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Szoros összefüggést mutat az 
iskolázottsági szint az elhízásra 
való hajlammal egy nemrég 
készült európai kutatás szerint. 
Szőcs Enikő sepsiszentgyörgyi 
dietetikussal a jelenség kapcsán 
lapunknak kifejtette, óriási 
szerepet tölt be a tájékoztatás és 
megfelelő informálódás az egész-
séges életmód megőrzésében, az 
élhető életvitel fenntartásában.

 » OLÁH ESZTER

N agyobb lehet az iskolázottsági 
szint és az elhízás közötti ösz-
szefüggés, mint gondolnánk, 

legalábbis ez rajzolódik ki az Eu-
rópai Unió statisztikai hivatala, az 
Eurostat által nemrég közzétett kuta-
tásból. Az EU valamennyi tagállamá-
ra érvényes adatokból többek között 
kiderül: minél magasabb egy nő is-
kolázottsági szintje, annál kisebb az 
elhízásra való hajlama/esélye. Szőcs 
Enikő dietetikus, a sepsiszentgyörgyi 

Change Center egészségközpont ve-
zetője úgy gondolja, nem szükséges 
hivatalos kimutatásokat kapnunk 
arról, mekkora szerepe van a megfe-
lelő informálódásnak az életmódun-
kat illetően, hiszen enélkül is köny-
nyen észrevehető, valamiért rossz az 
irány. A rossz irány pedig általában 
abban merül ki, hogy valamilyen té-
ren hiányosság mutatkozik. A szak-
ember véleménye szerint az elsődle-
ges probléma egyértelműen az, hogy 
nincs megfelelő tudás, információ 
és tapasztalat az átlagember „zsebé-
ben” ahhoz, hogy egészségmegőrző 
életvitelt folytasson, és ez a jelenség 
eléggé köztudott.

Nyitottsággal és elszántsággal
a változásért
A dietetikus megkeresésünkre el-
mondta, egy ország fejlődőképessé-

ge és a népesség tudatossága rend-
szerint a vezetőktől és az emberek 
hozzáállásától is függ. „Ezért te, ked-
ves olvasó, én – mindenki mással 
együtt –, továbbá a törvényhozók is 
felelősségre vonhatóak a túlsúlyos 
emberek számának a növekedéséért. 
Az már más kérdés, hogy miként te-
hetünk ellene, és mennyire megfor-
dítható ez az irány, de a helyes vá-
laszt szerintem teljesen máshol kell 
keresni, mint az edzőtermekben” – 
vélekedett Szőcs Enikő.

A szakember felhívta a fi gyelmet, 
hogy az ember már egészen kicsi 
korban utánzás alapján tanul és 
fejlődik: azokat a mozdulatokat, 
szavakat és szokásokat másolja le, 
amiket a környezetétől lát. Eszerint 
a berögzült, rossz szokásokat na-
gyon sok generáció szenvedheti el 
mindaddig, amíg az egyén a tanu-
lás, informálódás eszközeivel átírja 
és továbbadja ezeket az „életsémá-
kat”. Szőcs Enikő szerint csakis ezen 
a ponton törhet meg a jég és kaphat 
esélyt a jövő nemzedéke arra, hogy 
felfedezze a fejlődés lehetőségét. 

„A változás megvalósulására nyi-
tottság, nem kevés idő, energia, 
esetleg pénz szükséges, amelyek 
nagy áldozatot követelhetnek a 
szóban forgó egyéntől. Az örökség 
viszont, amelyet hátrahagy, meg-
határozó szereppel bír egész családi 
generációkra” – tette hozzá.

A téma kapcsán a sepsiszentgyör-
gyi egészségközpont vezetője felvá-
zolt egy – jelenleg utópisztikusnak 
ható, bár teljességgel kivitelezhető 
– forgatókönyvet, amelyben nem 
elvétve és pusztán óriási áldoza-
tok árán számolhatnánk fel a régi, 
elavult információkat és illeszthet-
nénk helyükre a szükséges újakat. 
Eszerint kulcsfontosságú lenne, 
hogy már gyerekkorban beépüljön 
a gondolkodásba, miszerint kevés 
testmozgással karban tartani a tes-
tet legalább annyira fontos, mint 

iskolába járni, étkezni vagy mond-
juk eltartani a családot. Véleménye 
szerint ebben a megközelítésben 
felbecsülhetetlen, globális szerep-
pel bírna, ha a rendszer hangsúlyt 
fektetne arra, hogy élvezettel élni 
és egészségben lenni a legnagyobb 
kötelezettség és ajándék, amelyet 
emberként kaphatunk.

Ebben a tekintetben az Eurostat 
adatai – amelyek azt igazolják, hogy 
a magasabb iskolázottság magasabb 
életmódbeli tudatosságot is jelent – 
Szőcs Enikő szerint teljesen egyértel-
műek: megérzéseink és döntéseink 
ugyanis gyakran rejtett, akár nem 
teljesen tudatos információk és az 
ebből származó következtetéseink 
szüleményei. Elmondta ugyanakkor, 
hogy a tapasztalat sem elhanyagol-
ható, amellyel a sepsiszentgyörgyi 
Change Center egészségközpontban 
végzett munkája során egyre gyak-
rabban szembesül. „Akik képesek 
nyitottsággal kezelni a rossz dol-
gokat az életükben, iskolázottsági 
szinttől függetlenül is képesek lesz-
nek a változtatásra. Ezen a ponton 

kapcsolódik az életminőség kérdé-
séhez a lelki helyzet, az attitűd és az 
önbizalom: ha valaki képes kiegyen-
súlyozottnak és alázatosnak lenni, a 
fél siker már meg is van” – fejtette ki 
az egészségközpont alapítója.

A mozgás megszerettetéséről 
kellene szólnia a tornaórának
A szakember meglátása szerint a 
romániai oktatási rendszer nagyon 
keveset vagy egyáltalán nem foglal-
kozik a témával. A testnevelési órák 
nem feltétlenül a mozgás megsze-
rettetéséről és az aktívabb életmód-
ra való ösztönzésről szólnak, sőt sok 
esetben el is veszik a gyerek kedvét 
a sporttól. Gyakran az alkalmazott 
mozgássémák is elavultak, amelyek 
során nem veszik fi gyelembe az 
egyéni tényezőket, helyette adott-
ságoktól függetlenül kategorizálják 

SZŐCS ENIKŐ DIETETIKUS AZ OKTATÁS EGÉSZSÉGRE GYAKOROLT HATÁSÁRÓL, A HELYES TÁPLÁLKOZÁSRA NEVELÉS JELENTŐSÉGÉRŐL

Megfelelő tájékozottság, egészségesebb élet

Ép testben... Kevés testmozgással karban tartani a testet legalább annyira fontos, mint iskolába járni vagy étkezni
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a gyerekeket a jó vagy a rossz jel-
zőkkel. Holott Szőcs Enikő szerint 
a sport mindenkinek való, élvez-
hető, gyakorolható és szükségsze-
rű, nem kell feltétlenül jónak len-
ni benne, és főleg nem kizárólag 
iskolás időszakban szükségszerű.

Refl ektált a dietetikus a bioló-
gia- és kémiaórákra, ahol a diá-
koknak az utolsó sejtszervecskét 
is kívülről kell tudniuk, eközben 
viszont nem tanulnak hangsúlyo-
san, vagy csak keveset a táplál-
kozás lényegéről és annak helyes 
kivitelezéséről, ezáltal a fi ata-
lokban nem tudatosul, hogy a jó 
közérzet a legtöbb esetben ilyen 
alapvető, kis tényezőkön múlik. 
Nehezményezi a szakember azt is, 
hogy a diákokat nem tájékoztatják 
arról, miért jó a tanulás, és hogy 
a részletbeli különbségek termé-
szetesek, előnyökkel szolgálnak 
és odafi gyelést igényelnek. „Nem 
tanulunk meg főzni, biciklizni, 
pihenni, vásárolni és érteni az 
élelmiszerek címkéit, elsősegélyt 
nyújtani, megismerni a testünk 
reakcióit, és azt sem, hogy miért 
fontos a megelőzés. De talán még 
nagyobb problémát okoz, hogy 
nem részesülünk nyitottságra, 
önbizalomra nevelésben, nem ve-
zetnek rá bennünket arra, hogy 
akkor is legyen hitünk lépni és 
fejlődni, ha az iskolai rendszeren 
kívül vagyunk” – egészítette ki 
Szőcs Enikő.

Önmagunkkal szembeni
elvárás, szükséges önbizalom
A szakember úgy véli, az a mód, 
ahogyan napjainkban élünk, vala-
mint hogy egyre inkább az elhízott 
társadalom felé haladunk, egyér-
telműen annak a következménye, 
ahogy az utóbbi évtizedekben, év-
században tanultunk, tanítottak 
bennünket. Amíg ebben az irány-
ban – a családon belül vagy a ta-
nügyi rendszeren keresztül – nem 
lesz javulás, nagyobb előrelépésre 
sem számíthatunk. Szőcs Enikő 
szerint hiába kezdünk el ösztönből 
„jobban” táplálkozni vagy vásáro-
lunk egy sportcipőt és edzőtermi 
bérletet, a változásoknak a miként-
je legalább annyira fontos, és ha 
ehhez nem rendelkezünk megfele-
lő információval, csak újabb idő-, 
energia- és pénzpazarláshoz vezet.

A sepsiszentgyörgyi dieteti-
kus hangsúlyozta, az előrelépés 
fejben dől el – és ezalatt nem a 
motivációt, hanem a megszerzett 
tudást érti. A motivációt eredmé-
nyesebb lenne arra használni, 
hogy megfelelően informálód-
junk és szakembert keressünk fel, 
a tudást pedig arra, hogy kivite-
lezzük az életmódbeli változtatá-
sokat. „Ha ezen felül erőt érzünk 
magunkban, azt használjuk arra, 
hogy minél nagyobb legyen a gye-
rekek informáltsága. Ugyanakkor 
hasznos lehet az önmagunkkal 
szembeni elvárás és az elindulás-
hoz szükséges önbizalom, hogy 
megszerezhessük a szükséges tu-
dást” – magyarázta az egészség-
központ vezetője.

 » „Nem 
tanulunk meg 
főzni, biciklizni, 
pihenni, vásá-
rolni és érteni 
az élelmiszerek 
címkéit, elsőse-
gélyt nyújtani, 
megismerni a 
testünk reakcióit, 
és azt sem, hogy 
miért fontos a 
megelőzés”.

 » Nincs meg-
felelő tudás, 
információ és 
tapasztalat az 
átlagember „zse-
bében” ahhoz, 
hogy egészség-
megőrző életvi-
telt folytasson.




