Profilaktyka otyłości dzieci rola wielu inicjatyw i
współpracy wielu środowisk
Ewa Borek, Fundacja MY Pacjenci
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Wysokie zaufanie rodziców wobec opinii i rekomendacji pediatry.
PEDIATRA JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DARZONE WYSOKIM STOPNIEM ZAUFANIA I
UZNAWANYM ZA WIARYGODNE

53%

Rodziców dzieci w wieku 5-12m. czerpie informacje o żywieniu dziecka od personelu medycznego
(pediatra, położna)

50%

Matek uznaje, że informacje dostarczane przez pediatrę są wysokiej jakości, wiarygodne
i są rzetelne (jest to najwyżej ocenione pod względem wiarygodności „źródło informacji”)

Źródło: Badanie żywieniowe dzieci i niemowląt (PITNUT study) dla Fundacji Nutricia, 2016

Źródło: TNS Polska, Badanie optymalizacji touchpointów, 2015

Lekarz zawodem cieszącym się wysokim uznaniem społecznym:
71% Polaków darzy lekarzy dużym poważaniem  wysokie miejsce w hierarchii prestiżu zawodów
Źródło: CBOS, Prestiż zawodów, 2013

Dlaczego jeszcze matki
radzą się pediatry w
sprawach żywienia
dziecka?

Brak odpowiedniej wiedzy
– pediatra jest
autorytetem, zaufanym
źródłem informacji

Szukają potwierdzenia
dla ich wyborów,
konsultują swoje plany
ze specjalistą

Pierwszy kontakt w
nagłej potrzebie – w
przypadku problemów
zdrowotnych dziecka
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Propozycja rozwiązań
•Program pierwotnej i wtórnej profilaktyki oraz skrinigu otyłości dzieci
zakładający współpracę lekarzy, pielęgniarek i dietetyków złożony do MZ
10.15
•Poradnictwo żywieniowe poza koszykiem
•Wniosek o wpisanie porad żywieniowych dla kobiet w ciąży i rodziców małych
dzieci do koszyka świadczeń gwarantowanych podpisany przez 6ciu
konsultantów krajowych złożony do MZ 06.16
•Petycja do MZ podpisana przez 10.000 rodziców złożona 06.16
•Odpowiedź z DPL – wniosek jest rozpatrywany

Model współpracy zawodów medycznych na
rzecz profilaktyki otyłości u dzieci
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Wycena dla liczby urodzeń w 2016 r.
•Wycena na poziomie kosztu wizyty patronażowej położnej 26-31 zł
•385 tys. x 30 zł = 11 550 000 zł (koszty 1 porady w ciąży)
•385 tys. x 30 zł = 11 550 000 zł (koszty 1 porady w 1szym do 3go roku
życia)

RAZEM koszt porad żywieniowych to 23 mln pln
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Skąd wziąć na to środki?
NFZ powinien finansować porady profilaktyczne
lub dietetyczne dla kobiet w ciąży, dzieci i osób
z nadwagą lub otyłością (N=2192)
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Producenci niezdrowej żywności powinni
odprowadzać dodatkowy podatek na fundusz walki
z otyłością i nadwagą (N=2192)
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Węgry – podatek od żywnościowych
•Napoje energetyczne, słone przekąski, syropy, napoje alkoholowe
•2011-2017 – 400 mln Euro
•Przychody budżetu ochrony zdrowia
•Sfinansowano podwyżki wynagrodzeń w ochronie zdrowia

Czego oczekujemy?
•Wprowadzenia do koszyka świadczeń gwarantowanych porad żywieniowych
dla kobiet w ciąży i rodziców dzieci w wieku 1-3 l.
•Wprowadzenia do standardów opieki profilaktycznej screeningu zaburzeń
odżywiania oraz pierwotnej i wtórnej profilaktyki otyłości a także leczenia
otyłości dzieci uwzględniających koordynację, ciągłość opieki oraz współpracę
zawodów medycznych na rzecz edukacji rodziców
•Określenia zasad finansowania porad żywieniowych w POZ i AOS przez NFZ
•Realizacji dofinansowania przez NFZ programów profilaktyki zainicjowanych
przez JST zgodnie z zapisami Narodowego Programu Zdrowia
•Rozpoczęcia rozmowy na temat wprowadzenia zakazu reklamy i marketingu
produktów żywieniowych skierowanych do dzieci i opodatkowania słodzonych
napojów w celu przeznaczenia pozyskanych środków na profilaktykę otyłości
dzieci

Jesteśmy po to, żeby wspierać administrację
publiczną w dobrych i odważnych decyzjach na
rzecz zdrowia dzieci i zdrowia publicznego!
www.mypacjenci.org
www.rodzicedlazdrowia.pl
www.glodnizmian.pl
Ewa Borek
Fundacja MY Pacjenci
ewa.borek@mypacjenci.org
kom. 0602 23 64 73

