
ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ Δ ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ

Γηεπηζηεκνληθή νκάδα εηαηξείαο ηειεπηθνηλσληώλ παξαηήξεζε όηη ζεκαληηθόο

αξηζκόο εξγαδνκέλσλ ζην ηειεθσληθό θέληξν, θπξίσο γπλαίθεο (κέζνο όξνο ειηθίαο 35

έηε) ήηαλ ππέξβαξνη ή/θαη παρύζαξθνη. Απνθαζίζηεθε ν ζρεδηαζκόο θαη ε πινπνίεζε

πξνγξάκκαηνο πξναγσγήο πγείαο.

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ: Σν πξόγξακκα βξίζθεηαη ζε εμέιημε από ην 2013 θαη ρσξίδεηαη ζε

3 θάζεηο:

Α υάση: Έρνπλ πξνζέιζεη εζεινληηθά 189 εξγαδόκελνη. Διήθζεζαλ ηαηξηθό θαη

δηαηξνθηθό ηζηνξηθό, κεηξήζεηο ζσκαηηθνύ βάξνπο, γιπθόδεο, ιηπηδίσλ,

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ιηπνκεηξήζεηο θαη έγηλε ςπρνινγηθή αμηνιόγεζε θαηά πεξίπησζε.

Β υάση: Καηεγνξηνπνίεζε ζε νκάδεο Α-Β. Η νκάδα Α είρε Γ.Μ..(Γείθηεο Μάδαο

ώκαηνο) 25-30, ε νκάδα Β >30 θαη 57 εξγαδόκελνη (30%) είραλ Γ.Μ.. <25.

Από 132 εξγαδόκελνπο κε πςειό Γ.Μ.., 72 πξνρώξεζαλ ζηε θάζε Γ.

Γ υάση: Παξεκβάζεηο α) αλά νκάδα (δεκηνπξγία 72 εβδνκαδηαίσλ αηνκηθώλ

πξνγξακκάησλ δηαηξνθήο) β) ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν (πγηεηλέο επηινγέο ζηα

κεραλήκαηα απηόκαηεο πώιεζεο θαη ζην κελνύ ηεο εηαηξείαο catering), γ)παξνρή

ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ζε κεληαία βάζε γηα νξηζκέλνπο ζπκκεηέρνληεο.

E. Μπακόλα, Δπηζθέπηξηα Τγείαο

Α. Κρικέλλα, Ιαηξόο Δξγαζίαο Κ. Πετροτείλοσ, Κιηληθόο Ψπρνιόγνο

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: Από 72 εξγαδόκελνπο νη κηζνί εγθαηέιεηςαλ ηνλ πξώην κήλα ηελ

πξνζπάζεηα ρσξίο ζεκαληηθή απώιεηα βάξνπο. Από ηνπο ελαπνκείλαληεο 9 εξγαδόκελνη

έθηαζαλ ζε θπζηνινγηθό Γ.Μ. (κέζε απώιεηα 4,9 kg), 10 εξγαδόκελνη είραλ κέζε

απώιεηα βάξνπο 10 Kg αιιά εγθαηέιεηςαλ ρσξίο λα πεηύρνπλ ηνλ ηειηθό ζηόρν, 14

ζπλερίδνπλ ην πξόγξακκα κε ζηαδηαθή απώιεηα βάξνπο (κέζε απώιεηα 6kg) θαη 3

εξγαδόκελνη νδεγήζεθαλ ζε ρεηξνπξγεία βαξηαηξηθήο κε άξηζηα απνηειέζκαηα.



ΤΜΠΔΡΑΜΑTA:

α) Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ππαιιήισλ κε πςειό Γ.Μ.. είηε δελ ζπκκεηέρνπλ ζε πξόγξακκα

απώιεηαο βάξνπο είηε εγθαηαιείπνπλ ζύληνκα.

β) Η επίηεπμε θπζηνινγηθνύ Γ.Μ.. εμαξηάηαη από ην Γ.Μ.. πξηλ ηελ παξέκβαζε.

γ) Μέγηζηε απώιεηα βάξνπο είλαη πεξίπνπ 10 kg (εθηόο ηεο βαξηαηξηθήο).

δ) Ρπζκηζηηθό ξόιν παίδεη ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ εξγνδόηε ν νπνίνο παξέρεη ππνδνκή,

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό θαη παξαρσξεί εξγαζηαθό ρξόλν γηα ηελ πινπνίεζε.

0

5

10

15

20

25

30

ΓΜ < 20 ΓΜ < 20-24,5 ΓΜ < 25-29,5 ΓΜ < 30

Γείκτης Μάζας ώματος  πριν και μετά την παρέμβαση

σε 36 σπαλλήλοσς
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