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Εισαγωγή
❖ Ατομικό δελτίο υγείας μαθητή(ΑΔΥΜ): δικαιολογητικό 

εγγραφής νηπιαγωγείου, Α’ τάξης δημοτικού και έπειτα κάθε 
3 χρόνια

❖ Καταγραφή γενικών στοιχείων, σωματομετρικών 
χαρακτηριστικών, ατομικού και οικογενειακού αναμνηστικού

❖ Προληπτικός χαρακτήρας με στόχο την προαγωγή υγείας
❖ Βρογχικό άσθμα: η πιο συχνή χρόνια παιδιατρική νόσος
❖ 7,5% επίπτωση στα παιδιά (CDC)
❖ Χρόνια φλεγμονώδης νόσος των αεραγωγών που οδηγεί σε 

απόφραξη της ροής του αέρα
❖ Προδιαθεσικοί παράγοντες: 
- Άρρεν φύλο
- Θετικό οικογενειακό ιστορικό 
- Συχνές αναπνευστικές λοιμώξεις
- Έκθεση σε καπνό τσιγάρου
- Χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο 
- Αλλεργικό υπόβαθρο
- Διαταραχές βάρους (υπέρβαρο παιδί ορίζεται ΒΜΙ>85η ΕΘ 

και παχύσαρκο >95η αντίστοιχα για την ηλικία)

Σκοπός
➢ Καταγραφή, μέσω των ΑΔΥΜ, παιδιών με Βρογχικό άσθμα 

και πιθανή συσχέτιση με αυξημένο δείκτη μάζας 
σώματος(ΒΜΙ)

➢ Ανάδειξη παραπομπών σε ιατρικές ειδικότητες από τον 
γενικό παιδίατρο

Υλικό-Μέθοδος
➢ Αναδρομική μελέτη 840 ΑΔΥΜ που συμπληρώθηκαν στο 

τακτικό παιδιατρικό ιατρείο κατά την περίοδο 2015-2019
➢ Καταγραφή φύλου, ηλικίας, σωματομετρικών 

χαρακτηριστικών, ιστορικό άσθματος και παραπομπές σε 
υποειδικότητες

Αποτελέσματα
❖ Συχνότητα βρογχικού άσθματος 7% (60 από τα 840 παιδιά)
❖ Άσθμα και αυξημένο ΒΜΙ χωρίς σημαντική συσχέτιση
❖ Μ.Ο. ΒΜΙ δείγματος με άσθμα: 19,008 / χωρίς άσθμα: 

19,026

❖ Σε άλλη ειδικότητα παραπέμφθηκε το περίπου 1/3 των 
παιδιών (271 από τα 840 παιδιά)

Συζήτηση
• Ο κίνδυνος για άσθμα αυξάνεται 1,64 και 1,92 φορές σε 

υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά, αντίστοιχα.3

• Η αύξηση του λιπώδους ιστού, η έλλειψη φυσικής 
δραστηριότητας και η μηχανική πίεση που ασκείται στο 
θωρακικό τοίχωμα εξηγούν την συσχέτιση

• Ωστόσο, σημαντικά αυξάνουν τον κίνδυνο για άσθμα οι 
παράγοντες που τείνουν να συνοδεύουν την παχυσαρκία

• 40 εκ παιδιά<5 ετών παγκοσμίως παρουσιάζουν ΒΜΙ>85η

ΕΘ σύμφωνα με την ηλικία τους
• Σχεδόν το 1/5 των παιδιών 5-19 ετών είναι υπέρβαρα 

Συμπεράσματα
✓ Οι συχνότητες εμφάνισης του άσθματος και της 

παχυσαρκίας στο Ρέθυμνο συμβαδίζουν με τα παγκόσμια 
δεδομένα

✓ Δεν αποδείχθηκε συσχέτιση άσθματος με αυξημένο ΒΜΙ
✓ Το Α.Δ.Υ.Μ. αποτελεί σημαντικό μέτρο προαγωγής υγείας 
✓ Αναδεικνύεται ο ρόλος του γενικού παιδιάτρου στην έγκαιρη 

παραπομπή των παιδιών και στην πρώιμη ανίχνευση και 
παρέμβαση νόσων 
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❖ Παχύσαρκα ήταν το 
19% των παιδιών και 
υπέρβαρα το 17%

❖ Ανάμεσα στα παιδιά 
με διαταραχή βάρους 
το 8% παρουσίασε 
βρογχικό άσθμα

❖ Πιο συχνές οι 
διαταραχές βάρους 
στις ηλικίες 8-10 ετών

❖ Συχνότερη η 
παραπομπή σε 
παιδοκαρδιολόγο 
λόγω καρδιακού 
φυσήματος 


