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Ανάλυση των διατροφικών και άλλων συνηθειών των 
φοιτητών, που σχετίζονται με τον κίνδυνο για την 

ανάπτυξη καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Παρουσίαση Ευρημάτων & Εξαγωγή συμπερασμάτων. 

ΣΚΟΠΟΣ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ (1/2)

 Τα καρδιαγγειακά νοσήματα θα μπορούσαν να 
χαρακτηρισθούν ως επιδημία της σύγχρονης εποχής.

 Οι καρδιαγγειακές παθήσεις κατέχουν την πρώτη αιτία 
θανάτου και νοσηρότητας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις 
υπόλοιπες Ευρωπαϊκές και άλλες ανεπτυγμένες χώρες.

 Οι παράγοντες κινδύνου που αυξάνουν το φορτίο των 
καρδιαγγειακών παθήσεων ταυτίζονται με τον τρόπο ζωής 
των ανθρώπων, συνάγονται με καθημερινές συνήθειες 
όπως το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ κα. και 
μπορούν να οδηγήσουν σε αυξημένες πιθανότητες 
καρδιαγγειακών παθήσεων. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ (2/2)

 Σε παγκόσμιο επίπεδο η ερευνητική δραστηριότητα 
γύρω από τα νοσήματα αυτά αλλά και γύρω από 
τους τρόπους περιορισμού της εμφάνισής των είναι 
έντονη. 

 Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προτείνει 
κατά κύριο λόγο συμπεριφορικές αλλαγές, που με τη 
σειρά τους θα οδηγήσουν στη μείωση του κινδύνου 
εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων. 

4



Καταστάσεις ή και συμπεριφορές που ευθύνονται για αυξημένη 
πιθανότητα εμφάνισης ασθενειών, τραυματισμών, ανικανότητας και 
θανάτου ονομάζονται παράγοντες κινδύνου, και αυτοί είτε δρουν 
μεμονωμένοι είτε αλληλοεπιδρούν, συνεπάγονται δυσμενείς επιπτώσεις 
για την υγεία των ατόμων και άρα των πληθυσμών, οδηγώντας με 
μαθηματική ακρίβεια σε παγκόσμια ποσοστά θανάτων. 
Εκτιμάται ότι το 2030 οι μη μεταδοτικές ασθένειες θα αντιπροσωπεύουν 
τα ¾ της παγκόσμιας θνησιμότητας.
 
Τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου/ Συμπεριφορικοί παράγοντες 
κινδύνου:
Συνάδουν με τον τρόπο ζωής: Κάπνισμα, Κατανάλωση αλκοόλ, 
Διατροφικές συνήθειες, Παχυσαρκία, Φυσική δραστηριότητα, Αρτηριακή 
πίεση, Δυσλιπιδαιμία, Αγχώδης τρόπος ζωής.
 
Μη τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου:
Ηλικία, Φύλο, Φυλή. 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το μήνα Απρίλιο του 2018, με 
τη χρήση δομημένου και σταθμισμένου και πλήρως ανώνυμου 
ερωτηματολογίου (βασισμένο στο πρότυπο ερωτηματολόγιο της Σχολής 
Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του HARVARD (Healthy Heart Score, 
Harvard School of Public Health), το οποίο καταγράφει με λεπτομέρεια 
τον τρόπο ζωής των φοιτητών.

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 1347 τυχαία επιλεγμένοι 
φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Πειραιά (καθώς και 672 φοιτητές 
από άλλα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα).

Τα δεδομένα της έρευνας συγκεντρώθηκαν αρχικά σε έντυπη 
μορφή, και καταχωρήθηκαν σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

Η ανάλυσή τους πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του SPSS. 
Σήμερα σας παρουσιάζουμε τα πρώτα ευρήματα που 

αναφέρονται μόνο στους φοιτητές του ΠΑ.ΠΕΙ.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
(1/11)

Τυχαίο δείγμα 1408 συμμετεχόντων 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ (2/11)
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ (3/11)
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 Το 99.26% δεν έχει διαγνωσθεί με διαβήτη

 Το 99.63% δεν έχει βιώσει εγκεφαλικό επεισόδιο ή 
καρδιακό επεισόδιο

 Το μεγαλύτερο μέρος δεν αθλείται σε συστηματική βάση, 
και δεν πραγματοποιεί κάποια άσκηση για καρδιακή 
ενδυνάμωση

 Άθληση μόνο για μυική ενδυνάμωση

 Το 69,86 % έχουν κανονικό ΒΜΙ (), το 21,5% ανήκουν 
στην κατηγορία των παχύσαρκων (Overweight),και 3% 
Οbese. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ (4/11)
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 Μέτρια κατανάλωση λαχανικών, ξηρών καρπών και 
δημητριακών

 Πολύ χαμηλή κατανάλωση έως καθόλου σε τρόφιμα με 
πίτουρο, βρώμη, ολικής άλεσης, ψωμί ολικής, ντίνκελ, 
καστανό ρύζι κ.α.

 Το 49,74% καταναλώνει ζυμαρικά 2-4 φορές την 
εβδομάδα

 Πολύ αυξημένη κατανάλωση σε επεξεργασμένο κρέας

 Μέτρια-χαμηλή κατανάλωση αλκοόλ

 Συχνότερη κατανάλωση αναψυκτικών με ζάχαρη 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ (4/11)
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ (5/11)
Ο συνολικός κίνδυνος για να αναπτύξουν μέσα 
στην επόμενη    20ετια ΚΑ προβλήματα είναι:
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ (6/11)
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ (7/11)
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ (8/11)
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ (9/11)
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
(10/11)
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
(11/11)



Ευρήματα
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Επίπεδο κινδύνου αναφορικά με τις συμπεριφορές και τις δραστηριότητες των φοιτητών της 
ανάλυσης.  

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Δείκτης Μάζας Σώματος Χαμηλός (low)

Φυσική Δραστηριότητα Χαμηλός (low)

Καπνιστική Συνήθεια Χαμηλός (low)

Κατανάλωση Αλκοολούχων Ποτών Χαμηλός (low)

Κατανάλωση Προϊόντων Ολικής Αλέσεως Μέτριος (moderate)

Κατανάλωση Κόκκινου Κρέατος Μέτριος (moderate)

Κατανάλωση Ξηρών Καρπών Μέτριος (moderate)

Κατανάλωση Ζαχαρούχων Ποτών Μέτριος (moderate)

Κατανάλωση Φρούτων και Λαχανικών Υψηλός (high)

Κατανάλωση Επεξεργασμένου Κρέατος Υψηλός (high) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΕΤΡΙΟΣ (moderate)



Αυξημένη πιθανότητα να αναπτύξουν οι φοιτητές 
καρδιαγγειακά προβλήματα στα επόμενα χρόνια.

Από την δημοσιευμένη έρευνα της  Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) τόσο από τα έτη 2009,2014 και 2017 
προκύπτει μια σύγκλιση των αποτελεσμάτων στην 
συνολική εικόνα για την υγεία του πληθυσμού της 
Ελλάδος. 

Θα πρέπει να υπάρξουν ή να διαμορφωθούν κατάλληλες 
προληπτικές ενέργειες - παρεμβάσεις που να στοχεύουν 
στην αλλαγή του καθημερινού τρόπου ζωής και των 
συνηθειών των νέων. 

Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να στοχεύουν στη μείωση του 
κίνδυνου ανάπτυξης παχυσαρκίας, καρκίνου και 
καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Συμπεράσματα -
Προτάσεις
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Στόχοι της 
βέλτιστης 

αποδοτικότητα 
των συστημάτων 

υγείας 

Χτίσιμο γεφυρών ανάμεσα 
στη περίθαλψη και τη 

κοινωνία

Χτίσιμο γεφυρών ανάμεσα 
στη περίθαλψη και τη 

κοινωνία

Σωστή 
ενημέρωση 

και 
διατροφική 
εκπαίδευση

Σωστή 
ενημέρωση 

και 
διατροφική 
εκπαίδευση

Δημοσιονομι
κά μέτρα 

(πχ. 
Φορολογία)

Δημοσιονομι
κά μέτρα 

(πχ. 
Φορολογία)

Χαρτογράφη
ση αναγκών 

των 
μεμονωμένω

ν ατόμων 
αλλά και 

των 
κοινωνιών

Χαρτογράφη
ση αναγκών 

των 
μεμονωμένω

ν ατόμων 
αλλά και 

των 
κοινωνιών

Επίγνωση  
του κλινικά 

και 
κοινωνικοοικ

ονομικά 
ιστορικού 
του κάθε 
ατόμου

Επίγνωση  
του κλινικά 

και 
κοινωνικοοικ

ονομικά 
ιστορικού 
του κάθε 
ατόμου

Αύξηση προσδόκιμου 
ζωής

Μείωση ποσοστών 
νοσηρότητας 

Μείωση ποσοστών 
θνησιμότητας

Μείωση δαπανών για 
την υγεία

Μείωση των ποσοστών 
επανεισαγωγής στις 
νοσοκομειακές μονάδες



Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας.
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