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A közleményben ismertetett WAVES vizsgálat célja 

az volt, hogy értékelje az egészséges életmódra  

irányuló iskolai és családi programokat a gyermek-

kori elhízás megelőzésére gyakorolt hatásuk  

alapján. A vizsgálatban 54 iskola 1392 (kontroll-

minta n=732) tanulója vett részt. Az intervenció  

időtartama 12 hónap volt, amely alatt a tanulók és 

családjuk az egészséges táplálkozás és a rendszeres 

fizikai aktivitás elméleti és gyakorlati elemeivel  

ismerkedhettek meg. A kutatók azt feltételezték, 

hogy az intervenciós és a kontrollcsoport testtö-

megindexe (BMI) között különbséget fognak találni 

a vizsgálat 15. és 30. hónapja között. A vizsgálat  

másodlagos kimenetelében azt várták, hogy további 

antropometriai, táplálkozási, fizikai aktivitásbeli és 

pszichológiai különbségeket fognak azonosítani. 

A vizsgálat indulásakor 54 iskola 1392 tanulójának 

testtömegét mérték meg, majd 15 hónap múlva  

53 iskola 1249 tanulóját, ezt követően pedig a  

 

30. hónapban 53 iskola 1145 tanulóját mérték.  

A vizsgálat 15. [átlagos különbség: –0,075 (95%  

CI: –0,183; 0,033) p=0,18] és 30. [átlagos különbség: 

–0,027 (95% CI: –0,137; 0,083) p=0,63] hónapjában 

sem találtak szignifikáns eltérést a kontrollcsoport 

és az intervenciós csoport BMI-je között.  

A vizsgálatban nem tudtak szignifikáns különbséget 

azonosítani más antropometriai, táplálkozási, fizikai 

aktivitásbeli és pszichológiai mérések eredményei 

esetében sem.   

Jelen vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy a  

tapasztalati tanulásra fókuszáló beavatkozásnak 

nem volt statisztikailag szignifikáns hatása a BMI-re 

vagy a gyermekkori elhízás megelőzésére. Eredmé-

nyeik szerint az iskolák önmagukban valószínűleg 

nem elég hatékonyak a gyermekkori elhízás  

visszaszorításában, hiszen az eredményes beavat-

kozáshoz több szektorban és számos környezeti  

tényezőben szükséges beavatkozni. 
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TANULSÁGOK A HAZAI SZAKEMBEREK SZÁMÁRA 
 

Több szisztematikus áttekintés is azt sugallja, hogy az iskola alapú beavatkozások hatékonyak lehetnek a 

gyermekkori elhízás megelőzésében, azonban a jelen közlemény adatai alapján az iskolai oktatást ki kell 

egészíteni szélesebb körben tett beavatkozásokkal a hatékonyság növeléséhez. 


