Το σκάνδαλο που υποσκάπτει τον μητρικό θηλασμό και αυξάνει την παιδική παχυσαρκία: 6
κλινικές περιπτώσεις για τις καμπύλες αύξησης παιδιών.
Τα μικρά παιδιά στην Ελλάδα μετρώνται με βλαπτικό τρόπο

Η τακτική παρακολούθηση της σωματικής αύξησης των βρεφών και των μικρών παιδιών
συνιστά σημαντικό εργαλείο στα χέρια του παιδιάτρου και άλλων επαγγελματιών υγείας. Η
σωματική αύξηση είναι παράγοντας που πρέπει να συνεκτιμάται, μαζί με τυχόν συνοδά
συμπτώματα και σημεία από το ιστορικό και την κλινική εξέταση του παιδιού, για την
εκτίμηση της επαρκούς ή όχι θρέψης του παιδιού, αλλά και για την απόφαση για
διενέργεια παρακλινικών εξετάσεων για την διερεύνηση της πιθανότητας ανεπαρκούς
σωματικής αύξησης λόγω υποκείμενου οξέος ή χρόνιου νοσήματος που εμποδίζει την
βέλτιστη αύξηση του παιδιού. Η πρώιμη παρακολούθηση της αύξησης έχει ακόμα μεγάλη
σημασία για την ανίχνευση της βρεφικής παχυσαρκίας και του υπέρβαρου, ώστε να
γίνονται οι κατάλληλες ενέργειες διατροφικές και άλλες για να μην εξελίσσεται σε παιδική
παχυσαρκία και υπέρβαρο.
Το βάρος του παιδιού παρακολουθείται τακτικά και οι τιμές τοποθετούνται σε ειδικές
καμπύλες αύξησης, ώστε να συγκρίνουμε την πρόσληψη βάρους του συγκεκριμένου
βρέφους με εκείνη των περισσότερων βρεφών της ίδιας ηλικίας και φύλου.
Το ζύγισμα αποτελεί παράλληλα και σημαντική ιατρική παρέμβαση που, όταν γίνεται
υπερβολικά συχνά ή με λάθος τρόπο, στα χέρια ενός κακώς εκπαιδευμένου και μη
ενημερωμένου γιατρού μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την επιτυχία του θηλασμού –
αποκλειστικότητα και διάρκεια - , μπορεί να αγχώσει αναίτια τους γονείς, και να οδηγήσει
σε υπέρμετρη ιατρικοποίηση και σε παραγγελία παρακλινικών εξετάσεων ή νοσηλείες σε
περιπτώσεις που δεν χρειάζονται.
Για να είναι η εκτίμηση σωματικής αύξησης αξιόπιστο εργαλείο για τον παιδίατρο, πρέπει η
εκπαίδευσή του να είναι επαρκής ώστε να τηρούνται πάντα και ταυτόχρονα τρεις
προυποθέσεις:




Οι μετρήσεις να είναι ακριβείς
Οι μετρήσεις να καταγράφονται σε αξιόπιστα πρότυπα ανάπτυξης
Ο παιδίατρος να ερμηνεύει σωστά τις μετρήσεις κάνοντας κατάλληλη αξιολόγησή
τους

Ως προς την δεύτερη προυπόθεση, το 2006 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, μετά από
πολυετή μελέτη που παρακολούθησε παιδιά σε έξι αντιπροσωπευτικές χώρες του κόσμου,
εξέδωσε τα πρότυπα ανάπτυξης ΠΟΥ (1). Τα πρότυπα αυτά μας δείχνουν ποια θα ήταν η
βέλτιστη σωματική ανάπτυξη των παιδιών όλου του κόσμου, εφόσον εφαρμόζονταν
βέλτιστες πρακτικές (θηλασμός, μη κάπνισμα της μητέρας, καλή διατροφή και εισαγωγή
στερεών τροφών σύμφωνα με τις επιστημονικές συστάσεις και τακτική παρακολούθηση
από επαγγελματίες υγείας που γνωρίζουν πώς να εκτιμούν την σωματική αύξηση). Αντίθετα
με τις συνήθεις καμπύλες ανάπτυξης κάθε χώρας, που απλά αντανακλούν το πώς
μεγαλώνουν συνήθως τα μικρά παιδιά στην συγκεκριμένη χώρα, τα πρότυπα ανάπτυξης

ΠΟΥ μας δείχνουν πως θα έπρεπε να μεγαλώνουν, αν τρέφονταν και παρακολουθούνταν
υπό ιδανικές συνθήκες. Αυτό συνιστά μια ριζική αλλαγή σκέψης ως προς το τι ακριβώς θα
έπρεπε να μετράμε με τα μικρά παιδιά, κάτι που ακόμα και αρκετοί καθηγητές
Πανεπιστημίου αδυνατούν ακόμα να το συλλάβουν: αντί να βλέπουμε απλώς πως
μεγαλώνει το μέσο βρέφος στην χώρα μας – που συνήθως δεν θηλάζει και βρίσκεται στην
δίνη επιδημίας βρεφικής και παιδικής παχυσαρκίας – και να αντιλαμβανόμαστε αυτόν τον
συνήθη μέσο όρο ως το υγιές, θα έπρεπε να θέσουμε ένα στάνταρ ιδανικής και υγιούς
αύξησης, έναντι του οποίου συγκρίνεται κάθε παιδί στην χώρα και ο συνήθης και μάλλον
παθολογικός μέσος όρος. Η έρευνα του ΠΟΥ απέδειξε χαρακτηριστικά ότι ο ρυθμός
ανάπτυξης των υγειών βρεφών που θηλάζουν αποκλίνει σημαντικά από τις παραδοσιακές
καμπύλες βάρους για βρέφη, και ακόμα ότι τα υγιή θηλάζοντα βρέφη ανά τον κόσμο έχουν
εξαιρετικά όμοια αύξηση, ανεξάρτητα από το που γεννήθηκαν. Δεν είναι τόσο ο τόπος και η
χώρα που καθορίζουν την πρόσληψη βάρους στα βρέφη, αλλά το κατά πόσο το βρέφος που
θα γεννηθεί στην Νορβηγία ή στην Γκάνα θα απολαύσει ιδανικές πρακτικές διατροφής και
ανατροφής ή όχι. Οι πληθυσμοί παιδιών μεγαλώνουν παρόμοια σε όλα τα μέρη του
κόσμου, εφόσον ικανοποιούνται οι ανάγκες τους σε υγεία και φροντίδα.
Τα καινούργια στάνταρ ανάπτυξης καταδεικνύουν την φυσιολογική ανθρώπινη ανάπτυξη
κατά τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής κάτω από ιδανικές περιβαλλοντικές συνθήκες και
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εκτιμήσουμε παιδιά σε οποιοδήποτε μέρος του
κόσμου, ανεξάρτητα από εθνικότητα, κοινωνικο-οικονομική κατάσταση και τρόπο
διατροφής. Τα στάνταρ για πρώτη φορά τοποθετούν το μητρικό θηλασμό στη θέση του
φυσιολογικού και εγκαθιστούν το μωρό που θηλάζει ως το φυσιολογικό μοντέλο για
αύξηση και ανάπτυξη. Η χρήση τους μπορεί να βοηθήσει τις πολιτικές για την προώθηση
του μητρικού θηλασμού και την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας.
Τα βιβλιάρια υγείας των παιδιών μας περιλαμβάνουν καμπύλες ανάπτυξης που έχουν
προκύψει από μελέτη του 2001 στην περιοχή της Αττικής, μη αντιπροσωπευτική του
γενικού πληθυσμού, που αφορούσε κυρίως παιδιά που δεν θήλασαν. Οι καμπύλες αυτές
έχουν τεράστιες διαφορές με τα πρότυπα ανάπτυξης ΠΟΥ. Η άμεση και καθημερινή
συνέπεια είναι δεκάδες βρέφη κάθε μέρα να σταματούν πρόωρα τον μητρικό θηλασμό
γιατί η ανάπτυξή τους χαρακτηρίζεται από επαγγελματίες υγείας «προβληματική» με βάση
τις παλιές καμπύλες ανάπτυξης του βιβλιαρίου υγείας. Αλλά υπάρχει και ένα ακόμα πιο
λυπηρό φαινόμενο: με την μη χρησιμοποίηση των προτύπων ανάπτυξης ΠΟΥ, πολλά
«στρουμπουλά» παιδιά και βρέφη – που κυρίως δεν θήλασαν και πίνουν ξένο γάλα –
χαρακτηρίζονται υγιή και όχι υπέρβαρα ή παχύσαρκα, σε μια εποχή που η επιδημία
παιδικής παχυσαρκίας έχει πάρει τρομακτικές διαστάσεις..
Συγκρίνοντας τα στάνταρ ανάπτυξης ΠΟΥ με τις υπάρχουσες καμπύλες ανάπτυξης στην
Ελλάδα, οι διαφορές είναι εμφανείς: Το φυσιολογικό μωρό, δηλαδή εκείνο που θηλάζει
αποκλειστικά, τείνει να βάζει πολύ βάρος κατά τους πρώτους 3-4 μήνες της ζωής του. Η
εντυπωσιακή αυτή αύξηση, καταγράφεται στα πρότυπα ανάπτυξης ΠΟΥ και δεν πρέπει να
μας ανησυχεί ότι συνιστά παχυσαρκία. Έπειτα ο ρυθμός αύξησής του μειώνεται σημαντικά,
σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με το μωρό που πίνει μπιμπερό. Η μέση εκατοστιαία θέση
βάρους των βρεφών στην ηλικία του ενός έτους στο διάγραμμα του ΠΟΥ είναι 600γρ
λιγότερο από τα παλιά διαγράμματα!

Ως προς την τρίτη προυπόθεση για αξιόπιστη εκτίμηση σωματικής αύξησης ενός παιδιού
από τον παιδίατρο, θα πρέπει να αυτός να γνωρίζει τα εξής:

Βρέφη και μικρά παιδιά υποψήφια για πιο στενή παρακολούθηση, διερεύνηση ή/ και
αντιμετώπιση είναι όσα βρίσκονται πάνω από 2 στάνταρ αποκλίσεις χαμηλότερα από την
μέση εκατοστιαία θέση (2 SDs, κάτω του 3%), ή όσα έχουν σε πορεία μερικών μηνών – και
συνήθως όχι σε μία μεμονωμένη μέτρηση - παρεκκλίνει σημαντικά προς τα κάτω στην
καμπύλη βάρους κατά δύο κύριες εκατοστιαίες γραμμές (πχ από το 75% στο 25%). Για
αποκλίσεις μικρότερες σε εύρος ή χρονική διάρκεια, η πιθανότητα σοβαρής υποκείμενης
νόσου ή ανεπάρκειας θρέψης είναι πολύ μικρή και συνήθως το μόνο που απαιτείται είναι
βελτιστοποίηση του αποκλειστικού θηλασμού και εντατικότερη κλινική παρακολούθηση.
Έχει υπολογιστεί ότι για την πιθανότητα ακριβούς διάγνωσης σωματικής δυστροφίας μέσα
από τις καμπύλες ανάπτυξης, η θετική προγνωστική αξία (positive predictive value) μιας
μέτρησης είναι μόλις 13% (2). Δηλαδή, πιο απλά, μόλις το 13% των παιδιών που
συμπεραίνονται ως «δυστροφικά» με βάση τις καμπύλες ανάπτυξης έχουν πραγματικά
πρόβλημα. Επομένως, αυτό το δεδομένο πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στην
καθημερινή κλινική πράξη ώστε να συνυπολογίζουμε και άλλους παράγοντες από το
ιστορικό, την κλινική εξέταση και την παρακολούθηση του παιδιού, πριν λάβουμε
σημαντικές κλινικές αποφάσεις για περαιτέρω διερεύνηση, διατροφικούς αλλαγές και
αντιμετώπιση.
Μεγάλη προοπτική μελέτη στις ΗΠΑ κατέδειξε ότι μεταξύ γέννησης και 6 μηνών ζωής, 32%
των βρεφών αλλάζουν κατά 2 σημαντικές γραμμές (major percentiles) προς τα πάνω ή κάτω
στην καμπύλη ύψους και 39% το κάνουν στην καμπύλη βάρους (3). Στην ηλικία 6 με 24
μηνών, τα ποσοστά αλλαγών στις καμπύλες ήταν επίσης σημαντικά, 15% για το ύψος και 6
με 15% για το βάρος, και μόνο μετά τους 24 μήνες της ζωής η απόκλιση κατά 2 σημαντικές
γραμμές ήταν σχετικά σπάνια (2 με 10% για το ύψος, 1 με 5% για το βάρος). Επομένως δεν
είναι δυνατόν όλα αυτά τα μικρά παιδιά να αξιολογούνται από τον παιδίατρο ως έχοντα
προβληματική ανάπτυξη, που χρήζουν περαιτέρω εξετάσεων, διατροφικών χειρισμών ή
εγκατάλειψης του αποκλειστικού θηλασμού. Οι μεταβολές στον ρυθμό αύξησης είναι πολύ
συνήθεις σε μικρά παιδιά, τόσο πιο συνήθεις και έντονες όσο πιο κοντά στην γέννηση είναι,
έτσι που οι παιδίατροι δεν πρέπει να απομονώνουν αυτό το στοιχείο ως τη μόνη απόδειξη
για διατροφικά προβλήματα σε ένα κατά τα άλλα υγιέστατο βρέφος. Οι παιδίατροι πρέπει
να λαμβάνουν υπόψη τους την συχνότητα των μεταβολών ταχύτητας αύξησης κατά την
βρεφική ηλικία και την πρώτη παιδική ηλικία πριν καθοδηγήσουν τους γονείς σε θέματα
αύξησης και διατροφής ή πριν παραπέμψουν ένα παιδί για περαιτέρω έλεγχο αύξησης.
Η σωματική αύξηση πάντα εξατομικεύεται και συν-αξιολογείται μαζί με άλλα ευρήματα
από το ιστορικό, την κλινική εξέταση και την παρακολούθηση του κάθε παιδιού και οι
κλινικές αποφάσεις δεν λαμβάνονται μόνο με βάση τις εκατοστιαίες θέσεις.
Ακόμα και σε περιπτώσεις παροδικής απόκλισης προς τα κάτω στια καμπύλες αύξησης ενός
βρέφους που θηλάζει, πρώτη κίνηση δεν είναι η παρότρυνση για εγκατάλειψη του
αποκλειστικού θηλασμού αλλά ενέργειες ώστε αυτός να γίνει πιο αποτελεσματικός ή για
αύξηση της παραγωγής γάλακτος της μητέρας. Ακόμα και σε περιπτώσεις που

αποφασίζεται ως κλινικά απαραίτητη η χορήγηση εξτρά γάλακτος πέραν του άμεσου
θηλασμού, η επιστημονική βιβλιογραφία δίνει ως πρώτη επιλογή την χορήγηση εξτρά
γάλακτος της μητέρας που έχει βγάλει με θήλαστρο, έπειτα εξτρά γάλακτος ανθρώπινου
από δότρια, και τελευταία επιλογή την χορήγηση βρεφικής φόρμουλας. Επιπλέον, η
χορήγηση αυτή σύμφωνα με την επιστημονική βιβλιογραφία πρέπει και μπορεί να γίνει
συχνά με τρόπους που δεν θέτουν σε κίνδυνο την συνέχιση του μητρικού θηλασμού
(κυπελλάκι, σύριγγα, συμπλήρωμα στο στήθος της μητέρας κα).

Παρακάτω δίνονται έξι χαρακτηριστικές κλινικές περιπτώσεις από την καθημερινή κλινική
πράξη σε παιδιατρικό ιατρείο στην κοινότητα, που αναδεικνύουν τις λανθασμένες
εκτιμήσεις που προκύπτουν από την χρήση των καμπυλών ανάπτυξης των ελληνικών
βιβλιαρίων υγείας. Γίνεται επικέντρωση στις διαφοροποιήσεις των καμπυλών βάρους και
Δείκτη Μάζας Σώματος, καθώς οι διαφοροποιήσεις τόσο στην σχετική βιβλιογραφία όσο
και στην κλινική μας εμπειρία προκύπτουν λιγότερο σημαντικές για το μήκος/ ύψος.

Περίπτωση 1
Η Ε. Σ. γεννήθηκε τελειόμηνη με βάρος γέννησης 2870γρ. Θήλασε αποκλειστικά για έξι
μήνες και συνέχισε με θηλασμό κατά απαίτηση έκτοτε και με σταδιακή εισαγωγή στερεών
τροφών. Δίνεται η παρακολούθηση αύξησης μέχρι την ηλικία των 20 μηνών, με τη μητέρα
να συνεχίζει θηλασμό κατά απαίτηση και στερεές τροφές στο κλινικά υγιές μικρό παιδί,
ακολουθώντας πιστά τις συστάσεις του ΠΟΥ.
Στην ελληνική καμπύλη, το βρέφος φαίνεται να εκτινάσσεται προς τα πάνω κατά 2
σημαντικές εκατοστιαίες γραμμές από την γέννηση ως τους 3 μήνες της ζωής, από το 15%
στο 90%, υποδεικνύοντας ραγδαία αύξηση βάρους, πράγμα που συχνά ερμηνεύεται ως
υπερβολική αύξηση και θρέψη σε αποκλειστικά θηλάζον βρέφος, ή και κίνδυνο
παχυσαρκίας. Αντίθετα, στα πρότυπα ανάπτυξης ΠΟΥ η αύξηση βάρους φαίνεται λιγότερο
ραγδαία, με την γραμμή του βρέφους να κυμαίνεται λίγο κάτω ή πάνω από την μέση
εκατοστιαία θέση καθ’ όλη την διάρκεια της παρακολούθησης.
Κατά το δεύτερο έτος της ζωής, σύμφωνα με την ελληνική καμπύλη, η Ε.Σ. έχει πέσει
σημαντικά από το 90% στην ηλικία των 2 μηνών στο 25% στους 20 μήνες, πράγμα που
συχνά οδηγεί σε εκτίμηση ανεπάρκειας θρέψης και σε προτροπές για εγκατάλειψη του
συνεχιζόμενου θηλασμού και για χορήγηση ξένου γάλακτος ή σε περαιτέρω άσκοπη
εργαστηριακή διερεύνηση. Αντίθετα, στο πρότυπο βάρους ΠΟΥ η Ε.Σ. φαίνεται να
παραμένει σταθερή και να μην αποκλίνει σημαντικά από την 50η εκατοστιαία θέση καθ’
όλη την διάρκεια των 20 πρώτων μηνών ζωής.
Παρόμοιου ρυθμού τυπική ανάπτυξη οδηγεί συχνά αποκλειστικά θηλάζοντα βρέφη να
χαρακτηρίζονται, με βάση τις καμπύλες των βιβλιαρίων υγείας τους, παχύσαρκα στην
ηλικία των 2-3 μηνών – με οδηγίες για περιορισμό στην συχνότητα ή/ και διάρκεια
θηλασμών, για χορήγηση τσαγιού ή για βίαιο νυχτερινό αποθηλασμό, ενώ τα ίδια βρέφη

κατά το δεύτερο έτος χαρακτηρίζονται ελλειποβαρή και κατηγορείται για αυτό η συνέχιση
του μητρικού θηλασμού.

Περίπτωση 2η
Η Δ.Λ. γεννήθηκε στις 38 εβδομάδες εγκυμοσύνης με βάρος γέννησης 2680γρ. Θήλασε
αποκλειστικά για 5 μήνες, και έπειτα συνέχισε θηλασμό κατά απαίτηση παράλληλα με
χορήγηση στερεών τροφών. Προς το τέλος του πρώτου χρόνου ζωής ταλαιπωρήθηκε από
επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις που κολλούσε από τον μεγαλύτερο αδερφό της.
Στο πρότυπο βάρους ΠΟΥ, το βρέφος στην γέννηση ήταν στην 15η εκατοστιαία θέση, ενώ
στους 18 μήνες στην 10η, χωρίς δηλαδή σημαντική απόκλιση κατά την διάρκεια αυτών των
μηνών, πέρα από μια παροδική απώλεια βάρους στους 11 μήνες λόγω των ιώσεων.
Αντίθετα, στην ελληνική καμπύλη βάρους, η Δ.Λ. φαίνεται να γεννιέται στο 15%, να φτάνει
το 50% με αποκλειστικό θηλασμό στους 2 μήνες ζωής, και στους 18 μήνες να βρίσκεται
κάτω από το 3%, δηλαδή σε σημαντικά χαμηλή θέση και σημαντική πτωτική τάση με την
πάροδο του χρόνου, αγχώνοντας γιατρό και γονείς για ανεπάρκεια θρέψης ή για ύπαρξη
υποκείμενου νοσήματος που καθυστερεί την ανάπτυξή της.

Περίπτωση 3η
Ο Κ.Α. γεννήθηκε τελειόμηνος με βάρος γέννησης 3530γρ. Κατά τους πρώτους 3 μήνες της
ζωής θήλασε σχεδόν αποκλειστικά, με κάποια γεύματα ξένου γάλακτος και προσπάθεια
αύξησης της παραγωγής της μητέρας σε γάλα. Η μητέρα εγκατέλειψε τον θηλασμό στους 4
μήνες της ζωής, συνέχισε σίτιση ξένου γάλακτος με μπιμπερό και εισαγωγή στερεών
τροφών από 5 μηνών. Ο Κ.Α. χαρακτηρίζεται ως «λαίμαργο» βρέφος που, τους επόμενους
μήνες, έτρωγε με κουτάλι σημαντικές ποσότητες αλεσμένης τροφής (πολλές φορές πάνω
από 300ml το γεύμα), ενώ συνέχισε να καταναλώνει πάνω από 500ml γάλα σε μπιμπερό
μέχρι την ηλικία που ολοκληρώνεται η παρακολούθηση, στην ηλικία των 25 μηνών.
Το πρώτο σκέλος της παραπλάνησης είναι ότι, κατά τους 3 πρώτους μήνες μετά την
γέννηση, ο Κ.Α. φαίνεται να μεγαλώνει ικανοποιητικά σε βάρος στις ελληνικές καμπύλες,
περί την 50η εκατοστιαία θέση, ενώ, αντίθετα, στο πρότυπο ΠΟΥ, αναδεικνύεται σημαντική
πτώση και στασιμότητα βάρους από το 80% στο 3%. Τα σημαντικά προβλήματα θηλασμού
– που προέκυψαν από κακό ξεκίνημα στο μαιευτήριο, λανθασμένες αρχικές οδηγίες,
λανθασμένες πρακτικές και αντιλήψεις της μητέρας για τον θηλασμό – αναδεικνύονται
μόνο στο πρότυπο βάρους του ΠΟΥ, πράγμα που οδήγησε και σε προσπάθεια αύξησης της
παραγωγής γάλακτος της μητέρας ήδη από τις πρώτες εβδομάδες. Ωστόσο ο κλινικός
γιατρός που βασίζεται στην ελληνική καμπύλη αδυνατεί να διαγνώσει πρόβλημα βάρους
κατά τους πρώτους μήνες και επομένως μπορεί να καθυστερεί στην διόρθωση των
προβλημάτων θηλασμού και στις οδηγίες βελτιστοποίησης της τεχνικής και
αποτελεσματικότητας του θηλασμού.
Το δεύτερο σκέλος της παραπλάνησης αναδεικνύεται από την στιγμή που η μητέρα
εγκαταλείπει την προσπάθεια και σταματά τον θηλασμό. Από 4 έως 25 μηνών η ελληνική
καμπύλη δείχνει ένας αυξημένο ρυθμό πρόσληψης βάρους, από την 50η στην 97η θέση,

αλλά το πρότυπο ΠΟΥ δείχνει ακόμα πιο παθολογική άνοδο και υπερβολική πρόσληψη
βάρους, από το 3% στο 97%.

Η μελέτη των καμπυλών ΔΜΣ του ίδιου παιδιού παρακάτω δείχνει ότι:




Η ελληνική καμπύλη ΔΜΣ αδυνατεί να ανιχνεύσει σωστά την ανεπαρκή θρέψη κατά
τους πρώτους 3 μήνες της ζωής, όπως καταδεικνύει σωστά μόνο το πρότυπο BMI
ΠΟΥ (BMI 3% στους 3 μήνες ζωής).
Η ελληνική καμπύλη αδυνατεί να ανιχνεύσει υπέρβαρο και παχυσαρκία αργότερα,
όπως σωστά κάνει το πρότυπο BMI ΠΟΥ. Πιο συγκεκριμένα, στην ελληνική καμπύλη
υπάρχουν χρονικά σημεία που το BMI του παιδιού μόλις που φτάνει το όριο του
υπέρβαρου (90%). Αντίθετα το πρότυπο BMI ΠΟΥ αναδεικνύει το παιδί σταθερά
υπέρβαρο από 8 μηνών και έπειτα, με διάφορες χρονικές στιγμές που το BMI
φτάνει σε επίπεδα παχυσαρκίας (>97%). Επομένως ο κλινικός γιατρός με βάση το
εργαλείο που του δίνεται από το Υπουργείο Υγείας δεν μπορεί να ανιχνεύσει σε
αυτό το παιδί υπέρβαρο και παχυσαρκία, ένα σοβαρό χρόνιο πρόβλημα υγείας που
χρήζει πρώιμης διάγνωσης και αντιμετώπισης, και βρίσκεται σε επιδημικές
διαστάσεις στην χώρα μας.

Περίπτωση 4η
Ο Ι.Γ. γεννήθηκε τελειόμηνος με βάρος γέννησης 3880γρ. Θήλασε αποκλειστικά για έξι
μήνες και συνέχισε θηλασμό έκτοτε με σταδιακή εισαγωγή στερεών τροφών. Το πρότυπο
βάρους ΠΟΥ δείχνει το βρέφος σταθερά περί την 85η εκατοστιαία θέση, χωρίς καμία
σημαντική μεταβολή. Ωστόσο, στην ελληνική καμπύλη βάρους, το βρέφος παρουσιάζεται
να έχει υπερβολικό ρυθμό πρόσληψης βάρους μεταξύ 1 και 5 μηνών, από την 60η θέση έως
πάνω από την 97η. Το βρέφος αυτό παρουσιάστηκε στο ιατρείο μας στους 3 μήνες της ζωής,
με τους γονείς να ζητούν δεύτερη γνώμη, μετά από οδηγίες συναδέλφου να περιοριστούν
τα γεύματα του μωρού στο στήθος, να γίνει νυχτερινός αποθηλασμός και να δίνεται στο
μωρό ρόφημα τσαγιού, ώστε να αντιμετωπιστεί η «βρεφική παχυσαρκία».

Περίπτωση 5η
Ο Π.Κ. γεννήθηκε στις 38 εβδομάδες κύησης. Η μητέρα του δεν κατάφερε να τον θηλάσει
παρά μόνο μεικτά για τις πρώτες 4 εβδομάδες. Στις 3 εβδομάδες από την γέννηση το
νεογνό νοσηλεύτηκε για σοβαρή βρογχιολίτιδα. Κατά τους επόμενους τρεις μήνες –
περίοδος χειμώνα, παρουσία μεγαλύτερου αδερφού που ταλαιπωρείται από ιώσεις και
οικογενειακό ιστορικό άσθματος – το βρέφος ταλαιπωρήθηκε από υποτροπιάζοντα
βρογχόσπασμο που οδήγησε σε άλλες δύο νοσηλείες και σε συνεχή χρήση εισπνεόμενων
κορτιζονούχων και βρογχοδιασταλτικών.
Το βρέφος στην ελληνική καμπύλη βάρους φαίνεται να μεγαλώνει σταθερά και
ικανοποιητικά στην 75η εκατοστιαία θέση από την γέννηση έως 4 μηνών. Η ελληνική
καμπύλη BMI δείχνει μετρήσεις στα πλαίσια του φυσιολογικού μέσα σε αυτό το χρονικό
διάστημα.

Αντίθετα όμως, στο πρότυπο βάρους ΠΟΥ, προκύπτει σταθερή πτώση του ρυθμού
πρόσληψης βάρους από το 85% της γέννησης στο 15% των 3 μηνών. Κατά τον ίδιο τρόπο, το
πρότυπο BMI ΠΟΥ δείχνει επίσης παρόμοια πτώση από το 85% στο 15%. Επομένως η
ανεπαρκής αύξηση και θρέψη, κλινική συνέπεια των οξέων νοσημάτων αναπνευστικού που
υποτροπίαζαν, δεν ήταν ανιχνεύσιμη στις καμπύλες των ελληνικών βιβλιαρίων, και δεν θα
οδηγούσε τον κλινικό γιατρό σε εγρήγορση για μέτρα και ενθάρρυνση επιπλέον λήψης
τροφής – γάλακτος. Παιδιά με προβλήματα υγείας κατά τους πρώτους μήνες της ζωής που
έχουν επίπτωση στην πρόσληψη βάρους και οδηγούν σε στασιμότητα αύξησης μπορεί να

μην ανιχνεύονται επαρκώς και να μην αντιμετωπίζονται κατάλληλα με τις υπάρχουσες
καμπύλες ανάπτυξης στα βιβλιάρια υγείας, αντίθετα με την έγκαιρη ανίχνευση που
προσφέρουν τα πρότυπα ΠΟΥ. Οι υπάρχουσες καμπύλες είναι παραπλανητικές όχι μόνο για
θηλάζοντα βρέφη, αλλά και για βρέφη που δεν θηλάζουν και πίνουν ξένο γάλα.

Περίπτωση 6η

Ο Α.Γ. γεννήθηκε στις 39 εβδομάδες κύησης με βάρος γέννησης 2080γρ (μικρός για την
ηλικία κύησης, small for dates). Θήλασε αποκλειστικά για έξι μήνες και συνέχισε με
ελεύθερο θηλασμό και στερεές τροφές έκτοτε, υγιής στην κλινική παρακολούθηση.
Στην ελληνική καμπύλη βάρους ο Α.Γ. γεννήθηκε κάτω από το 3%, στους 4 μήνες έδειξε
άνοδο του βάρους στο 20%, αλλά έκτοτε παρουσίασε πτώση και στους 18 μήνες ήταν πολύ
κάτω του 3%, δημιουργώντας ανησυχία σε γιατρό και γονείς για τυχόν ανεπαρκή θρέψη –
αύξηση ή και υποκείμενο νόσημα. Όμως στο πρότυπο βάρους ΠΟΥ το παιδί φαίνεται να
ακολουθεί σταθερά από τη γέννηση παράλληλα και λίγο πιο κάτω από την 3η εκατοστιαία
θέση, χωρίς σημαντικές μεταβολές μέχρι και 18 μηνών.

Τα μικρού βάρους γέννησης νεογνά είναι πολύ συχνά υποψήφια για αναίτιες οδηγίες
διακοπής του αποκλειστικού θηλασμού ή και πλήρους αποθηλασμού και χορήγησης ξένου
γάλακτος ως αντιμετώπιση «ανεπαρκούς θρέψης». Στην πραγματικότητα, ένα σημαντικό
ποσοστό αυτών των παιδιών μπορεί να παραμένει εντελώς υγιές και να ακολουθεί σταθερή
γραμμή παράλληλη από την γέννησή του. Ένα ποσοστό αυτών των παιδιών κατά τους
πρώτους μήνες μετά την γέννηση εμφανίζουν αύξηση αναπλήρωσης (catch up growth),
ιδιαίτερα εκείνα στα οποία η ενδομήτρια καθυστέρηση ανάπτυξη είχε ως αιτιολογία
προβλήματα του πλακούντα και του τρίτου τριμήνου κύησης. Ωστόσο δεν είναι
υποχρεωτικό όλα τα παιδιά αυτά να επιδεικνύουν catch up growth μετά την γέννηση.
Αντίθετα, υπάρχουν έρευνες που συσχετίζουν υπερβολική, ταχεία πρόσληψη βάρους μετά
την γέννηση σε αυτά τα παιδιά με χρόνια προβλήματα υγείας σε βάθος χρόνου όπως
παχυσαρκία, αθηροσκλήρωση, υπέρταση, διαβήτη κα. Τα μικρού βάρους γέννησης παιδιά
οδηγούνται συχνά νομοτελειακά με τις συμβατικές εκτιμήσεις σε ενοχοποίηση και
εγκατάλειψη του μητρικού θηλασμού, σε αναίτια ταλαιπωρία εργαστηριακών ελέγχων,
ακόμα και νοσηλειών για «ανεπαρκή αύξηση». Οι γονείς τους οδηγούνται σχεδόν
νομοτελειακά σε χρόνιο άγχος για την διατροφή του παιδιού τους, τάισμα με το ζόρι – force
feeding - , σε υπέρμετρη ιατρικοποίηση και μετατροπή ενός υγιούς παιδιού σε «ασθενή»
και μιας χαρούμενης ηλικίας σε προβληματικό εφιάλτη – χωρίς λόγο.

Συζήτηση
Σύμφωνα με Έκθεση του Τμήματος Διατροφής για την Υγεία του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών, έως και τον Απρίλιο του 2011, η μεγάλη πλειονότητα των χωρών του κόσμου είχε
επίσημα υιοθετήσει πλήρως τα πρότυπα ανάπτυξης ΠΟΥ – 125 χώρες. Άλλες 25 χώρες
βρίσκονταν σε διαδικασία υιοθέτησης των προτύπων. Τέλος μόλις 30 χώρες δεν τα

υιοθετούσαν και δεν υπήρχε σκέψη να το κάνουν, στις οποίες ανήκει και η Ελλάδα. Οι
περισσότερες χώρες του κόσμου έχουν υιοθετήσει και έχουν εναρμονιστεί με τις καλύτερες
δυνατές πρακτικές για την εκτίμηση της παιδικής σωματικής ανάπτυξης, εγκαθιστώντας το
βρέφος που θηλάζει ως το φυσιολογικό και το σημείο αναφοράς, απέναντι στο οποίο όλα
τα παιδιά πρέπει να συγκρίνονται και να εκτιμάται η συμμόρφωση με το δικαίωμα του
παιδιού να επιτύχει το πλήρες γενετικό του δυναμικό σε ανάπτυξη.
Εάν ο παιδίατρός μας χρησιμοποιεί τις καμπύλες αύξησης που υπάρχουν στο βιβλιάριο
υγείας του παιδιού μας, είναι πιθανό:
1.Κάποια παιδιά τριών ή τεσσάρων μηνών που θηλάζουν να χαρακτηρίζονται παχύσαρκα
ενώ δεν είναι (ψευδώς θετική διάγνωση)
2.Κάποια παιδιά τριών και τεσσάρων μηνών που παίρνουν μπιμπερό να χαρακτηρίζονται
φυσιολογικά ενώ δεν παίρνουν ικανοποιητικό βάρος (ψευδώς αρνητική διάγνωση)
3.Κάποια παιδιά ενός έτους που θήλασαν για μήνες ή συνεχίζουν να θηλάζουν
χαρακτηρίζονται λιποβαρή ενώ είναι φυσιολογικά (ψευδώς θετική διάγνωση)
4.Κάποια παιδιά ενός έτους που δε θήλασαν καθόλου χαρακτηρίζονται φυσιολογικά ενώ
είναι παχύσαρκα (ψευδώς αρνητική διάγνωση)
Δηλαδή οι υπάρχουσες καμπύλες αύξησης υποδιαγνώνουν με προβλήματα υγείας παιδιά
που δεν θηλάζουν και υπερδιαγνώνουν με προβλήματα υγείας παιδιά που θηλάζουν.

Το επιχείρημα των 30 χωρών που δεν υιοθετούν τα πρότυπα ΠΟΥ είναι σαθρό από την
σύλληψή του. Η ουσία των προτύπων ΠΟΥ είναι ότι ΔΕΝ πρόκειται για μια απλή
αντανάκλαση του πως μεγαλώνουν τα παιδιά γύρω μας, γιατί τα παιδιά γύρω μας μπορεί
να είναι για παράδειγμα όλα παχύσαρκα λόγω λανθασμένης διατροφής! Το θέμα δεν
είναι να συγκρίνουμε κάθε παιδί με αυτό που συνήθως συμβαίνει γύρω του, γιατί αυτό που
συνήθως συμβαίνει γύρω του – όπως στην Ελλάδα με τα τραγικά χαμηλά ποσοστά
μητρικού θηλασμού – μπορεί να είναι και λάθος. Το θέμα είναι να βρούμε πως μεγαλώνει
φυσιολογικά ένα βρέφος και νήπιο όταν κάνει φυσιολογικά πράγματα, δηλαδή όταν
θηλάζει, όταν η μητέρα του είναι υγιής και δεν καπνίζει κλπ. Επομένως το επιχείρημα ότι τα
πρότυπα ανάπτυξης ΠΟΥ δεν είναι «σωστά» για την Ελλάδα γιατί ο ελληνικός πληθυσμός
έχει «ιδιαιτερότητες» και μεγαλώνει διαφορετικά είναι πραγματικά άσχετο με το θέμα.
Οι ιθύνοντες στην Ελλάδα δεν θέλουν ή αδυνατούν να κατανοήσουν αυτήν την ουσία του
ζητήματος, με συνέπεια κάθε μέρα που αφήνουν να περνάει εκατοντάδες βρέφη να
αποθηλάζουν πρόωρα και η επιδημία παιδικής παχυσαρκίας να επιτείνεται στην χώρα
λόγω κακής αντιμετώπισης και αδράνειας από επαγγελματίες υγείας.
Παρόλο που δεν υπάρχει καμία αναγκαιότητα να διερευνηθεί κατά πόσο τα πρότυπα
ανάπτυξης ΠΟΥ «εκφράζουν» αξιόπιστα την σωματική ανάπτυξη των μικρών παιδιών στην
Ελλάδα, καθώς πρόκειται για πρότυπα, δηλαδή σημεία αναφοράς του πως θα έπρεπε να
μεγαλώνει ένα φυσιολογικό βρέφος και όχι του πως καταγράφεται η συνήθης – αλλά όχι

κατ’ ανάγκη ιδανική - αύξηση των μικρών παιδιών στην Ελλάδα που συνήθως δεν
θηλάζουν, η μελέτη αυτή έχει ήδη γίνει στον Ελλαδικό χώρο και επιβεβαιώνει τα
συμπεράσματα του ΠΟΥ, δηλαδή ότι τα φυσιολογικά βρέφη που σιτίζονται με ιδανικές
πρακτικές μοιάζουν σε σωματική ανάπτυξη από χώρα σε χώρα, και στην Ελλάδα (5). Η
μελέτη αυτή οδήγησε στην δημιουργία καμπυλών αύξησης με βάση δείγμα 200 παιδιών
από όλη την Ελλάδα που θήλασαν αποκλειστικά για έξι μήνες και συνέχισαν τον θηλασμό
για τουλάχιστον τους πρώτους 12 μήνες της ζωής τους. Οι καμπύλες ανάπτυξης που
προέκυψαν είχαν ομοιότητες με τα πρότυπα του ΠΟΥ αλλά σημαντικές αποκλίσεις από τις
υπάρχουσες καμπύλες αύξησης στα ελληνικά βιβλιάρια υγείας. Το βρέφος που θηλάζει, το
πρότυπο στο οποίο οφείλουμε να βασιστούμε, μεγαλώνει με παρόμοιο τρόπο είτε στην
Ελλάδα είτε σε άλλες χώρες του κόσμου. Το πώς πρέπει τα μικρά παιδιά στην Ελλάδα να
αναπτύσσονται κάτω από ιδανικές συνθήκες δεν χρειάζεται να το ανακαλύψουμε, έχει
βρεθεί ήδη και υιοθετηθεί στις περισσότερες χώρες του κόσμου.
Στόχος της παιδιατρικής φροντίδας είναι να επιτυγχάνει κάθε παιδί το υψηλότερο δυνατό
επίπεδο υγείας και ποιότητας ζωής αναπτύσσοντας το γενετικό του δυναμικό. Στόχος της
παιδιατρικής φροντίδας δεν είναι να βαφτίζει υγιή την παχυσαρκία, να αγχώνει αναίτια
γονείς με φυσιολογικά βρέφη και να συντελεί στην πρόωρη διακοπή του μητρικού
θηλασμού. Σε μια χώρα με πολύ χαμηλά ποσοστά μητρικού θηλασμού και με επιδημικές
διαστάσεις παιδικής παχυσαρκίας, η άμεση αντικατάσταση των υπαρχόντων καμπυλών
αύξησης στα βιβλιάρια υγείας με τα πρότυπα ανάπτυξης ΠΟΥ συνιστά επείγουσα
προτεραιότητα δημόσιας υγείας. Η επιμονή στην μη υιοθέτησή τους συνιστά μέγιστο
σκάνδαλο δημόσιας υγείας. Είναι καιρός να δοθούν σωστά εργαλεία στους επαγγελματίες
υγείας, αλλά και αυτοί να εκπαιδευτούν συστηματικά σε αυτά τα εργαλεία, τα πρότυπα του
ΠΟΥ, μέσα από τα ελληνικά πανεπιστήμια, τις ιατρικές σχολές, την εκπαίδευση των γιατρών
κατά την λήψη ειδικότητας και την συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ειδικευμένων γιατρών.

Για τα κλινικά περιστατικά που περιγράφονται έχει δοθεί άδεια χρήσης των δεδομένων από
τους γονείς των παιδιών.
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