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Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Α  Ν Ε Α

Στην Ευρωπαϊκη ΕνωΣη εκτιμάται ότι 
22 εκατομμύρια παιδιά είναι υπέρβαρα 
και περισσότερα από 5 εκατομμύρια 
παχύσαρκα, ενώ η κατάσταση χειροτερεύει 
συνεχώς, καθώς αναμένεται ότι σ’ αυτόν 
τον αριθμό θα προστίθενται 400.000 νέες 
περιπτώσεις κάθε χρόνο.

Οι διατροφικές συνήθειες που αποκτάμε 
στην παιδική ηλικία μας συνοδεύουν συνήθως 
μέχρι την ενηλικίωση και κληροδοτούνται 
στην επόμενη γενιά. Οι περισσότεροι 
Ευρωπαίοι τρώνε ελάχιστα φρούτα και 
λαχανικά, λιγότερα από 400 γρ. την ημέρα 
που συστήνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας, και η κατανάλωση είναι ακόμη 
μικρότερη στις νεότερες γενιές. Σκοπός 
λοιπόν του νέου σχεδίου της Επιτροπής 
είναι να ενθαρρύνει την υγιεινή διατροφή 
των παιδιών. Η Επιτροπή σκοπεύει να 
αρχίσει από το 2009 να χρησιμοποιεί 
κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
δωρεάν διανομή φρούτων και λαχανικών 
στα σχολεία. Από διάφορες μελέτες 

συμπεραίνεται ότι οι φτωχότερες οικογένειες 
είναι, κατά πάσα πιθανότητα, αυτές που 
δεν καταναλώνουν τις συνιστώμενες πέντε 
δόσεις φρέσκων φρούτων ή λαχανικών 

κάθε ημέρα. Η δωρεάν παροχή υγιεινών 
πρόχειρων γευμάτων θα μπορούσε να 
αλλάξει την κατάσταση όσον αφορά τη 
διατροφή των νέων από ασθενή οικονομικά 
στρώματα.

Τις σχετικές δαπάνες θα μοιραστούν σε 
αναλογία 50-50 ο κοινοτικός προϋπολογισμός 
και οι εθνικές κυβερνήσεις (75-25 για τις 
φτωχότερες χώρες). Η χρηματοδότηση της 
Ε.Ε. θα ανέλθει συνολικά σε 90 εκατ. ευρώ 
περίπου το χρόνο. Παρόμοια προγράμματα 
για το γάλα εφαρμόζονται ήδη τα τελευταία 
30 χρόνια. Το σχολικό έτος 2006-07, 
διατέθηκαν 305.000 τόνοι γάλακτος σε 
σχολεία των 22 χωρών της Ε.Ε.

Η Επιτροπή επιθυμεί να επεκτείνει τώρα 
το πρόγραμμα, ώστε να συμπεριλάβει 
περισσότερα γαλακτοκομικά προϊόντα όπως 
τυριά και γιαούρτι. Στο νέο πρόγραμμα 
εκτός από τα δημοτικά θα μπορούν πλέον 
να συμμετάσχουν τα γυμνάσια και τα 
λύκεια. Καθώς ο αριθμός των σχολείων 
θα αυξάνεται, όλο και περισσότερα παιδιά 
θα ενθαρρύνονται να επιλέγουν υγιεινά, 
ποιοτικά γαλακτοκομικά προϊόντα αντί 
για τα πρόχειρα κακής ποιότητας τρόφιμα 
και ποτά.

Πηγή: http://ec.europa.eu/health

τα ατομα μΕγαληΣ ηλικιαΣ έχουν δικαίωμα σε προστασία 
από κάθε είδους κακομεταχείριση, η οποία δυστυχώς αποτελεί 
συνηθισμένο φαινόμενο. Σχετικό συνέδριο της Ε.Ε. έφερε στην 
επιφάνεια δυσάρεστες αλήθειες και τόνισε την ανάγκη να ληφθούν 
μέτρα για καλύτερη φροντίδα των ηλικιωμένων.

Όλοι μας αντιμετωπίζουμε το ενδεχόμενο της εξάρτησής μας 
από άλλους όταν γεράσουμε. Πόσο σίγουροι όμως είμαστε ότι 
δεν θα πέσουμε θύματα κακομεταχείρισης ή εγκατάλειψης, όταν 
δεν θα είμαστε πια σε θέση να αυτοεξυπηρετούμαστε;

Με τα σημερινά δεδομένα πολλοί από μας δεν νιώθουν 
καθόλου σίγουροι: πρόσφατη δημοσκόπηση της Ε.Ε. έδειξε ότι το 
47% θεωρεί την κακομεταχείριση των ηλικιωμένων διαδεδομένο 
φαινόμενο στη χώρα τους. Για ν’ αντιμετωπίσει το πρόβλημα 
αυτό, η Ε.Ε. αποφάσισε να λάβει δραστικά μέτρα.

Το συνέδριο της Ε.Ε. για την κακομεταχείριση των ηλικιωμένων 
έφερε σε επαφή ειδικούς και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής με 
στόχο την ευαισθητοποίηση όλων και την έναρξη ενός δημόσιου 
διαλόγου που θα φέρει στο φως δυσάρεστες αλήθειες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η κακομεταχείριση γίνεται συνειδητά: 
ενήλικες αποσπούν χρήματα από τους ηλικιωμένους γονείς τους 
ή οίκοι ευγηρίας χορηγούν υπερβολικές δόσεις ηρεμιστικών. Στις 

περισσότερες όμως περιπτώσεις η κακομεταχείριση εκδηλώνεται 
με την εγκατάλειψη των ηλικιωμένων, ιδίως όταν αυτοί που τους 
φροντίζουν δεν έχουν τα μέσα ή το χρόνο για να τους προσφέρουν 
την κατάλληλη φροντίδα. Με δεδομένο ότι, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις, το 12% του πληθυσμού θα έχει ηλικία 80 ετών και 
άνω μέχρι το 2050, ολοένα και περισσότερα άτομα θα έχουν 
ανάγκη από τη φροντίδα συγγενών ή επαγγελματιών. Οι δράσεις 
της ΕΕ για τη δημόσια υγεία στοχεύουν στην αντιμετώπιση 
ορισμένων από τα προβλήματα που συνδέονται με τη γήρανση 
του πληθυσμού.

«Τα κράτη μέλη έχουν αρχίσει να παρέχουν μεγαλύτερη στήριξη 
σ’ αυτούς που φροντίζουν ηλικιωμένους και στους συγγενείς μέσω 
κατάλληλης εκπαίδευσης και καθοδήγησης», δήλωσε ο επίτροπος 
κοινωνικών υποθέσεων κ. Βλαντιμίρ Σπίντλα. Υποστήριξε δε ότι 
η φροντίδα προς τους ηλικιωμένους θα πρέπει να καλύπτεται 
από τη νομοθεσία περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ εξέφρασε 
την ικανοποίησή του για το έργο που επιτελούν οι ομάδες και 
τηλεφωνικές γραμμές υποστήριξης, οι οποίες συμβάλλουν στην 
καταπολέμηση της κακομεταχείρισης.

Πηγή: http://ec.europa.eu/health

Πρόγραμμα από την Ε.Ε. για την υγιεινή διατροφή των παιδιών
ΝΕΑ ΣχΕδιΑ ΓιΑ δωρΕΑΝ διΑΝΟΜΗ φρΟΥΤωΝ ΚΑι λΑχΑΝιΚωΝ, 

ΚΑθωΣ ΚΑι ΠΟιΚιλωΝ ΓΑλΑΚΤΟΚΟΜιΚωΝ ΠρΟϊΟΝΤωΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑθΗΤΕΣ

Μέτρα για την καλύτερη φροντίδα των ηλικιωμένων

Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι 
τρώνε ελάχιστα φρούτα και 
λαχανικά, λιγότερα από 400 
γρ. την ημέρα που συστήνει 
ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας, και η κατανάλωση 

είναι ακόμη μικρότερη 
στις νεότερες γενιές. 
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η αρμοδια ΕπιτροποΣ για θέματα Υγείας 
Ανδρούλλα Βασιλείου, παρουσίασε στις 
Βρυξέλλες το ευρωπαϊκό σύμφωνο για 
την ψυχική υγεία και την ευημερία κατά 
τη διάρκεια σχετικής συνδιάσκεψης. Αυτή 
ήταν η πρώτη συνδιάσκεψη στην οποία 
συμμετείχαν υπουργοί, εμπειρογνώμονες, 
ασθενείς, επαγγελματίες του τομέα υγείας, 
ερευνητές, επιφανείς προσωπικότητες και 
άλλοι ενδιαφερόμενοι, ώστε να αποφασίσουν 
μελλοντικές δράσεις που θα λάβουν από 
κοινού για να βελτιώσουν την ψυχική υγεία 
στην Ευρώπη.

Το σύμφωνο που εκδόθηκε στο τέλος 
της συνδιάσκεψης αποτελεί πρόσκληση 
συνεργασίας για την ανάληψη δράσης. 
Αναγνωρίζει τα υγειονομικά, κοινωνικά 
και οικονομικά οφέλη που συνεπάγεται η 
καλή ψυχική υγεία για όλους, καθώς και την 
ανάγκη να ξεπεραστούν το ταμπού και το 
στίγμα που εξακολουθούν να συνοδεύουν 
τις ψυχικές ασθένειες.

Εκτιμάται ότι κάθε χρόνο το 11% των 
Ευρωπαίων αντιμετωπίζει κάποιας μορφής 
ψυχική ασθένεια. Αυτές οι διαταραχές 
μπορούν να οδηγήσουν στην αυτοκτονία. 
Ήδη στην Ε.Ε. κάθε 9 λεπτά αυτοκτονεί 

ένα άτομο. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το 
πρόβλημα και για να αντληθούν οφέλη 
από την ανταλλαγή εμπειριών, υπουργοί 
και εμπειρογνώμονες από ολόκληρη την 
Ευρώπη δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν και 
να εστιάσουν τις ενέργειές τους σε 5 καίριους 
τομείς: στην πρόληψη της αυτοκτονίας και 
της κατάθλιψης, στην ψυχική υγεία των νέων 
και την ψυχική υγεία στην εκπαίδευση, στην 
ψυχική υγεία στο χώρο της εργασίας, στην 
ψυχική υγεία των ηλικιωμένων και τέλος, 
στην καταπολέμηση του στίγματος και του 
κοινωνικού αποκλεισμού.

Τα περιστατικά στην Ε.Ε.
Η κατάθλιψη είναι μία από τις συχνότερες 

και σοβαρότερες ψυχικές διαταραχές. Τα 
στοιχεία από κράτη μέλη της δυτικής και 
της νότιας Ευρώπης φανερώνουν αύξηση 
της μείζονος κατάθλιψης στο 9% των 
ενήλικων ευρωπαίων ανδρών και στο 17% 
των ενήλικων ευρωπαίων γυναικών. Ο 
αντίκτυπος στην ποιότητα ζωής μπορεί να 
αντιστοιχεί στον αντίκτυπο μιας σοβαρής 
σωματικής ασθένειας, όπως είναι το οξύ 
έμφραγμα.

Η αυτοκτονία είναι σημαντική αιτία 

πρόωρου θανάτου στην Ευρώπη. Το 2006 
προκάλεσε το θάνατο συνολικά 58.000 
ατόμων στην Ε.Ε., υποσκελίζοντας τα 
τροχαία δυστυχήματα, τα οποία προκάλεσαν 
το θάνατο 50.000 ατόμων το ίδιο έτος. 
Το 90% των αυτοκτονιών συνδέεται με 
ψυχικές διαταραχές. Το οικονομικό κόστος 
της κατάθλιψης στην Ε.Ε. υπολογιζόταν σε 
235 ευρώ ανά κάτοικο το 2004 ή σε 118 
δισ. ευρώ για την Ε.Ε. των 25 και τις χώρες 
υπό καθεστώς σύνδεσης. Οι άμεσες δαπάνες 
για τα συστήματα υγείας των κρατών μελών 
είναι υψηλές και δημιουργούν αυξανόμενες 
προκλήσεις, αλλά το 65%, δηλαδή το 
μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αυτών, 
πραγματοποιείται εκτός του τομέα υγείας, 
ειδικότερα μέσω των συχνών απουσιών 
από την εργασία, της ανικανότητας προς 
εργασία και της πρόωρης συνταξιοδότησης 
στην Ε.Ε. Εκτιμάται ότι το 50% των ψυχικών 
διαταραχών πρωτοεκδηλώνονται κατά την 
εφηβεία. Για το λόγο αυτό οι οργανώσεις 
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
νεολαίας πρέπει να είναι καταρτισμένες 
ώστε να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα 
και να ενεργούν άμεσα.

Πηγή: http://ec.europa.eu/health

ο αθλητιΣμοΣ βρίσκεται 
στο επίκεντρο της στρατηγικής 
της Ε.Ε. για την καταπολέμηση 
της παχυσαρκίας, η οποία έχει 
λάβει διαστάσεις επιδημίας 
στην Ευρώπη και γενικότερα 
στον κόσμο. Η κατάσταση 
αυτή σχετίζεται με σωρεία 
προβλημάτων της υγείας, 
όπως ο διαβήτης, οι καρδιακές 
παθήσεις και ορισμένες μορφές 
καρκίνου.

Οι κακές διατροφικές συνήθειες 
και η έλλειψη άσκησης ευθύνονται 
κυρίως για την παχυσαρκία. 
Οι Ευρωπαίοι περνούν κατά 
μέσο όρο έξι ώρες την ημέρα 
καθισμένοι, συνήθως μπροστά 

σε μια τηλεόραση ή έναν 
ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
λιγότερο από το ένα τρίτο 
των ενηλίκων επιδίδεται σε 
τακτική σωματική άσκηση και 
περισσότεροι από τους μισούς 
ισχυρίζονται ότι δεν διαθέτουν 
τον χρόνο για περισσότερη 
άσκηση. 

Η συνεχής αύξηση του βάρους 
δεν αποτελεί πρόβλημα μόνο 
στις ανεπτυγμένες, αλλά και 
σε πολλές αναπτυσσόμενες 
χώρες, με αποτέλεσμα ο 
ΠΟΥ να θεωρεί το φαινόμενο 
παγκόσμια επιδημία. Σε ορισμένες 
χώρες της Ε.Ε. οι μισοί περίπου 
ενήλικες είναι ευτραφείς και 

πολλοί είναι παχύσαρκοι, ενώ 
το 30% περίπου των παιδιών 
είναι υπέρβαρα. Η Επιτροπή 
ζητά από τις κυβερνήσεις να 
μην προβάλλουν μόνο τον 
ανταγωνιστικό χαρακτήρα του 
αθλητισμού, αλλά και τα οφέλη 
του για την υγεία. 

Ο στόχος δεν είναι το χρυσό 
μετάλλιο όπως στους Ολυμπιακούς 
αγώνες, αλλά η παράταση της 
ζωής μας. 

Η Επιτροπή συνεργάστηκε 
πέρσι με την UEFA στο πλαίσιο 
τηλεοπτικής εκστρατείας για την 
προώθηση της σωματικής άσκησης. 
Το σχετικό σποτ παρουσίαζε 
άνδρες με προτεταμένες κοιλιές 

να προσπαθούν να παίξουν 
ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας οι ενήλικες 
θα πρέπει να πραγματοποιούν 
ημίωρη ήπια σωματική άσκηση 
κάθε μέρα, ενώ τα παιδιά 
να ασκούνται καθημερινά 
τουλάχιστον 60 λεπτά. 

Παράλληλα με τα οφέλη για 
την υγεία, ο αθλητισμός προάγει 
αξίες, όπως το ομαδικό πνεύμα, 
η ανεκτικότητα και η ευγενής 
άμιλλα, οι οποίες προβλήθηκαν 
κατά το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 
ποδοσφαίρου τον ιούνιο.
Πηγή: http://ec.europa.eu/health

Ευρωπαϊκό σύμφωνο για την ψυχική υγεία και την ευημερία

Ο αθλητισμός στο επίκεντρο της στρατηγικής της Ε.Ε. 
κατά της παχυσαρκίας




