hogy napi rendszerességgel ne igyak 
egészségtelen innivalókat (például cukros üdítőket, kólát). <0,001 0,137

Én tehetek legtöbbet a saját egészségemért. 0,004 0,315

2. táblázat Intervenció előtt statisztikai különbséget adó válaszok változása az idő függvényében (N = 80-110)

Megbeszélés
A longitudinális vizsgálatunk során kapott eredményekből az alábbi követ keztetéseket 
lehet levonni:
 Az egészségnapot megelőzően az alsó tagozatos gyermekek folyadékfelvételre vonatkozó 

ismeretei hiányosak voltak, a folyadékfogyasztási szokásaik sok tekintetben problémát 
jeleztek.
 Az esetlegesen meglevő ismeretek ellenére különbség figyelhető meg a válaszadó diákok 

elméleti tudása és a magatartásuk, a valós fogyasztásuk között. Ha tisztában vannak 
is a nem megfelelő mértékű és minőségű folyadékfelvétellel, ez mégsem hat annyira a 
viselkedésükre, hogy a mindennapokban a helyes utat kövessék. 
 A négy tanórás, kortársoktatói program közvetlen hatása eredményesnek bizonyult a 

folyadékfelvétel mennyiségére vonatkozó tudásszintre, azonban az egyes folyadékfajták 
gyermekek általi fogyaszthatósági maximumára már nem teljes mértékben. Mindemellett 
romlás állt be hosszabb távon (pl. a szükséges folyadékmennyiségre vonatkozó ismeretekben), 
vagyis eredményeinkből ar ra következtethetünk, hogy a négy tanórás program nem elegendő 
ebben a témában.
 A kedvezőbb szocioökonómiai hátterű budai kisiskolások számos esetben egyértelműen 

jobb egészségmagatartással és attitűddel rendelkeztek már az intervenciót megelőzően. 
Ugyanakkor a program hosszabb távon ered mé nyesebbnek bizonyult a kedvezőtlenebb 
szocioökonómiai státuszú gyermekek iskolájában, hiszen az intervenciót megelőzően 
meglevő statisztikai különbség több esetben eltűnt a 3,5 hónappal későbbi visszaméréskor. 
Pozitívum, hogy a budai gyermekek jó bemeneti értékei ellenére is tudtunk fejlődést elérni a 
tudásukban és az egészségmagatartásukban.

Fontos lenne a jövőben további vizsgálatokat végezni arra vonatkozóan, hogy mennyi és milyen 
gyakoriságú programokra volna szükség az egészséges fo lya dékfogyasztásra vonatkozóan. 
Eredményeink rávilágítanak arra a kulcs fon tosságú pontra is, hogy a folyadékfelvétellel 
foglalkozó programok segítségével elért változások csak abban az esetben maradnak meg 
hosszabb távon is tartósan, ha 1) a gyermekeket folyamatosan érik ehhez kapcsolódó ingerek; 
2) a motivációt sikerül fenntartani; 3) a környezeti tényezők is optimálisak (például megfelelő 
keretek, szabályok mellett engedik a diákoknak, hogy tanóra közben is igyanak) annak 
érdekében, hogy végül az egészséges szokásrendszer természetes része legyen.
Ugyancsak lényeges lenne, ha sikerülne a valós folyadékfogyasztás méréséhez használható 
objektív módszert találni, amely gyermekek körében is al kal mazható, s olcsó, gyorsan és 
könnyen kivitelezhető lenne.
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Ahol az aromaterápia segít a kismamáknak  
és babáknak

A várandósság, a szülés és az azt követő hónapok az egész család számára 
különleges időszakot jelentenek, amikor a speciális törődés elengedhetetlen. 
Az aromaterápia nagyon sok helyzetre kínál kiváló megoldásokat az egész 
várandósság idejére és a nagy ünnepre a szülés-születésre, majd az azt követő 
gyermekágyi időszakra. A természetben számos olyan növény létezik, amely 
ajándékként nyújtja a belőle kinyerhető illóolajat. Ezt az ajándékot hozza 
el a mindennapjainkba, kis üvegcsékbe zárva a Panarom, melyek sok éves 
tapasztalattal segítik a szakemberek munkáját és az édesanyákat a szülés 
során. Az ellenőrzött minőségű növényi olajok, kivonatok és aromavizek 
felhasználásával, az aroma te rá piában szerzett szakértelemmel készült termékek 
készítése során elsődleges szempont a minőség és a kiváló alapanyag. A Pana-
rom termékei számos felmerülő problémára kínálnak enyhülést, támogatják 
a szervezet védekezőképességét és természetes alapanyagaiknak, valamint 
nagyfokú tisztaságuknak köszönhetően akár a legkisebbek is használhatják őket. 

A Panaromról

A természet nyújtotta leghatásosabb gyógyító erő az aromás növényekből nyert 
illóolajokban rejlik, amelyek a testre és a lélekre is egyaránt hatnak. Ezzel a 
hittel és szemlélettel jött létre a Panarom márka, mely közel 20 éve képviseli és 
terjeszti a természet iránti szeretetet, a növényi- és aromaterápiás tapasztalatokat 
és tudását a termékei iránt érdeklődőkkel.
A Panarom kiváló minőségű, minősített termékeivel dolgozik az illóolajok 
biz tonságos alkalmazásáért, a gyöngéd születés támogatásért és a felnövekvő 
generáció egészségvédelméért. Színvonalas oktatási rendszere garancia a szak-
mailag felkészült aromaterapeuták képzésére, folyamatos szakmai tovább kép-
zésére és a magas szintű szolgáltatásra. Sok szeretettel várjuk az érdeklődő 
szü lész nőket, dúlákat, orvosokat a várandóssággal és szüléssel kapcsolatos aro-
ma terápiás kép zéseinkre.
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100% TISZTASÁGÚ, KÉMIAILAG TESZTELT 
ILLÓOLAJOK BABA- ÉS MAMAÁPOLÁSI TERMÉKEK

ESSZENCIA AZ ÉLETEDBEN

PANAROM.HU

Tartson velünk, és fedezze fel Ön is a Panarom elbűvölő világát!
Sok szeretettel várjuk orvosi, szülésznő, védőnő vagy dúla végzettséggel 

rendelkező szakemberek jelentkezését Panarom Tanácsadói Programunkba.
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Nem kell
tovább
keresni!
Babapopsik ápolására:

Kozmetikum.
Forgalmazza: TEVA Gyógyszergyár Zrt.,   4042 Debrecen, Pallagi út 13.
A dokumentum lezárásának dátuma: 2020. június

A Sudocrem több, mint 80 éve az anyukák segítője
világszerte a  babák érzékeny bőrének kezelésében.

A Sudocrem krém 60g, 125g, 250g és 400g kiszerelésben is

kapható. A Sudocrem napi használata nyugtatja, regenerálja

és védi a pelenkával fedett bőrt:

  vízlepergető alapja védőréteget képez és távol tartja a bőrtől az 
irritáló anyagokat

 lanolin tartalma puhán tartja, illetve nyugtatja az irritált vagy 
kipirosodott bőrt

 cink-oxid tartalma támogatja a bőrregenerációt
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