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Το Σεπτέμβριο του 2018 ολοκληρώθηκε μια μελέτη που είχε ως στόχο τη 

διερεύνηση των διαιτητικών συνηθειών των καρδιαγγειακών ασθενών που 

νοσηλεύτηκαν στο Mediterraneo Hospital κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 10 

μηνών. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από το Γραφείο Διατροφής και τα 

αποτελέσματά της παρουσιάστηκαν το Δεκέμβριο του 2018 στον καρδιολογικό 

τομέα της κλινικής.  

Στη μελέτη συμμετείχαν 100 καρδιολογικοί ασθενείς (50 άντρες και 50 

γυναίκες). Η επιλογή των ασθενών έγινε με τυχαίο τρόπο. Για τη συλλογή των 

δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο συχνότητας κατανάλωσης 

τροφίμων (1), σταθμισμένο για τον ελληνικό πληθυσμό, το οποίο συμπληρώθηκε 

από τους διαιτολόγους της κλινικής με τη μορφή συνέντευξης του ασθενούς. Από 

την επεξεργασία των ερωτηματολογίων προέκυψαν στοιχεία για την ημερήσια 

κατανάλωση μεμονωμένων τροφίμων και ποτών (π.χ. φρούτα, λαχανικά, κρασί 

κ.λπ.) και ομάδων τροφίμων (π.χ. γαλακτοκομικά προϊόντα, ψάρια και θαλασσινά 

κ.λπ.) Επιπλέον, μέσω κατάλληλου αλγόριθμου, εκτιμήθηκε η μέση ημερήσια 

πρόσληψη ενέργειας και μακροθρεπτικών συστατικών (υδατάνθρακες, πρωτεΐνες 

και λιπίδια) των εθελοντών. Επιπλέον, στο ερωτηματολόγιο προστέθηκαν επιπλέον 

ερωτήσεις σχετικά με την πρόσληψη νερού, τη χρήση αλατιού, τη χρήση βοτάνων 

και μπαχαρικών στο φαγητό, καθώς και το τσιμπολόγημα των εθελοντών ανάμεσα 

στα κυρίως γεύματα. Τέλος, τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν και για να αποτιμηθεί 

ο βαθμός προσκόλλησης των εθελοντών στο διατροφικό πρότυπο της Μεσογειακής 

δίαιτας, με χρήση του δείκτη Mediterranean Diet Score (MedDietScore).  Ο δείκτης 

MedDietScore παίρνει τιμές από 0 έως 55, με υψηλότερη βαθμολόγηση να 

υποδεικνύει μεγαλύτερου βαθμού προσκόλληση στο Μεσογειακό πρότυπο 

διατροφής (2). 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 32% των ανδρών και το 38% των 

γυναικών, αντίστοιχα, ήταν παχύσαρκοι, ενώ και τα δύο φύλα είχαν μετρίου προς 

χαμηλού βαθμού προσκόλληση στη Μεσογειακή Δίαιτα βάσει των τιμών του δείκτη 

MedDietScore. Τόσο οι άντρες, όσο και οι γυναίκες ασθενείς συνήθιζαν να 

υιοθετούν μια διατροφή πλούσια σε λίπος, η οποία χαρακτηριζόταν κυρίως από 

κατανάλωση πλήρων σε λιπαρά γαλακτοκομικών προϊόντων, επεξεργασμένων 

δημητριακών (λευκό ψωμί, λευκά ζυμαρικά κ.λπ.), πολύ υψηλή κατανάλωση 

κόκκινου κρέατος και χαμηλή κατανάλωση λαχανικών. Επιπλέον, αρκετοί ασθενείς 

(το 42% των ανδρών και το 30% των γυναικών αντίστοιχα) δήλωσαν ότι δεν 

περιορίζουν την ημερήσια κατανάλωση αλατιού.  

Οι ισορροπημένες διαιτητικές συνήθειες αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για 

την πρόληψη εμφάνισης των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Τα παραπάνω 

αποτελέσματα υπογραμμίζουν το σημαντικό ρόλο των διαιτολόγων στην παροχή 

εξατομικευμένων υπηρεσιών στους νοσηλευόμενους ασθενείς, αλλά και σε όσους 

παρακολουθούνται στα εξωτερικά ιατρεία της κλινικής για τη βελτίωση της 



ποιότητας της διατροφής και την εδραίωση ισορροπημένων διαιτητικών συνηθειών, 

που έχουν ως στόχο τη διατήρηση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ασθενών. 
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