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Dokument ten stanowi wskazówkę metodologiczną i pełni wyłącznie formę informacyjno-

edukacyjną, a jego zadaniem nie jest służyć jako poradnik medyczny. Wszystkie 

informacje w nim zamieszczone nie zastępują i nie mogą zastępować indywidualnej 

wizyty i konsultacji z lekarzem. Zawarte informacje mają wyłącznie charakter 

informacyjny, a stosowanie ich w praktyce powinno za każdym razem być konsultowane 

na indywidualnej wizycie lekarskiej z lekarzem specjalistą. Jednocześnie Beneficjent 

oświadcza, że nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, 

włącznie ze szkodami z tytułu strat związanych z uszczerbkiem na zdrowiu, będących 

następstwem stosowania się do przygotowanego opracowania. 
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Wstęp 
 

 

Otyłość i nadwaga stanowią ogromny problem zdrowotny zarówno w Polsce jak                 

i Litwie. Wyniki badań epidemiologicznych są alarmujące. W ciągu ostatnich trzydziestu 

lat obserwuje się znaczne obniżenie wieku osób z nadwagą. Szczególnie niepokoi fakt, że 

coraz większego wzrostu odsetka osób ze stwierdzoną nadwagą lub otyłością. 

Perspektywicznie skutki zdrowotne wczesnego występowania zwiększonej masy ciała 

prowadzą do rozwoju wielu innych chorób przewlekłych, obniżenia jakości życia oraz 

zmniejszonej wydolności organizmu w wieku dojrzałym.  

Obecnie, dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod diagnostycznych, możliwe jest 

dokładne określenie otyłości.  

W pracy przedstawiono następstwa i sposoby leczenia oraz profilaktyki 

występowania nadwagi i otyłości. Maksyma Erazma z Rotterdamu „zapobieganie jest 

lepsze od leczenia” (ang. prevention is better than cure) odnosi się również do tematu 

otyłości w społeczeństwie, gdyż jest to schorzenie trudne do wyleczenia i o przewlekłym 

charakterze. Nawet jeżeli uda się pacjentowi stracić znaczną część zbędnych kilogramów 

to trudno im jest wytrwać rygorystycznych założeniach następuje „częściowa remisja” lub 

„zaostrzenie choroby”. Podejmowane próby walki z otyłością polegające na modyfikacji 

dotychczasowego stylu życia, narzuconej diety i systematycznej aktywności fizycznej mają 

ograniczoną skuteczność, szczególnie w zakresie osiągnięcia trwałego zmniejszenia masy 

ciała.
1
 Z tego powodu działania mające na celu przeciwdziałanie otyłości jest jednym                  

z kluczowych zadań zarówno profesjonalistów medycznych, jak i całego społeczeństwa.      

W zakresie profilaktyki wyróżniamy profilaktykę wczesną (ang. primordial), 

pierwszorzędową, drugorzędową, trzeciorzędowa i czwartorzędową (ang. Quaternary)
2
. 

Profilaktyka wczesna ma na celu ustalenie warunków środowiskowych i społeczno-

ekonomicznych w celu zredukowania ryzyka zdrowotnego i jest kierowana do całej 

populacji. Profilaktyka realizowana jest poprzez działania rządowe i samorządowe                      

z zakresu wdrażania polityki zdrowotnej. Ten zakres profilaktyki jest wyjątkowo istotny                

                                                 
1
 Domagała A. Promocja zdrowia i profilaktyka chorób. W: Windak A, Tomasik T, Do-magała A (red.). Przewodnik dla nauczycieli medycyny 

rodzinnej z zakresu promo-cji zdrowia i prewencji chorób. Kraków, Zdrowie i Zarządzanie 2010:12. 
2
 Pandve HT. Quaternary Prevention: Need of the Hour. J Family Med Prim Care 2014;3:309-310. 
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w odniesieniu do koncepcji otyłości tzw. „obesogenicznego środowiska” (ang. obesogenic 

environment)
3
, tj. warunków sprzyjających występowaniu otyłości w społeczeństwie. 

 Działania profilaktyczne na tym poziomie powinny obejmować                                 

m.in. wprowadzanie rozwiązań urbanistycznych w infrastrukturze. Działań skłaniających 

do  zamian pasywnych form przemieszczania się (kolej, samochód, autobus) na aktywne 

formy transportu (rower, spacer). Przykładowo zlokalizowanie szkół blisko miejsca 

zamieszkania lub zaplanowanie bezpiecznej trasy do szkoły (chodnik, ścieżka rowerowa). 

Inną systemową formą profilaktyki jest planowanie lokalizacji przestrzeni do rekreacji                 

i aktywności fizycznej w pobliżu miejsca zamieszkania (parki, place zabaw dla dzieci, 

boiska, sale gimnastyczne, hale sportowe). Nierozłącznym działaniem w kierunku 

promowania aktywności fizycznej oraz „zdrowego trybu życia” jest wpływ na mass media 

i media społecznościowe.  

Wdrożenie programów zdrowotnych, profilaktyki, wykrywania i leczenia nadwagi  

i otyłości wśród dzieci i młodzieży powinno być priorytetem samorządów w walce                      

z narastającym problemem otyłości w śród młodych ludzi, a docelowo także wśród osób 

dorosłych. 

Piętno otyłości i związana z nią dyskryminacja zostały udokumentowane                        

w większości kluczowych obszarów życia człowieka. Nadmierna masa ciała pośrednio lub 

bezpośrednio wpływa na stan zdrowia, dobrostan psychiczny, jakość relacji 

interpersonalnych czy samoocenę.   
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Rozdział I Definicja nadwagi i otyłości, rozpoznanie, przyczyny.  
 

1.1. Definicja nadwagi i otyłości 
 

 

Otyłość jest narastającym problemem zdrowotnym i społecznym u dzieci, 

młodzieży i dorosłych, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się.                        

Ze względu na znaczenie problemu z punktu widzenia zdrowia publicznego (konsekwencje 

medyczne, psychologiczne, ekonomiczne), tendencje zmian w częstości występowania 

otyłości u dzieci i młodzieży powinny być dokładnie monitorowane.  

Otyłość jest chorobą która, jest nadmiernym przyrostem tkanki tłuszczowej. 

Otyłość jest wówczas, gdy tłuszcz stanowi 25% masy ciała u mężczyzn i 30% masy ciała     

u kobiet. Oznacza to bezpośrednie następstwo niewłaściwie zbilansowanej diety, w której 

podaż kalorii znacznie przewyższa zapotrzebowanie energetyczne organizmu. Są dwie 

podstawowe kwalifikacje otyłości. Pierwsza z nich oparta jest na przyczynach,  druga –             

na pomiarach antropometrycznych. Biorąc to pod uwagę etiologię otyłości, można 

wyróżnić: 

Otyłość prostą (zwana również: otyłością pierwotną i otyłością alimentacyjną), 

która powodowana jest zbyt dużą ilością spożywanych  kalorii w stosunku do możliwości 

metabolicznych organizmu. W większości przypadków ten typ otyłości ma podłoże 

środowiskowe, i często jest bezpośrednią przyczyną jest złe zbilansowana dieta, 

powodowana   wysoką podażą przetworzonych produktów. Związana jest ona także                  

ze zmniejszonej lub zupełnie wyłączonej aktywności fizycznej. Co istotne, w 98% 

przypadkach zdiagnozowanej otyłości u dzieci jest to otyłość alimentacyjna.
4
 

Otyłość wtórną, często związana jest ze współwystępowaniem  różnych chorób, 

najczęściej: endokrynologicznych (niedoczynności tarczycy, niedoboru hormonu wzrostu, 

choroby Cushinga hipogonadyzmu), genetycznych (zespołu Turnera zespołu Pradera-

Willego, zespołu Lawrence-Mona-Biedla, zespołu Klinefeltera), a także chorób 

zwyrodnieniowych stawów i wad rozwojowych.  Otyłość wtórna może być związaną                  

z przyjmowaniem leków w takich jak: przeciwdepresyjnych, przeciwpadaczkowych, 

insuliny, pochodnych sylfonylo-mocznika. 

Otyłość brzuszną (nazwana jest otyłością androidalną, otyłością centralną                     

lub otyłością trzewną), właściwy jest tu przyrost tkanki tłuszczowej w obrębie brzucha. 

                                                 
4
 ://stronazdrowia.pl/otylosc-definicja-przyczyny-rozpoznawanie-konsekwencje-zapobieganie-i-leczenie-czy-

otylosc-jest-dziedziczna/ar/c14-13897580 
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Ten typ otyłości jest wstępem do rozwoju chorób układu naczyniowo-sercowego, zespołu 

metabolicznego, a nawet chorób nowotworowych. 

Otyłość pośladkowo-udową (nazywaną jest też otyłością gynoidalną), 

charakteryzuje się nagromadzeniem tkanki tłuszczowej w obrębie bioder i pośladków.                   

Co istotne, ten typ otyłości najczęściej występuje w wieku pomenopauzalnym. 

Otyłość jest to się zwiększenie  masy ciała i wzrost ilości tkanki tłuszczowej                  

(u mężczyzn powyżej 25% u kobiet powyżej 30% masy ciała) spowodowany hipertrofią 

lub hiperplazją. Definicja i zasada klasyfikacji prawidłowej wagi, nadwagi i otyłości  

opierają się na pomiarach wagi i wzrostu . Mimo że waga jest najprostszym 

antropometrycznym wskaźnikiem, to pomiar samej wagi nie pozwala na określenie ilości 

tkanki tłuszczowej - na masę ciała składają się: masa mięśni, kości, wody  oraz tkanki 

tłuszczowej. Najpowszechniej stosowanym w codziennej pracy lekarskiej i badaniach 

populacyjnych do rozpoznania otyłości przez Michała Wąsowskiego, Magdaleny 

Walickiej, Ewy Marcinowskiej-Suchowierskiej oceny stopnia otyłości jest wskaźnik masy 

ciała BMI (body mass index), zwany także wskaźnikiem Queteleta. Oblicza się  go dzieląc 

masę ciała (kg) przez wzrost do kwadratu (m2).  

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)  otyłość wśród dorosłych 

rozpoznaje się poprzez wartości BMI ≥30,0 kg/m. 

Nadwaga  to zaburzenie hormonalne wywołane stylem życia, skutkujące 

nagromadzeniem białej tkanki tłuszczowej w organizmie przekraczające 13 - 18% masy 

ciała u mężczyzn i 18 - 25% masy ciała w przypadku kobiet. Nadwaga zaczyna być 

typową cechą w rozwijających się  krajów. Na świecie liczba osób z nadwagą ciągle się 

zwiększa dotykając przeciętnie połowy badanych populacji, rośnie wraz z wiekiem, 

zwłaszcza wśród kobiet. W Polsce nadwaga częściej dotyka mężczyzn (62%) niż kobiet 

(46%). Popularność tej tendencji w krajach rozwiniętych może być związana z mniejszą 

zawartością tkanki mięśniowej oraz zwiększonym wpływem czynników stresowych 

(regulujących) antropogenicznych w stosunku do czynników naturalnych na układ 

hormonalny i nerwowy człowieka.  

W przypadku nadwagi czy otyłości ważne jest miejsce odkładania się tkanki 

tłuszczowej. Źle rokuje przyrost tkanki tłuszczowej w okolicy brzucha tzw. otyłość 

brzuszna, stłuszczenie narządów wewnętrznych np. stłuszczenie wątroby (alkoholowe                   

i niealkoholowe, w przypadku  otłuszczenia tętnic groźna jest miażdżyca
5
. 

                                                 
5
 pl.wikipedia.org/wiki/Nadwaga 
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Masa ciała pozostaje pod ścisłą kontrolą złożonych mechanizmów 

homeostatycznych. Otyłość, w którym ilość energii dostarczona znacznie zwiększona 

powoduje zużycie przez organizm  mniejszej ilości energii co powoduje się zwiększeniem 

ilości tkanki tłuszczowej, co wpływa niekorzystnie na stan zdrowia. Otyłość jest złożonym 

stanem o poważnych następstwach socjalnych i psychologicznych, dotykającym 

wszystkich grup wiekowych i socjoekonomicznych, zagrażającym zarówno krajom 

rozwiniętym, jak i rozwijającym się. W predyspozycji do otyłości główną rolę odgrywają: 

czynniki genetyczne, czynniki środowiskowe, czynniki społeczne i kulturowe oraz stan 

hormonalny organizmu. Wzrastająca częstość występowania otyłości jest w głównej 

mierze spowodowana współczesnym stylem życia. 

 

 

1.2. Rozpoznanie 
 

Ocena nadmiaru masy ciała w tej populacji nie jest, jakby się mogło wydawać, 

sprawą prostą. Monitorowanie i porównywanie częstości występowania nadwagi i otyłości 

jest wiarygodne, gdy stosowane są te same kryteria.  

 

Zawartość tkanki tłuszczowej w ciele 

 

Głównym objawem otyłości jest nagromadzenie nadmiaru tkanki tłuszczowej                 

w organizmie, prowadzący do upośledzenia niektórych funkcji ludzkiego organizmu. 

Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest zwiększenie ryzyka chorób naczyniowych                      

i śmiertelności. Kluczowym wskaźnikiem otyłości i nadwagi jest procentowa zawartość 

tłuszczu w organizmie, gdzie punkty graniczne zgodnie z rekomendacjami WHO wynoszą 

>25% u mężczyzn i >35% u kobiet. Książkowa definicja otyłości, obejmująca procentową 

zawartość tkanki tłuszczowej w ludzkim organizmie, nie jest w praktyce stosowana                   

w powszechnie stosowanych badaniach przesiewowych i epidemiologicznych na świecie. 

„Obecnie najczęściej używany jest wskaźnik proporcji wagowo-wzrostowych BMI, 

ponieważ jest on prosty do obliczenia i wykazuje wysoką korelację (0,8) z masą tkanki 

tłuszczowej”
6
.  

 

 

 

 

                                                 
6
 Czekalski S, Krzyżanowska-Świniarska B, Lewiński A, i in. Narodowy Program Zapobiegania i Leczenia 

Otyłości. Endokrynol Pol 2001; 3: 90-91 
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Zakresy BMI 

 

Do klasyfikowania nadwagi i otyłości powszechnie stosowany jest wskaźnik Body 

Mass Index (BMI), wyrażający masę ciała (kg) podzieloną przez wzrost (m) podniesiony 

do kwadratu (kg/m2). WHO określa nadwagę jako stan charakteryzujący się zakresem 

wskaźnika BMI między 25,00 a 29,99 kg/m2, natomiast wyznacznikiem otyłości jest 

wartość BMI większa lub równa 30 kg/m2. BMI jest łatwe do oszacowania, ponieważ nie 

wymaga użycia specjalistycznej aparatury, a jedynie podstawowych danych 

antropometrycznych.  

„Graniczne wartości BMI korespondują ze wzrostem umieralności z powodu 

chorób układu krążenia oraz nowotworów”
7
. 

WHO (World Health Organisation) definiuje: 

 Nadwaga – BMI >=25  

 Otyłość – BMI >= 30  

Obwód pasa 

 

Kolejnym istotnym parametrem antropometrycznym, na który należy zwrócić 

uwagę, diagnozując otyłość, jest obwód talii. Jako wartości odcięcia dla nadmiernego 

nagromadzenia tkanki tłuszczowej w okolicach brzucha uważa się wyniki >94 cm                      

u mężczyzn oraz >80 cm u kobiet, co charakteryzuje otyłość brzuszną ze zwiększonym 

ryzykiem powikłań metabolicznych. 

                                                 
7
Calle E, Thun MJ, Petrelli JM, i in. Body-mass index and mortality in a prospective cohort of  US adults.            

N Engl J Med 1999; 341: 1097-110. 5 
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Procentowa zawartość tkanki tłuszczowej w ciele 

 

Pomiary zawartości tkanki tłuszczowe w ciele pacjenta ze względu na swoją 

precyzję wykorzystywane są najczęściej w badaniach naukowych i specjalistycznych. 

Niestety częstotliwość i powszechność ich wykonywania jest na bardzo niskim poziomie, 

ponieważ wymagają nakładu finansowego, specjalistycznej aparatury oraz staranności                

w  wykonywaniu pomiaru. Pomiar grubości fałdu skórnego polega na „uszczypnięciu” lub 

uchwyceniu i dokonaniu pomiaru jego grubości. Najczęściej pomiar robiony jest pod 

łopatką lub na ramieniu pacjenta. Dzięki takiemu pomiarowi możliwe jest wyliczenie  

całkowitej ilości tkanki tłuszczowej w organizmie pacjenta. Metoda ta zakłada wzorzec 

rozmieszczenia tkanki tłuszczowej na ciele człowieka a jak wiadomo od każdej zasady               

są wyjątki i dlatego nie można tej metody zastosować dla wszystkich osób. Powyższy 

sposób pomiaru nie uwzględnia również tkanki tłuszczowej nie będącej bezpośrednio pod 

skórą. Ze względu na konieczność posiadania szerokiej wiedzy i praktyki, pomiar i analiza 

wyników muszą być przeprowadzone przez profesjonalistę.  

Analiza impedancji bioelektrycznej polega na pomiarze oporu elektrycznego 

przepuszczanego przez ciało nieszkodliwego dla organizmu prądu elektryczny. Tkanka 

tłuszczowa i mięśniowa przewodzą prąd. Robią to jednak w inny sposób. Metoda takiej 

analizy składu ciała pozwala na pomiar procentowej ilości tkanki tłuszczowej w stosunku 

do tkanki mięśniowej. Jeszcze do niedawna technika ta mogła być wykorzystana tylko 
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podczas badania wykonanego przez wykwalifikowany personel przy użyciu 

specjalistycznego sprzętu. W dzisiejszych czasach można nabyć domowe urządzenie                   

i samodzielnie dokonywać pomiarów.  Przed wykonaniem badania należy jednak zwrócić 

szczególna uwagę na wilgotność i temperaturę ciała, gdyż są to czynniki wprowadzające 

błąd pomiaru. Metoda ta przekłamuje pomiar tkanki tłuszczowej u osób szczupłych                    

i muskularnych (+ 2 do 5 proc.) , a u ludzi z nadwagą (- 2 do 5 proc.). 

Ważenie hydrostatyczne jest jedną z najdokładniejszych metod pomiaru ilości 

tkanki tłuszczowej w ludzkim organizmie. Dokładność tej metody szacowana jest na 97       

do 98 proc. Proces pomiaru polega na zanurzeniu ciała pacjenta w wodzie i pomiaru jego 

masy za pomocą wyspecjalizowanego urządzenia w pełnym zanurzeniu. Waga uzyskana         

w badaniu jest porównywana do masy ciała przez zanurzeniem. Tkanka tłuszczowa                 

ma mniejszą gęstość niż masa mięśniowa i dlatego technika ta ma tak wysoki 

współczynnik dokładności. Ważenie opisane powyżej wymaga niestety drogiego sprzętu 

specjalistycznego i wyspecjalizowanego personelu aby otrzymane wyniki były 

wiarygodne.  

Densytometria kostna (tzw. DEXA) była początkowo stosowana do pomiaru 

gęstości ludzkiej kości. Później zaczęto wykorzystywać tę metodę do określenia 

zawartości tkanki tłuszczowej w ciele. Metoda ta, jak poprzednia wykorzystuje różnice 

gęstości poszczególnych tkanek, aby określić jej nagromadzenie w poszczególnych 

częściach ciała. Metoda daje bardzo dokładny wynik (> 98 proc.), ale dokładnie jak przy 

powyżej opisywanej metodzie wymaga drogiego sprzętu medycznego                                           

i wykwalifikowanego personelu do wykonania wiarygodnego pomiaru. 

Wskaźnik Body Volume Index (BVI) został opracowany w roku 2000 jako 

alternatywny dla wskaźnika BMI. Jest to komputerowy pomiar ludzkiego ciała w celu 

diagnozowania otyłości. Specjalistyczne oprogramowanie 3D wyznacza wskaźnik 

objętości ciała tworząc dokładny trójwymiarowego jego obraz. Wartości BVI mogą być 

różne pomiędzy osobami o takim samym BMI. Wynika to z innej budowy i innego 

rozkładu masy u różnych osób. BVI uwzględnia gdzie i jak rozmieszczona jest tkanka 

tłuszczowa u człowieka.  
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1.3. Rozpoznanie otyłości u dzieci i młodzieży 
 

O ile w świecie istnieje konsensus odnośnie kryterium nadwagi i otyłości dla osób 

dorosłych, to nie ma takiej zgodności, dotyczącej kryterium otyłości u dzieci i młodzieży. 

W przypadku osób młodych - dzieci i młodzieży, wartość wskaźnika BMI zmienia                  

się wraz z wiekiem. U noworodka mediana wynosi 13 kg/m2, w pierwszym roku życia 

wzrasta do 17 kg/m2. W 6 r.ż. obniża się do 15,5 kg/m2 i wzrasta do 21 kg/m2 około                  

21 r.ż. Do oceny stopnia nadwagi lub otyłości wśród osób młodych (dzieci i młodzieży) 

lekarze rodzinni stosują siatki lub tabele centylowe. W wielu krajach europejskich 

stosowane są powszechnie narodowe tabele wartości BMI. „W badaniach prowadzonych 

od 1963 roku w Stanach Zjednoczonych (NHANES), przyjęto punkty graniczne:                        

dla nadwagi 85 centyl, a dla otyłości 95 centyl.”
8
 Również Amerykańska Akademia 

Pediatrii zaleca, aby uzyskane wartości wskaźnika BMI ≥95 centyla uznawać już jako 

otyłość. W 1998 r. WHO w swoim raporcie dotyczącym otyłości wskazało wartość 

wskaźnika BMI≥85 jako nadmiar masy ciała dla osób w wieku 10 do 19 r.ż. 

W Polsce i na Litwie stosuje się różne kryteria nadwagi i otyłości. W Polsce 

przyjmuje się wartość BMI ≥90 centyla za nadwagę, a ≥97 za otyłość
9
, na Litwie                      

za wartości graniczne uznaje się odpowiednio 85 i 95 centyl. Stosowanie tej metody                  

do badania otyłości wśród ludzi młodych wymaga aktualnych, opracowanych dla badanej 

populacji siatek centylowych. Nawet małe różnice w punkcie odcięcia BMI dla 

poszczególnych krajów powodują duże różnice w ocenie częstości występowania otyłości. 

Jest to główny powód, aby nie stosować międzynarodowych wartości BMI dla oceny 

otyłości u dzieci i młodzieży z różnych krajów. 

Ogromnym zagrożeniem dla dzieci jest ścisły związek pomiędzy otyłością                       

a diagnozowaniem nadciśnienia tętniczego a co za tym idzie większą podatnością                        

na choroby układu krążenia. Dzieciom z nadwagą i otyłością zagrażają takie choroby jak 

cukrzyca typu 2, bezdech senny, kamica pęcherzyka żółciowego, zaburzenia pokwitania, 

stłuszczenie wątroby i kamica nerkowa. Zbędne kilogramy wśród osób młodych                      

ma również negatywny wpływ na układ kostno-stawowy. Zwiększona masa ciała 

szczególnie zagraża stawom kolanowym, biodrowym i kręgosłupowi.  

                                                 
8
 Ford E.S., Dietz W.H., „Trendy w zapotrzebowaniu na energię dla dorosłych w Stanach Zjednoczonych” 

2013, str. 97. 
9
 Chrzanowska M, Gołąb S, Żarów R, i in. Trendy w otłuszczeniu ciała oraz występowanie nadwagi                          

i otyłości u dzieci i młodzieży Krakowa w ostatnim trzydziestoleciu. Pediatr Pol 2002; 77(2): 113-19 
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Z otyłością w wieku dziecięcym związane są również zaburzenia w rozwoju 

psychologicznym oraz społecznym. Osoby otyłe mają często trudności w nauce oraz  

zaburzenia zachowania wynikające z przemęczenia organizmu. Osobom z nadwagą                     

i otyłością towarzyszą też często ogromne kompleksy, z których wynikają zaburzenia 

psychologiczne. Brak akceptacji wśród rówieśników, niska samoocena, wyśmiewanie 

przez inne dzieci lub  nawet poczucie odrzucenia to tylko niektóre problemy, z jakim 

muszą mierzyć się dzieci i młodzież z nadwagą a nas dorosłych ciąży odpowiedzialność, 

aby zjawisku temu przeciwdziałać.  

Spożywanie słodyczy, słodkich przekąsek, napoi słodzonych cukrem w różnej 

postaci sprzyja rozwojowi nadwagi i otyłości.
 

Wśród dzieci najczęściej rozpoznaje                    

się otyłość prostą (ponad 90 proc.), która nie wywołuje innych objawów chorobowych. 

Jest ona skutkiem braku równowagi pomiędzy ilością przyjmowanej podczas posiłku 

energii a  jej wydatkowaniem. Rzadziej występuje u dzieci otyłość wtórna. Tego typu 

otyłość jest najczęściej wynikiem schorzeń endokrynologicznych, wad genetycznych, 

schorzeń układu nerwowego lub konsekwencją przewlekłego leczenia sterydowego.   

Najczęściej występująca u dzieci otyłość prosta może być uwarunkowana 

genetycznie, skłonnościami odziedziczonymi po rodzicach czy dziadkach, ale największą 

rolę w jej rozwoju mają czynniki środowiskowe, czyli otoczenie, w którym dziecko                   

się wychowuje. Największe predyspozycje do problemów żywieniowych mają dzieci z 

rodzin, gdzie już występuje otyłość lub młodzież w okresie dojrzewania płciowego. Okres 

intensywnego wzrostu zanika, przez co obniża się również tak duże zapotrzebowanie                  

na energię.  

Najczęściej występującymi czynnikami wpływającymi na otyłość prostą u dzieci są:  

 złe nawyki żywieniowe, w tym przejadanie się, brak systematycznych, 

zbilansowanych posiłków, zjadanie produktów z dużą zawartością cukrów prostych 

i tłuszczów; 

 brak aktywności fizycznej, spędzanie czasu przed telewizorem, komputerem; 

 problemy emocjonalne, trudności w relacjach z rodziną i rówieśnikami, stres,  

wygórowane wymagania;  

 nieprawidłowe odżywianie się kobiety ciężarnej (zbyt duża ilość energii 

dostarczanej z pożywienia w okresie prenatalnym sprzyjają otyłości u dzieci);  

 czynniki genetyczne (skłonność do otyłości). 
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Reklamy żywności w mediach przyczyniają się również do wyboru niezdrowych 

produktów (tzw. fast food) i wpływają na niepożądaną masę ciała dzieci. W przypadku 

niektórych reklam wpływ ten dotyczy raczej wybierania określonych, popularnych wśród 

dzieci marek, a nie zmiany zachowań żywieniowych. Czas, jaki dzieci spędzają                         

w internecie lub na oglądaniu telewizji sprawia, że ilość reklam jakie obserwują może 

prowadzić do utrwalenia nieprawidłowych nawyków żywieniowych. 

 

 

Inną metodą oceny otyłości u dzieci i młodzieży jest międzynarodowy standard 

określający punkty odcięcia (tzw. cut off points). Są to wartości wskaźnika BMI 

odpowiadające granicom nadwagi (BMI≥25) i otyłości (BMI ≥30) dla wieku 18 lat. 

Metoda ta jest coraz częściej stosowana w krajach europejskich, w tym także w Polsce                

i Litwie. Stosowanie tego narzędzia niesie za sobą wiele korzyści, gdyż koresponduje                

ono z kryterium otyłości u dorosłych. Wartości te mogą służyć do sprawdzenia, czy dzieci 

i młodzież, wyłonione przy zastosowaniu tych kryteriów, będą miały większe ryzyko 

zachorowania na choroby związane z otyłością.  
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1.4. Przyczyny nadwagi i otyłości 
 
 

Według stanowiska WHO główną przyczyną nadwagi i otyłości jest brak 

równowagi energetycznej między spożywanymi i zużywanymi kaloriami, spowodowany 

przez zwiększone spożycie wysokokalorycznej żywności bogatej w tłuszcz oraz spadek 

aktywności fizycznej wynikający z nieaktywnego trybu życia, siedzącej pracy, 

zmieniających się środków transportu i postępującej urbanizacji.  

 

Najważniejszą przyczyną jest brak równowagi pomiędzy ilością przyjmowanych a ilością 

zużywanych kalorii. Wynika to: 

 Ze zwiększonego spożywania wysokokalorycznego, przetworzonego pożywienia 

bogatego w tłuszcze, 

 Ze zmniejszonej aktywności fizycznej spowodowanej siedzącym trybem życia. 

 

Na podstawie badań naukowych i obserwacji epidemiologicznych wykazano, że są 

to dwa najbardziej istotne i bezpośrednie czynniki powodujące nadmierny przyrost masy 

ciała. Jednak otyłość jest chorobą wieloczynnikową, w rozwoju której udział mają również 

determinanty genetyczne i środowiskowe. 

Predyspozycje genetyczne dodatnio korelujące z ryzykiem wystąpienia otyłości 

zwykle powiązane są z innymi czynnikami wyzwalającymi lub hamującymi. Jako przykład 

mogą posłużyć modyfikacje w ekspresji genu FTO, który odgrywa istotną rolę w kontroli 

przyjmowania pokarmu, regulacji gospodarki energetycznej, rodzaju preferencji 

żywieniowych czy akumulacji tłuszczów w organizmie. Niekorzystny wariant genetyczny 

wskazuje na predyspozycje do wystąpienia otyłości i towarzyszących jej chorób 

przewlekłych (np. choroba wieńcowa, zawał serca, zaburzenia gospodarki 

węglowodanowej), jednak odpowiednia kompozycja diety może ograniczyć wpływ tego 

wariantu na wyżej wymienione schorzenia. 

Kolejnym z czynników, który może wykazywać związek z powstawaniem otyłości 

jest modyfikacja składu mikroflry jelitowej. Podczas gdy odsetek otyłych osób zwiększa 

się we wszystkich grupach społecznoekonomicznych, w niektórych kręgach problem ten 

jest bardziej nasilony niż w innych. Badania naukowe podkreślają złożoność i zmienność 

w powiązaniu statusu społecznoekonomicznego i otyłości. Analiza danych dla 67 krajów 

reprezentujących wszystkie regiony świata, która miała określić powiązania rozwoju 
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gospodarczego, statusu społecznoekonomicznego i otyłości, wykazała, że liczba osób 

otyłych zwiększa się wraz z rozwojem gospodarczym narodów, ale jednocześnie różny jest 

status socjoekonomiczny związany z otyłością.  

W krajach o niższych dochodach osoby z wyższym statusem 

społecznoekonomicznym częściej są otyłe. I odwrotnie, w krajach o wysokim Produkcie 

Krajowym Brutto (PKB) osoby z wyższymi dochodami są mniej narażone na wystąpienie 

nadmiernej masy ciała. Różnice w omawianym zagadnieniu uwidaczniają się także                   

w odniesieniu do płci. Kobiety z wyższą pozycją socjoekonomiczną, mają niższe wartości 

BMI niż kobiety mniej zamożne, podczas gdy wyniki wśród mężczyzn są mniej spójne. 

Jednym z możliwych powodów takiego stanu rzeczy jest to, że kobiety często mają 

wyobrażenia o własnej masie ciała, które są łatwiejsze do zrealizowania przy wyższym 

dochodzie, natomiast dla mężczyzn takie ideały mogą nie być istotne. Inną możliwą 

przyczyną tej różnicy jest rodzaj pracy – mężczyźni o niskim statusie ekonomicznym mogą 

być bardziej aktywni fizycznie z uwagi na fizyczny rodzaj pracy zawodowej . 

Szacuje się, że blisko 55% globalnego wzrostu BMI występuje na obszarach wiejskich,                

a odsetek ten może sięgać nawet 80% w krajach o niskim i średnim dochodzie
10

. Obszary 

wiejskie wiążą się z 1,36 raza większym prawdopodobieństwem wystąpienia otyłości                  

w porównaniu z obszarami miejskimi, jednak wyższe wykształcenie, większy dochód 

gospodarstwa domowego oraz lepsze sąsiedztwo zmniejszają ryzyko wystąpienia otyłości 

o 94% i sprawiają, że ta zależność staje się statystycznie nieistotna obszarów wiejskich 

zazwyczaj ma gorszy dostęp do obiektów sportowo-rekreacyjnych i centrów klinicznych, 

co może mieć wpływ na zmniejszone praktykowanie profilaktycznych zachowań przeciw 

otyłości. Szczególnie martwi fakt, że coraz większa jest również liczba dzieci z nadmierną 

masą ciała, co znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia otyłości w wieku dorosłym. 

Dodatkowo istnieje związek między nadwagą i otyłością w dzieciństwie czy wieku 

młodzieńczym, a zwiększonym ryzykiem zarówno przedwczesnej zachorowalności, jak                 

i śmiertelności, zwłaszcza na choroby sercowo-naczyniowe.  

Niska świadomość żywieniowa, rozpowszechnianie wysokokalorycznej żywności, które 

jest tania, w połączeniu z ograniczeniem aktywności fizycznej przyczynia się                             

do utrzymania dodatniego bilansu energetycznego i zwiększenia odsetka otyłych dzieci na 

obszarach wiejskich.  

                                                 
10

 Bixby H., Bentham J., Zhou B., Di Cesare M., Paciorek C. J., Bennett J. E. i in., 2019. NCD Risk Factor 

Collaboration (NCD-RisC). Rising rural body-mass index is the main driver of theglobal obesity epidemic in 

adults. Nature 569 (7755), 260–264. https://doi.org/10.1038/s41586-019-1171-x 

https://doi.org/10.1038/s41586-
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Rozdział II Nadwaga i otyłość w liczbach 

 
Dane WHO wskazują, że liczba osób otyłych w latach 1975–2016 zwiększyła się 

blisko trzykrotnie. Najnowsze badanie Europejskiego Urzędu Statystycznego (European 

Health Interview Survey) w kwestii otyłości i nadwagi zostały opublikowane w 2021 r. 

Analizowane dane pochodzą z 2019 roku, a ich aktualizację zakłada się co 6 lat. Z danych 

zawartych w raporcie wynika, że problem otyłości jest poważny i wciąż się pogłębia –                       

w 2019 roku 52,7 proc. populacji europejskiej miało nadwagę, dodatkowo wśród nich 17 

proc. Choruje na otyłość (800 mln ludzi na świecie). Do klasyfikacji użyto Body Mass 

Index (BMI), czyli podstawowy wskaźnik, wyrażający stosunek wagi pacjenta do jego 

wzrostu. Wskaźnik ten, jak wspomniano w rozdziale pierwszym, ma swoje ograniczenia, 

ale dość dobrze wskazuje poziom tkanki tłuszczowej.  

Analiza raportu wykazała, że zarówno odsetek osób z nadwagą, jak i otyłych                  

w Europie spada wraz z poziomem wykształcenia (im wyższe wykształcenie, tym mniejszy 

poziom osób otyłych). Wśród osób o najniższym poziomie wykształcenia 59 proc. posiada 

nadwagę, natomiast wśród osób z wykształceniem średnim – 54 proc. Osoby z wyższym 

wykształceniem to 44 proc. Niestety wśród osób cierpiących na otyłość jest odpowiednio: 

20 proc z niskim wykształceniem, 17 proc. ze średnim oraz 11 proc. z wysokim. 

Najwyższy odsetek osób dorosłych w Europie z nadwagą (2019 r.) zanotowano                     

w Chorwacji i na Malcie tj. 65 proc.. Najniższy odsetek odnotowano we Włoszech (46 

proc.), Francji (47 proc.) a także w Luksemburgu (48 proc.). W Polsce odsetek osób                    

z nadwagą wynosi 58,1 proc., czyli odrobinę powyżej średniej w Europie - 52,7 proc.  

Dla lepszego obrazu problemu porównajmy dane z 2014 roku. Około 45% 

Europejczyków ważyło za dużo, z czego około 17 % była otyła. Najwięcej osób z nadwagą 

było na Malcie (55%) Litwie (54%), Łotwie (53%) i w Wielkiej Brytanii (52%). W Polsce 

około 47% dorosłych miało nadwagę, a 17 % było otyłych. Wynika z tego, że Europa                    

ma naprawdę poważny problem z nadwagą i co gorsza otyłością.   

 

 2014 2019 

Europa nadwaga 45% 52,7% 

Europa otyłość 17% 17% 

Polska nadwaga 47% 58% 

Litwa 54% 57% 
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Nie wszędzie w UE dodatkowe kilogramy rozkładają się tak samo. Najgrubsi                  

są Chorwaci i Maltańczycy. W tych krajach aż 65 proc. dorosłych ma nadwagę lub otyłość. 

Na kolejnym miejscy znalazły się Czechy i Węgry z wynikiem 60 proc., zaś na trzecim 

miejscu podium – Słowacja, Finlandia, Rumunia oraz również uwzględniona w tym 

zestawieniu Turcja. W tych czterech krajach za dużo waży 59 proc. dorosłej populacji. 

Polacy i Litwini niestety także plasują się wysoko. Z wynikiem 58 proc./57%                 

(ex aequo z Grekami, Słoweńcami i Łotyszami) zajmują w tej niechlubnej statystyce 

czwarte miejsce. Najniższy odsetek osób z nadwagą jest we Włoszech (46 proc.), Francuzi 
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(47 proc.) i Luksemburczycy (48 proc.). W Polsce odsetek osób otyłych rozkłada się 

równomiernie (województwo warmińsko mazurskie 50,34%).  

 

 

 
Rysunek: mapa nadwagi i otyłości w Polsce 2015 źródło: TGI/MillwardBrown, kwiecień 

2015 - czerwiec 2015 

 

Nadwaga łączy się bardzo mocno z wiekiem mieszkańców. Im Europejczycy                 

są starsi, tym częściej występuje u nich nadwaga. W grupie wiekowej pomiędzy 18 a 24 

r.ż. za dużo waży co czwarta osoba (czyli 25 proc. społeczeństwa), o tyle wśród osób                  

w wieku pomiędzy 25 a 34 r.ż. to już odsetek 39 proc. W każdej kolejnej analizowanej 

grupie wiekowej, osób z nadwagą jest coraz więcej. Najwięcej ważą osoby z grupy 

wiekowej pomiędzy 65 a 74 r.ż., ponieważ aż 66 proc. z nich ma wskaźnik BMI powyżej 

25. Waga Europejczyków zaczyna spadać dopiero w grupie wiekowej powyżej 75 r.ż..                

W tym przedziale wiekowym nadwagę ma 59 proc. osób. 
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Mężczyźni z większą nadwagą niż kobiety 

 

Drugi istotny czynnik wpływający na statystyki nadwagi i otyłości wśród 

mieszkańców Europy to płeć. To mężczyźni mają w Europie większą tendencję                         

do przekraczania norm wagowych. Średnia osób z nadwagą dla całej UE w przypadku 

mężczyzn to 60 proc., natomiast wśród kobiet to 46 proc. 

 

 

Rysunek: Odsetek mężczyzn z nadwagą i otyłością, 2019 r. (%) źródło: Eurostat 

 

Rysunek: Odsetek kobiet z nadwagą i otyłością, 2019 r. (%) źródło: Eurostat 



ZWALCZANIE NADWAGI I OTYŁOŚCI WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY EŁK I GMINY REJONU VARENA 
METODOLOGIA 

 

21 

 

 

Największą różnicę między kobietami a mężczyznami jeśli chodzi o wagę wykazano                 

w Luksemburgu, tam nadwagę miało 59 proc. mężczyzn przy czym wśród kobiet wskaźnik 

ten był na poziomie 38 proc. Analogicznie w Czechach było to 70 proc. do 51 proc.,                    

a na Cyprze 59 proc. Mężczyzn do 41 proc. kobiet. W Polsce natomiast różnica wyniosła 

68 proc. do 50 proc. 

Problem wagi dotyczy nie tylko dorosłych, ale również dzieci. Co czwarty chłopiec 

i co trzecia dziewczynka w Europie ma nadwagę. W 2016 roku było to 22,9 proc.                     

na Litwie oraz 29,5 proc. w Polsce dzieci w wieku pomiędzy 5 a 9 r.ż. miało nadwagę. Jest 

to wskaźnik poniżej średniej w Europie, ale liczba dzieci z nadwagą dynamicznie wzrasta. 

 

Schemat: Odsetek uczniów z zaburzeniami masy ciała w Polsce w latach szkolnych 

2012-2016 źródło: Dokumentacja z kontroli NIK.  
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Rysunek: Odsetek dzieci (5-9 lat) z nadwagą i otyłością, 2016 r. (%) źródło: Eurostat 

 

 

Z analizy Eurostat wynika również, że spośród wszystkich krajów OECD 

(Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) od 1990 r. największy wzrost wśród 

dzieci z nadwagą i otyłością odnotowano w Polsce, Turcji, Węgrzech, Słowenii i Słowacji.  

Wyniki badań wskazują również wyraźny wzrost odsetka ludności z nadwagą wraz 

z rosnącym wiekiem, czyli im starszą grupę wiekową poddajemy badaniu, tym większy 

odsetek osób z problemami wagowymi. Najniższy odsetek osób z nadwagą (25,0 proc.) 

odnotowano w grupie wiekowej pomiędzy 18 a 24 r.ż., natomiast najwyższy odsetek osób 

z nadwagą w wieku pomiędzy 65 a 74 r.ż. , tj. 65,7 proc. Wyjątki stanowią Dania, Irlandia 

i Szwecja, tam najwyższy odsetek osób z nadwagą był wśród osób w przedziale 

wiekowym pomiędzy 54 a 64 r.ż. 

 

wiek odsetek osób z nadwagą 

Polska 

odsetek osób z nadwagą 

Litwa 

poniżej 18  58,1% w tym 66,9% - 

mężczyźni, 50,2% - kobiety 

56,8% w tym 60,2% - 

mężczyźni, 53,9% - kobiety 

pomiędzy 18 a 24 26,6% 20,1 

pomiędzy 25 a 34 43,4% 40,0 
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pomiędzy 35 a 44 55,3% 48,2 

pomiędzy 45 a 64 67,8% 69,1 

pomiędzy 65 a 74 73,7% 74,0 

powyżej 75 65,4% 65,5 

 

Z powyższej tabeli wynika, że różnica procentowa liczby osób z nadwagą jest  

nieznaczna na korzyść mieszkańców Litwy. Zgodnie z trendem europejskim najmniejszy 

odsetek osób z nadwagą jest wśród młodzieży i rośnie wraz z wiekiem.  

 

 

Tabela: Odsetek populacji nadwagi według płci i wieku, 2019 r. (%) źródło: Eurostat 
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W Europie odsetek liczby kobiet z nadwagą był niższy wśród kobiet o wyższym 

poziomie wykształcenia i tendencja ta zauważalna była we wszystkich państwach 

europejskich (również Polska i Litwa). Analizując wyniki występowania nadwag wśród 

mężczyzn nie było wyraźnych tendencji związanych z wykształceniem. Różnice w odsetku 

mężczyzn z nadwagą uzależnione od poziomu wykształcenia, były znikome w porównaniu 

do tych samych tendencji wśród kobiet. W 13 państwach unijnych najwyższy odsetek 

mężczyzn z nadwagą odnotowano wśród osób z wykształceniem poniżej średniego 

stopnia, natomiast tylko w 2 krajach najwyższy odsetek mężczyzn z nadwagę wykazano 

wśród osób z wyższym wykształceniem, tj. Estonia i Łotwa. 

 

 

Rysunek: Odsetek kobiet, które miały nadwagę, według poziomu wykształcenia, 

2019 r. (%) źródło: Eurostat 
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Rysunek: Odsetek mężczyzn, które miały nadwagę, według poziomu wykształcenia, 

2019 r. (%) źródło: Eurostat 

 

Schematy przedstawione powyżej analizują dane zebrane za 2019 r., tymczasem 

musimy liczyć się z faktem, że podczas pandemii, wiele osób spędzało wiele czasu                    

w domu (lockdown). Zamknięte były wszelkie miejsca przeznaczone do aktywnego 

spędzania czasu wolnego: siłownie, kluby fitness, kryte obiekty sportowe tj. baseny, 

lodowiska, rolkowiska. Wiele osób miało w tym czasie tendencję to zajadania lub zapijania 

stresu związanego z niepewnością gospodarczą, przez co sytuacja związana z przybieranie 

na wadze wśród Europejczyków jeszcze bardziej się pogłębiła.  

Nadwaga oraz otyłość wśród mieszkańców danego kraju nierozerwalnie pociągają 

też za sobą wyższe koszty ekonomiczne. Obciążenie dodatkowymi kosztami wynika 

przykładowo z wydatków związanych z leczeniem cukrzycy lub chorób układu krążenia.             

Z raportu "The Heavy Burden of Obesity” opartego na danych z 2019 roku wynika,                   

że nadwaga oraz otyłość wśród mieszkańców będą miały ogromny wpływ na średnią 

długość w ciągu najbliższych 30 lat. Choroby związane z problemami żywieniowymi 

skrócą średnią długość życia w Europie o 2,7 roku. Nadwaga i otyłość mają również 

wpływ na rynek pracy. Nadwaga oraz choroby z nią związane mogą powodować większą 

absencję w pracy, co pracodawcy biorą pod uwagę w procesie zatrudnieniowym.   
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Rozdział III Konsekwencje zdrowotne wynikające z nadwagi i otyłości 

 
Otyłość jest chorobą charakteryzującą się nadmiernym nagromadzeniem tkanki 

tłuszczowej w organizmie, która prowadzi do pogorszenia stanu zdrowia lub stwarza takie 

ryzyko. Oprócz zbyt wysokiego otłuszczenia ciała do typowych objawów otyłości można 

zaliczyć m.in.: rozstępy, ginekomastię w przypadku mężczyzn, ograniczoną zdolność 

ruchu, przewlekły stan zapalny czy zaburzenia stężenia hormonów produkowanych przez 

adipocyty. Wraz z wiekiem zwiększa się nagromadzenie tkanki tłuszczowej wisceralnej          

(w obrębie jamy brzusznej), redystrybucja tłuszczu do tkanki mięśniowej, natomiast ilość 

podskórnej tkanki tłuszczowej (m.in. z okolic brzucha, ud i łydek) zmniejsza                            

się. Nadmierna masa ciała wynikająca z nadwagi i otyłości stała się problemem globalnym, 

a najnowsze analizy trendów pokazują, że liczba osób z nadwagą lub otyłością stale                  

się zwiększa. 

Środowisko, w którym żyjemy ma duże znaczenie w kształtowaniu zachowań 

żywieniowych i sposobu postrzegania jedzenia. Znaczenie ma nie tylko powstawaniu 

nadwagi i otyłości. Różni badacze   doszukiwali się przyczyn otyłości, również 

w czynnikach psychologicznych. Znaczenie ma także podłoże psychologiczne może mieć 

zwiększony wpływ na przyrost masy ciała. Do czynników psychologicznych 

odpowiedzialnych za to zalicza się: 

 zaburzenia mechanizmu samoregulacji, 

 przekonania i oczekiwania jednostki, 

 cechy osobowości, 

 niemożność w radzenia sobie z emocjami i stresem. 

 

3.1. Skutki otyłości 

 

Rozważając pojęcie otyłości można rozłożyć na czynniki pierwsze, w pierwszej 

kolejności należy wziąć pod uwagę, że otyłość jest chorobą, tak więc należy ją zarówno 

diagnozować, jak i leczyć. Następnie oznacza ,że jest chorobą przewlekłą, co znaczy,               

iż towarzyszy osobom chorym przez długi czas, a nawet przez całe życie.  Oznacza                    

to proces przewlekły powodujący szereg zmian na każdym poziomie biologicznym 

organizmu – na poziomie komórek, tkanek i narządów. Wszystkie zmiany nie pozostają        
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w organizmie  nie są obojętne prowadzą do rozwijania powikłań i współwystępowania 

chorób. 

Otyłość jest  pierwotną, gdy wywołana jest niewłaściwym trybem życia                          

lub predyspozycjami genetycznymi do przybierania na wadze. 

Zwiększenie  tkanki tłuszczowej prowadzi do rożnych chorób związanych z otyłością. 

Zaliczana jest do nich m. in: 

 cukrzyca typu 2, 

 miażdżyca, 

 nadciśnienie tętnicze, 

 choroby serca (niewydolność serca, choroba niedokrwienna), 

 hipercholesterolemia (wysoki cholesterol), 

 zwyrodnienie stawów i kręgosłupa, 

 osteoporoza, 

 choroba metaboliczna, 

 udar mózgu, 

 kamica żółciowa, 

 zaburzenia miesiączkowania, 

 bezdech senny, 

 nowotwory. 

 

Wzrost ryzyka wystąpienia chorób wzrasta wraz ze wzrostem BMI! 
 

  

W medycynie wyróżnia się także otyłość wtórną.  Otyłością wtórną  powoduje 

powstawanie cierpienia  i prowadzi do różnego rodzaju chorob, których objawem jest 

nadmiar tkanki tłuszczowej. Wśród chorób powodujących otyłość wymienia się: 

 niedoczynność tarczycy; 

 niedoczynność przysadki mózgowej; 

 zespół policystycznych jajników (PCOS); 

 niedobór hormonu wzrostu; 

 zespół Cushinga; 

 choroby genetyczne: 
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Otyłość powstaje  także  po  przyjmowaniu niektórych leków, niedoboru chromu                

oraz menopauzy. Skutki otyłości to insulinooporność.  Kumulująca się w ciele tkanka 

tłuszczowa wpływa negatywnie na funkcjonowanie całego organizmu. W komórkach 

tłuszczowych znajdują się bowiem różnego rodzaju substancje, które przyczyniają się               

do rozwoju groźnych dla zdrowia i życia chorób. Przykładem  substancji  powodującym 

zwiększenie masy ciała są adipokiny, które prowadzą do insulinooporności – stanu, kiedy 

tkanki organizmu nie są wrażliwe na działanie insuliny. U osób z insulinoopornością 

stwierdza się zmniejszony poziom insuliny w surowicy krwi, a wątroba, mięśnie i tkanka 

tłuszczowa nie reagują na nią. Insulinooporność  jest też w cukrzycy t2, zaburza                    

to  funkcjonowanie organizmu i prowadzi do: nadciśnienia tętniczego, miażdżycy                   

oraz choroby niedokrwiennej serca.  Do rozwoju cukrzycy typu 2 prowadzi nadwagą                   

i otyłości. 

Cukrzyca typu 1 jest chorobą autoimmunologicznym diagnozowaną w wieku 

rozwojowym, który wymaga insulinoterapii. Cukrzyca typu 2 natomiast rzadko jest 

leczona za pomocą insuliny. Pacjenci z tym  cukrzycą typu 2 muszą przede wszystkim 

zrzucić zbędne kilogramy poprzez: odpowiednią dietę i  poprawić aktywność fizyczną.            

W trudniejszych przypadkach wprowadza się także leczenie środkami farmakologicznymi, 

a niekiedy także leczenie chirurgiczne- bariatryczne. 

 
 

3.2. Choroby powodujące otyłość 
 

Nadwaga i otyłość wywołują kłopoty ze zdrowiem. Zdarza się zbyt wysoka masa 

ciała jest spowodowana przez rozwijające się już schorzenie.  

Otyłość, sprzyja rozwojowi cukrzycy i osteoporozy, powoduje choroby 

nowotworowe, sprzyja również udarowi mózgu i prowadzi często do zawału serca.  Jest 

przyczyną  powstawania poważnych problemów zdrowotnych. Należy jednak wiedzieć,               

że ona sama także może być wywołana przez istniejące już schorzenia. Przyczyną otyłości 

wcale nie muszę być błędy dietetyczne czy siedzący tryb życia.   

Niedoczynność tarczycy zaczyna się w ukryciu i jej objawy wcale nie                             

są oczywiste,  czyli charakterystyczne dla wielu różnych przypadłości. Zauważalne jest 

pogorszenie nastroju, bezsenność, mogą wystąpić kłopoty z pamięcią,  sucha cera i szybkie 

przybieranie na wadze mimo niewielkiego  apetytu i nie przejadania się. Ten ostatni objaw 

wiąże się ze zwolnieniem tępa przemiany materii, typowym dla niedoczynności tarczycy. 

Zwiększenie odczuwanie chłodu, osłabienie siły mięśni i osłabienie fizyczne. Chorobę 
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diagnozuje się dość łatwo, wystarczy wykonać badanie krwi, by określić poziom TSH, 

FT4, FT3. Niekiedy konieczne jest badanie USG tarczycy.  

Zwiększone przybieranie na wadze może być spowodowane przez niedobór 

chromu lub problemy z jego przyswajaniem przez organizm  z pożywienia. Wzrasta 

łaknienie na słodycze i niełatwo jest utrzymać stały poziom cukru we krwi. Powoduje                   

to jeszcze większy niedobór? Przewlekłe zmęczenie, nerwowość, spadek nastroju                     

to objawy zmniejszonego poziomu chromu w organizmie. Warto wzbogacić dietę                     

w produkty zawierające dużą ilość chromu: drożdże, jajka, pełnoziarniste pieczywo, owoce 

morza. Przyjmowanie  różnego rodzaju preparatów z chromem należy  zawsze 

skonsultować z lekarzem, bo nadmiar tego pierwiastka może prowadzić do uszkodzenia 

szpiku kostnego.  Osoby z otyłością mają większą tendencje do  występowania  

choroby wieńcowej, miażdżycy, nadciśnienia tętniczego. Choroba niedokrwienna serca 

jest diagnozowana znacznej częściej u otyłych.  

Związek pomiędzy nadciśnieniem i otyłością jest dobrze udokumentowany. 

Nadciśnienie tętnicze ma 30-65 proc. osób otyłych. Wartość ciśnienia krwi wzrasta                     

z wartością BMI. Im wyższe BMI, tym wyższe ciśnienie. Zmniejszenie wagi ciała 

prowadzi do spadku ciśnienia krwi, dla każdego 1 proc. redukcji masy ciała  to ciśnienie 

krwi obniża się o 1-2 mmHg.  

Choroby pęcherzyka żółciowego dotyczą sześć razy częściej osób z nadwagą. 

Przez nadmiaru tkanki tłuszczowej w brzuchu dochodzi również do stłuszczenia wątroby                       

i zakłócenia pracy przewodu pokarmowego. Wysokie stężenie cholesterolu w żółci,                    

a niskie kwasów żółciowych, zwiększa skłonność do tworzenia się kamieni. Złe 

odżywianie (jedzenie potraw tłustych i słodkich) oraz brak ruchu prowadzą do zaparć                   

i sprzyjają powstawaniu hemoroidów. U osób otyłych istnieje także zwiększone ryzyko 

tworzenia się kamieni nerkowych.
11

 

Wśród chorób powodujących otyłość na szczególną uwagę zasługuje zespół 

Cushinga. Przyczyną choroby jest gruczolak przysadki mózgowej, który produkuje 

hormon adrenokortykotropowy (ACTH), co z kolei prowadzi do podwyższonego poziomu 

kortyzolu w organizmie. Zespół Cushinga jest rzadką chorobą endokrynologiczną, która 

występuje średnio u jednej osoby na milion. Schorzenie objawia się głównie przyrostem 

masy ciała w charakterystycznych miejscach – na karku, nad obojczykami, na twarzy              

oraz tułowiu.  

                                                 
11

 /www.szpitalnaklinach.pl/klo/otylosc/choroby-towarzyszace-otylosci/ 
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Innymi objawami są: 

 trądzik, 

 zaburzenia miesiączkowania, 

 nadmierne owłosienie u kobiet, 

 zaburzenia emocjonalne, 

 zanik mięśni, 

 nadciśnienie tętnicze, 

 cukrzyca, 

 osteoporoza. 

 

  Zespół Cushinga leczy się operacyjne, za pomocą radioterapii lub środkami 

farmakologicznymi. Niedoczynność tarczycy jest również chorobą, która może dawać 

bardzo zróżnicowane objawy. Wśród symptomów niedoczynności tarczycy wymienia                 

się głównie nadwagę i otyłość (mimo braku apetytu), a także bezsenność, stany depresyjne, 

kłopoty z koncentracją i pamięcią, znużenie oraz zmniejszoną tolerancję na niskie 

temperatury. 

 

 

3.3. Konsekwencje otyłości.  
 

Duża nadwaga powoduje że, zmniejsza się pojemność płuc i pacjenci szybciej się 

męczą. Ściana klatki piersiowej  otłuszczona zmusza organizm do większego wysiłku 

podczas wdechu. Otłuszczony brzuch powoduje wypychanie wątroby ku górze, przez                

co zmniejsza się przestrzeń w klatce piersiowej. Płuca mają problem  ze swobodnym 

rozkurczaniu. To zaburza wymianę gazową w płucach, organizm jest stale niedotleniony. 

Kłopoty z oddychaniem  przekładają się również na gorszą jakość snu  u osób otyłych. 

Większość z nich cierpi na tzw. bezdech senny, czyli zatrzymanie oddechu na dłużej niż 10 

sekund częściej niż 5 razy na godzinę.  

U osób otyłych jest zwiększone ryzyko pojawienia się podwyższonego poziomu 

trójglicerydów,  lipoprotein o niskiej gęstości (LDL, zły cholesterol) i zmniejszonego 

poziomu lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL, dobry cholesterol). Czynniki te prowadzą 

do powstania groźnej dla życia otyłości brzusznej.  



ZWALCZANIE NADWAGI I OTYŁOŚCI WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY EŁK I GMINY REJONU VARENA 
METODOLOGIA 

 

31 

 

Kobiety otyłe częściej  cierpią z powodu zaburzeń cyklu miesiączkowego                   

oraz przedłużonych krwawień co prowadzi to  także zaburzeń hormonalnych, które 

niejednokrotnie utrudniają zajście w ciążę, a jak już uda się im począć dziecko, ciężko 

znoszą okres ciąży. W tym okresie wzrasta także ryzyko wystąpienia nadciśnienia, 

cukrzycy ciężarnych oraz infekcji dróg moczowych. Poród rzadko odbywa się siłami 

natury.  

 

Choroby zwyrodnieniowe 

 

  Otyłość prowadzi do chorób zwyrodnieniowy -  powodują obciążenie  stawów, 

takich jak stawy kolanowe, są bardzo częstym powikłaniem otyłości i nadwagi. Zbyt duży 

nacisk na stawy prowadzi do uszkodzenia błony wyściełającej stawy. Przeciążone 

kręgosłupa powoduje powstawanie bólu trudnego do złagodzenia w jego lędźwiowym 

odcinku. Choroba stawów występująca u osób otyłych jest również  dna moczanowa, czyli 

gromadzenie się ostrych kryształków w stawach. Dawniej chorobę tę nazywano choroba 

bogaczy, którzy spożywali  tłuste pokarmy i nadużywali alkoholu.  

 

Choroby nowotworowe 

 

Otyłość jest jednym z czynników ryzyka powstawania chorób nowotworowych. 

Stwierdzono, że u otyłych kobiet zwiększa się prawdopodobieństwo zachorowania na raka 

trzonu macicy, sutka, pęcherzyka żółciowego oraz jelita grubego. U otyłych mężczyzn 

częściej występują nowotwory prostaty i jelita grubego. Otyłość  zwiększa ryzyko raka 

trzustki i wątroby.  

 

 

Schorzenia psychiczne 

 

  Również w sferze psychicznej otyłej osoby zachodzą swoiste zmiany. Nadmierna 

masa ciała powoduje zmiany w myśleniu, odbieraniu zewnętrznych bodźców oraz 

kontaktach z otoczeniem. Wygląd jest bardzo ważny do budowania własnego wizerunku. 

Kiedy zostaje on silnie zniekształcony poprzez nadwagę, osoba otyła traci wiarę we własne 

możliwości, ma pesymistyczne myśli i ogranicza swoje kontakty ze światem zewnętrznym. 
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 Problemy związane z dużą nadwagą powodują nie tylko zaburzenia somatyczne,                     

ale również konsekwencje psychiczne. Jedną z nich może być depresja. Otyłość wpływa   

na samopoczucie i obraz samego siebie. Zaburzenia obrazu własnego ciała mogą pogłębiać 

się w miarę tycia i zwiększać ryzyko zachorowania na choroby somatyczne i psychiczne. 

Zaburzenia depresyjne w otyłości mają związek z płcią. Kobiety są bardziej narażone                

na depresję lub zaburzenia lękowe niż mężczyźni.  

Osoby otyłe cierpią  na objadanie się, przez co jeszcze pogłębiają swoją nadwagę. 

Otyłość jest niekorzystnie postrzegana. Ludzie ci trudniej znajdują partnerów, pracę. Poza 

tym otyłość spowalnia pracę mózgu. Otyłość może ona mieć związek z rozwojem choroby 

tj. Parkinsona czy choroby Alzhaimera.  

Otyłość powoduje spowolnieniem przemiany materii. Nadmiar tkanki tłuszczowej 

lokuje się głownie w centralnych partiach ciała (otyłość brzuszna). Konsekwencją 

niedoczynności tarczycy są zaburzenia lipidowe, insulinooporność i choroby sercowo-

naczyniowe. 

Leczenie choroby opiera się głównie na przyjmowaniu hormonów regulujących 

czynność tarczycy, ale także na stosowaniu odpowiedniej diety i aktywności fizycznej.  

 

 
 

  



ZWALCZANIE NADWAGI I OTYŁOŚCI WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY EŁK I GMINY REJONU VARENA 
METODOLOGIA 

 

33 

 

Rozdział IV Profilaktyka 
 

4.1. Jak walczyć z otyłością i nadwagą. 
 

W leczeniu otyłości stosuje się dwie metody: działania zachowawcze i działania 

chirurgiczne. Metody chirurgiczne stosuje się w przypadku otyłości olbrzymiej. 

Podstawowym i pierwszym podejmowanym działaniem jest próba zmiany nawyków 

żywieniowych, zwiększenie poziomu aktywności fizycznej i szeroko rozumiane wsparcie 

psychologiczne. Podczas wdrażania zmian żywieniowych pacjent wymaga wsparcia 

zarówno ze strony znajomych i rodziny, jak i od specjalisty. W diecie wspomagającej 

proces leczenia otyłości bardzo ważne jest nie tylko ograniczenie spożywanych kalorii, ale 

również jakość spożywanych produktów. Duży nacisk kładziony jest na zrezygnowanie              

ze spożywania produktów o wysokim indeksie glikemicznym. Zdecydowanie należy 

odstawić słodycze, słodkie napoje gazowane i inne produkty o dużej zawartości cukrów. 

Niezbędne jest również nawodnienie organizmu – najlepszym wyborem jest woda 

niegazowana, która pozytywnie wpływa na proces przemiany materii. Niemniej ważna jest 

również regularność posiłków średnio 4 do 5 razy na dobę co trzy godziny. 

Proces leczenia należy rozpocząć od: 

- ograniczenia lub wyeliminowania z diety produktów bogatych w tłuszcze 

i węglowodany (np. solone orzeszki, chipsy, frytki, słodycze) przy jednoczesnym 

zwiększeniu spożycia owoców i warzyw, w tym roślin strączkowych, produktów 

pełnoziarnistych oraz orzechów, pamiętając, że ,,you are what you eat”, czyli jesteś 

tym, co jesz,  

- zwiększenia aktywności fizycznej – minimum to 250 min umiarkowanej 

aktywności na tydzień;   

- prowadzenia zdrowego tryb życia, należy: rzucić palenie, zmniejszyć ilość 

spożywanego alkoholu. 

 

Zarówno nadwadze i otyłości MOŻNA i TRZEBA zapobiegać. 
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Podstawowym sposobem pomagającym usunąć zbędną tkankę tłuszczową                     

z brzucha jest spożywanie produktów bogatych w błonnik. Zarówno jego frakcja 

nierozpuszczalna, jak i rozpuszczalna pozwalają skutecznie chudnąć. Błonnik syci, 

spulchnia masy kałowe i poprawia perystaltykę jelit, czym przyspiesza przemianę materii.  

Tłuszcze trans to jedna z najpoważniejszych trucizn obecnych czasów. Znajdują się 

w utwardzanej wodorem margarynie roślinnej. Mają one właściwości prozapalne, 

podnoszą ryzyko chorób serca, wpływają na insulinooporność, a także wpływają                       

na przyrost tłuszczu w okolicach brzucha. Ten rodzaj tłuszczów występuje również we 

frytkach smażonych w wielokrotnie przepalanej fryturze, daniach smażonych, chipsach, 

krakersach, paluszkach, produktach typu instant.  

Białko jest składnikiem pokarmowym, który świetnie wpływa na kontrolę masy 

ciała. Daje uczucie sytości. Dieta, w której do każdego posiłku dodaje się wysokiej jakości 

białko zwierzęce lub roślinne, powinna wspomóc utratę tłuszczu z okolic brzucha. 

Stres jest czynnikiem motywującym do zwiększonej czujności i większej 

wydajności mięśni oraz mózgu. Jeśli jednak jest to stres przewlekły, wyniszcza                        

on organizm i doprowadza do negatywnych skutków zdrowotnych. Jednym z nich jest 

zwiększenie poziomu kortyzolu – hormonu produkowanego przez nadnercza. Jego wysoki 

poziom prowadzi do zwiększenia apetytu i tendencji do podjadania (tzw. zajadania stresu). 

Wysoko przetworzone, oczyszczone z błonnika, witamin i minerałów zboża                    

(t.j. biały ryż, biała mąka, białe pieczywo itp.) są źródłem pustych kalorii w diecie i nie 

przynoszą niczego dobrego. Należy ograniczyć je na rzecz mniejszych ilości 

węglowodanów dobrej jakości – mąk z pełnego ziarna, kasz, ryżu brązowego, otrębów. 

Sen, czyli regeneracja organizmu  jest niezbędny do życia, i jak się okazuje –                   

do utrzymania właściwego metabolizmu. Osoby, które mają problemy ze snem, mają 

często  rozchwiany metabolizm i szybciej nabierają masy ciała. Należy spać przynajmniej 

7 do 8 godzin dziennie i dbać o właściwą higienę snu.  

Soki owocowe są pełne fruktozy, a im bardziej klarowne, tym mniej w nich 

błonnika. Oczywiście, że są lepszą alternatywą niż cola, jednak zawierają głównie 

fruktozę, której duże ilości nie są wskazane przy odchudzaniu. Dodatkowo im bardziej 
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rozdrobniony produkt, tym wyższy jego indeks glikemiczny. Lepiej więc zjeść świeże 

jabłko, niż wypić sok jabłkowy.  

Dobrym nawykiem jest też prowadzenie dzienniczka żywieniowego. Choć 

początkowo może się to wydawać nieco uciążliwe, z czasem robi się to naturalnie. 

Zapisywać należy wszystko, co się je, wraz z dokładnymi ilościami i porami. Po paru 

tygodniach należy przeanalizować swoje nawyki żywieniowe i zobacz, co można w nich 

zmienić. Czasem taki dzienniczek może dać bardzo zaskakujące efekty w postaci 

uświadomienia sobie błędów, z których nie zdajemy sobie dotąd sprawy.  

Optymalna ilość tłustych ryb morskich, jaką powinniśmy spożywać każdego 

tygodnia to 2 porcje. Większe spożycie naraża organizm na toksyny, które niestety 

gromadzą się w rybach, zaś zbyt małe – na niedobory kwasów tłuszczowych omega-3. 

Kwasy omega-3 mają właściwości przeciwzapalne i świetnie wpływają na kontrolę masy 

ciała. 

 Kwas octowy zawarty w occie jabłkowym, pomaga zmniejszyć ilość tłuszczu                 

w obrębie brzucha. Należy go spożywać w niewielkich ilościach (1-2 łyżki stołowe 

dziennie) rozcieńczonego szklanką wody, dla uzyskania optymalnych efektów. 

Probiotyki zawarte w fermentowanych produktach mlecznych oraz kiszonkach                  

to doskonały sposób na to, by poprawić mikroflorę jelitową. Ona zaś zadba o efektywne 

„wymiatanie” resztek pokarmowych zgromadzonych w zakamarkach jelita. Dzięki 

probiotykom poprawia się przemiana materii w organizmie. 

 

Leczenie otyłości u dzieci 

 

Zalecenia ekspertów wskazują, że dzieci z rozpoznaną otyłością na podstawie 

wskaźnika BMI, którego wartość przekracza 95 centyl, powinny być objęte leczeniem.                 

W przypadku dzieci nie zaleca się postępowania farmakologicznego, ponieważ 

bezpieczeństwo  dziecka jest najważniejsza a skuteczność podawania im leków 

hamujących apetyt nie są zbadane na wystarczającym poziomie.  Terapia powinna 

odbywać się przy współpracy zespołu specjalistów, w którego skład wchodzą: lekarz 

pediatra, dietetyk, endokrynolog, psycholog i rehabilitant. W przypadku otyłości prostej 

podstawowe zasady takiej terapii są następujące:  
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 u dzieci poniżej 7 roku życie nie zaleca się stosować znaczących ograniczeń 

dietetycznych w ich diecie powinno pokrywać zapotrzebowanie na wszystkie 

składniki odżywcze, tak aby możliwy był wzrost i prawidłowy rozwój dziecka;  

 należy skupiać się na modyfikowaniu nieprawidłowych nawyków żywieniowych, 

zwracać uwagę między innymi na: zwiększenie udziału warzyw i owoców                     

w codziennej diecie, spożywanie ryb, kasz i pieczywa razowego, ograniczanie 

spożycia nasyconych tłuszczów zwierzęcych, eliminowanie napojów o dużej 

zawartości cukru, częstsze samodzielne przygotowywanie posiłków, by szczególnie 

ograniczyć korzystanie z restauracji typu fast-food;  

 należy zadbać o regularność posiłków dziecka i o niepodjadanie, szczególnie 

słodyczy, słonych przekąsek i wysokokalorycznych produktów;  

 konieczne jest zwiększenie aktywności fizycznej (jazda na rowerze, pływanie, 

taniec, gra w piłkę, bieganie przez co najmniej pół godziny dziennie)                            

oraz ograniczenie czasu spędzanego w pozycji siedzącej, przed telewizorem,                 

czy komputerem;  

 należy zaangażować dziecko w proces leczenia i zachęcić do większej 

samokontroli, np. w postaci prowadzonego dzienniczka, w którym zapisuje                   

się informacje o spożytych posiłkach, ich ilości i kaloryczności;  

 u dzieci utrata masy ciała powinna być stopniowa i systematyczna, a efekty 

leczenia należy utrwalać w następnych latach.
12

 

 

 

4.2. Systemowe przeciwdziałanie problemowi nadwagi i otyłości 

wśród społeczności europejskiej.  
 

 

Obserwując tendencję występowania nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży w 

krajach Europy, poszczególne kraje próbują zaradzić wprowadzając programy 

profilaktyczne, lecznicze oraz wdrażając politykę zdrowotną zwalczającą nadwagę wśród 

mieszkańców swojego kraju.  

W celu ustalenia odpowiedniej strategii działania w maju 2014 r. Dyrektor 

Generalny WHO ustanowił Wysoką Komisję do Walki z Dziecięcą Otyłością, która obrała 

za cel zmniejszenie wskaźników otyłości u dzieci do roku 2025. Globalna Strategia WHO 

                                                 
12

 pl.wikipedia.org/wiki/Otyłość 
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dotycząca żywienia, aktywności fizycznej i zdrowia (Global Strategy on Diet,Physical 

Activity and Health) (2004) przyjęta została na 57 Światowym Zgromadzeniu Zdrowia 

(22.05.2004 r.). Wzywa ona kraje członkowskie do rozwinięcia, wdrożenia i ewaluacji 

działań na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństw poprzez zdrowe żywienie, żywność 

bezpieczną dla zdrowia i wzrost aktywności fizycznej. Wskazuje też na konieczność 

wypracowania w każdym z krajów członkowskich konsekwentnej, prozdrowotnej polityki 

żywieniowej, korzystnej dla poprawy zdrowia całego społeczeństwa. 

Europejska Karta Walki z Otyłością (2006) podpisana została przez ministrów 

zdrowia i delegatów 48 krajów Regionu Europejskiego WHO w trakcie Europejskiej 

Ministerialnej Konferencji WHO nt. walki z otyłością (15–17.11.2006), wspólnie                          

z Dyrektorem Regionalnym WHO w Europie i w obecności Europejskiego Komisarza                 

ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów. Sygnatariusze Karty zadeklarowali zaangażowanie 

na rzecz intensyfikacji działań dotyczących zwalczania otyłości, zgodnie                             

z postanowieniami Karty, oraz umieszczenie tego zagadnienia wśród najważniejszych 

spraw w programach politycznych poszczególnych rządów. Wszyscy partnerzy zostali 

poproszeni o podjęcie  zdecydowanych działań w celu zwalczania otyłości wśród 

społeczeństwa. Zwrócono  szczególną uwagę na konieczność poszukiwań nowych 

rozwiązań, dostosowanych do warunków lokalnych i podejmowania nowych badań nad 

niektórymi zagadnieniami, które pomogą zwiększyć efektywność prowadzonej polityki. 

Komisja Europejska przyjęła Strategię dla Europy w sprawie zagadnień 

zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością oraz ustanowiła Grupę 

Roboczą Wysokiego Szczebla ds. Żywienia i Aktywności Fizycznej oraz platformę UE                

ds. żywienia, aktywności fizycznej i zdrowia. W lutym 2014 r. ustanowiła zaś Europejski 

Plan Przeciwdziałania Dziecięcej Otyłości na lata 2014–2020.  

W Polsce Główny Inspektorat Sanitarny i Stowarzyszenie „Polska Federacja 

Producentów Żywności” podjęły się realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego 

„Trzymaj Formę!”. Projekt ten promuje zasady zbilansowanej diety i zachęca                             

do podejmowania aktywności fizycznej przez młodzież szkolną. Pojawiły się w większej 

liczbie gabinety udzielające profesjonalnych porad dietetycznych, niestety na razie bez 

możliwości kontraktowania swoich usług w NFZ. 

Ponadto z dniem 1 września 2015 r. weszła w życie ustawa w sprawie grup 

środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach 

systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane                    

w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach, zakazująca 
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sprzedaży w sklepikach szkolnych żywności o wysokiej zawartości cukrów prostych, soli 

oraz tłuszczów nasyconych.  

 30 marca 2021 r. w Polsce uchwalony został NARODOWY PROGRAM 

ZDROWIA NA LATA 2021-2025. Celem strategicznym Narodowego Programu Zdrowia 

na lata 2021-2025, zwanego dalej "NPZ", jest zwiększenie liczby lat przeżytych w zdrowiu 

oraz zmniejszenie społecznych nierówności w zdrowiu. W 2015 r. uchwalony został 

Litewski narodowy program publicznej opieki zdrowotnej obejmujący krajową strategię 

dotyczącą otyłości - Program Narodowa Publiczna Ochrona Zdrowia 2016-2023.  

Szerokie spektrum działań podejmowanych w kierunku walki z otyłością w Europie 

prezentują sfinansowanych ze środków UE projekty dotyczące otyłości i przyczyniające 

się do zrozumienia tego schorzenia. W ramach projektów opracowano również potencjalne 

rozwiązania, które mogą pomóc poradzić sobie z tym zaostrzającym się kryzysem zdrowia 

publicznego. W ramach projektów takich jak Child-MHO, EASY czy NeuroEE dokonano 

ekscytujących przełomów w laboratorium, pokazując, w jaki sposób rola genetyki                        

i metabolizmu może bezpośrednio wpływać na wagę danej osoby. Wyniki uzyskane                           

w projekcie mogą pomóc rozpoznać dzieci najbardziej podatne na rozwój zaburzeń 

sercowo-metabolicznych wraz ze wzrostem wagi. Rezultaty projektu podkreślają również 

znaczenie wczesnego dbania o wagę poprzez zdrowy styl życia u dzieci, zwłaszcza dzieci 

mających tendencję do otyłości brzusznej. 

Z kolei w ramach sfinansowanego przez ERBN projektu i2MOVE opracowuje                

się nową generację interfejsów neuronowych umożliwiających innowacyjne leczenie osób 

z nadwagą lub otyłością. W ramach projektu opracowano mikrochip, który umieszcza                

się w jelitach i który informuje mózg, czy żołądek jest pełny, czy pusty. 

Projekt OBESCLAIM dotyczy socjologicznego podejścia do roli etykiet 

żywnościowych w zwalczaniu otyłości. Dowodzi jakie znaczenie ma oznaczenie dotyczące 

składników odżywczych zamieszczane na żywności. Coraz więcej osób zwraca uwagę               

na skład produktu, zawartość cukru, soli czy węglowodanów w danym artykule 

spożywczym, czyli można zaobserwować większą świadomość konsumentów. Grupa 

pomysłodawców realizowała projekt, badając cztery zagadnienia dotyczące wpływu 

opakowań i oznaczeń na popyt danego produktu. Pierwsze analizowane zagadnienie                  

to powszechne występowanie informacji dotyczących zdrowia na etykietach                              

na hiszpańskim rynku żywności. Kolejnym jest zrozumienie, wykorzystanie i postrzeganie 

przez konsumentów informacji zawartych na etykietach produktów. Zbadano również 

sposób, w jaki etykiety skłaniają konsumentów do wyboru zdrowszej żywności.  Na koniec 
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zwrócono uwagę na rolę czynników ekonomicznych, społecznych, psychologicznych                                

i emocjonalnych w podejmowaniu decyzji o preferencjach konsumenta lub grupy 

konsumentów.   

Programy badawcze dotyczą również produktów wpływających na uczucie 

łaknienia, głodu, potrzebę tzw. podjadania. Projekt INNOPREFAT realizowany był przez 

innowacyjne przedsiębiorstwo z Hiszpanii
13

, gdzie wykorzystano połączenie dwóch 

składników: werbeny cytrynowej i hibiskusa, aby opracować innowacyjny produkt                     

o sprawdzonym działaniu ułatwiającym zrzucenie zbędnych kilogramów. Badania 

kliniczne preparatu Metabolaid wykazały, że może on pomóc w utrzymaniu lepszej 

kontroli nad apetytem w połączeniu z aktywnością fizyczną i zbilansowana dietą.  

W środkach masowego przekazu coraz częściej ukazywały się informacje                          

o zagrożeniach wynikających z nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży. Niepokój budzi 

jednak ilość reklam produktów spożywczych oraz ich kierowanie do dzieci. Twórcy 

reklam adresowanych do najmłodszych z pełną świadomością wykorzystują elementy 

przypominające świat bajek, nakłaniając tym samym do spożywania niekoniecznie 

zdrowej żywności. Najczęściej są to słodycze lub inne produkty zawierające w swoim 

składzie zbyt dużą ilość cukru, tłuszczy, węglowodanów. W Polsce i na Litwie 

ograniczenia ustawowe dotyczą wyłącznie ogólnych zasad kierowania reklam                                

do nieletnich. Dotychczas nie podjęto żadnych działań prawnych zmierzających                          

do uregulowania czasu i sposobu nadawania reklam żywności skierowanych do dzieci. 

Koniecznie należy wprowadzić odpowiednie regulacje prawne chroniące dzieci i młodzież 

przed wpływem reklam. Do tego czasu powinno się wykształcić u dzieci przedszkolnych                 

i szkolnych krytyczną postawę, która pozwoli im zrozumieć charakter i cel reklamy, dzięki 

czemu mogłyby być na nią bardziej odporne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 https://cordis.europa.eu/article/id/422250-innoprefat/pl 
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Rozdział V. Wnioski i zalecenia 

 

Ponieważ łatwiej zapobiegać, niż leczyć, dlatego większość działań i środków 

powinna być skierowana na profilaktykę. Głównymi jej zadaniami powinno być 

opracowanie programu edukacji zdrowotnej, zwłaszcza w zakresie racjonalnego żywienia 

w przedszkolach i szkołach, oraz stworzenie infrastruktury jego realizacji.  

Niezbędne jest zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i ich rodzin, wspieranie 

ruchów i organizacji w szkołach i placówkach oświatowych promujących zdrowie. 

Podstawową trudnością we wprowadzeniu w życie wszystkich tych programów jest jednak 

brak dostatecznych środków finansowych przeznaczanych na prewencję pierwotną 

nadwagi i otyłości. Z tego m.in. powodu w społeczeństwie występuje niedostateczna 

wiedza na temat roli żywienia i aktywności fizycznej w utrzymaniu zdrowia. 

Niedostateczne jest również przygotowanie kadr medycznych do poradnictwa 

dietetycznego.  

Barierą w zwiększeniu aktywności fizycznej jest też niska świadomość w zakresie 

potrzeb sportu rekreacyjnego, a także, szczególnie w środowisku wiejskim, stopień 

dostępności obiektów sportowych. Wszystko to sprawia, że zarówno w Gminie Ełk jak                 

i Gminie Varena czekają niezwykle trudne zadania wymagające oddania i zapału wielu 

osób na różnych płaszczyznach działań, jednakże konsekwencja w ich wdrażaniu                          

i prowadzeniu może przynieść pożądane efekty.  

Poziom aktywności fizycznej ludności Litwy i Polski pozostaje mocno w tyle                  

w porównaniu do aktywności fizycznej mieszkańców rozwiniętych krajów Europy. Wielu 

mieszkańców Litwy i Polski twierdzi, że głównym powodem braku aktywności fizycznej 

jest słabe zdrowie, drogie usługi, brak infrastruktury (brak położonych w pobliżu klubów 

sportowych, parków, szlaków dla pieszych, przestarzała szkolna infrastruktura sportowa 

oraz brak zajęć sportowych pozalekcyjnych).   

Osoby młode wskazują, że głównymi kryteriami którymi kierują się przy wyborze 

aktywności fizycznej jest miejsce zamieszkania oraz placówka szkolna (sala gimnastyczna, 

boisko sportowe, siłownia na wolnym powietrzu). Motywację do podjęcia aktywności 

fizycznej otrzymują z najbliższego otoczenia: przyjaciele, rodzina, nauczyciele, którzy 

zachęcają do aktywności fizycznej oraz wspólnego udziału w aktywnym spędzaniu czasu 

wolnego. Mieszkańcy Litwy nie angażują się w zbyt dużym stopniu w aktywność fizyczną, 
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podczas gdy jedynie niewielka liczba osób potwierdziła, że lekarz lub specjalista opieki 

zdrowotnej zaleca większą aktywność fizyczną.  

Ludzie w podeszłym wieku są aktywni fizycznie, zachęcani przez czynniki 

biologiczne – poprawa zdrowia, czynniki społeczne – dla przyjemności, przyjaciół, 

towarzystwa znajomych, angażowania się w aktywność fizyczną.  

Osoby aktywne fizycznie, które w większości mieszkają w mieście, zwróciły 

uwagę na to, że z łatwością znajdują miejsca, gdzie mogłyby zaangażować się                           

w aktywność fizyczną (kluby sportowe, trenerzy interpersonalni, siłownie). Jednak poza 

miastem (na terenach gminnych) trudniej jest znaleźć właściwe miejsce dla korzystania z 

atrakcyjnej formy aktywności fizycznej. Osoby mieszkające na obszarach wiejskich 

stwierdziły, że ciężko im wskazać miejsce, gdzie mogłyby zająć się przyjemną dla nich 

aktywnością fizyczną, ponieważ nie ma ogólnodostępnych miejsc ani zajęć, w których 

mogliby uczestniczyć.  

Celem każdego państwa jest ochrona zdrowia przez stworzenie równych szans, 

godnych warunków życia dla każdego człowieka. Podejmowanie przez samorządy działań 

wpływających na poprawę warunków życia mieszkańców to: inwestycje w ochronę 

zdrowia, szkolnictwo, bezpieczną urbanistykę również pod kątem promowania aktywności 

fizycznej. Eksperci na całym świecie alarmują, że bierny sposób spędzania czasu wolnego 

(przed komputerem czy TV) przez dzieci i młodzież pogłębia problem otyłości wśród 

młodych ludzi. Największy wpływ na ich zachowanie mają rodzice. Zarówno w zakresie 

ograniczeń w korzystaniu ze sprzętu elektronicznego, jak i zaprezentowaniu odpowiednich 

wzorców aktywnego, wspólnego spędzania czasu. To najczęściej rodzice i szkoła powinny 

zachęcać i motywować do gier i zabaw ruchowych zarówno pod dachem jak i na świeżym 

powietrzu. Chcąc przeciwdziałać nadwadze i otyłości wśród ludzi młodych, trzeba 

poprawić infrastrukturę sportową w środowisku lokalnym, wyposażyć placówki 

edukacyjne w sprzęt sportowy, zorganizować zajęcia pozalekcyjne motywujące dzieci                  

i młodzież do aktywnego spędzania czasu.   

Najbardziej zalecanym sposobem spędzania czasu wolnego dla osób z nadwaga                   

i otyłych są ćwiczenia wytrzymałościowe o umiarkowanej intensywności, które 

charakteryzują się:  

 efektywnym zużyciem tlenu;  

 włączenie dużych grup mięśniowych;  

 możliwością wykonywania ćwiczeń nieprzerwanie przez dłuższy czas. 
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Wydatek energetyczny czynności trwającej 10 minut w kcal (wg Brownella i Waddena) 

aktywność fizyczna masa ciała – 60 kg masa ciała – 80 kg masa ciała – 110 kg 

wchodzenie po schodach 146 202 288 

rower (21 km/h) 89 124 178 

rower (9 km/h) 42 58 83 

pływanie 40 56 80 

taniec 35 48 69 

marsz (6 km/h) 52 72 102 

marsz (3 km/h) 29 40 58 

 

 

Ćwiczenia typu wytrzymałościowego najlepiej połączyć z ćwiczeniami oporowymi 

(siłowymi), które powinny stanowić ok. 10–20% czasu treningu. Trening siłowy również 

przyczynia się do redukcji tkanki tłuszczowej i zwiększa masę mięśniową. U otyłych 

kobiet w wieku średnim zaobserwowano zmniejszenie otyłości typu brzusznego w wyniku 

połączenia ćwiczeń wytrzymałościowych i oporowych.   

 

Czas trwania różnych form wysiłku (podany w minutach) niezbędny do zużycia 

energii powstałej w wyniku spożycia wybranych produktów
14

: 

Produkty i 
porcje 

Wartość w 
kcal 

Rodzaj aktywności fizycznej 

Bieg 12 
km/h 

Pływanie 3,2 
km/h 

Rower 18 
km/h 

Marsz 
4,8km/h 

Czekolada 
100g 

550  43 min.  69 min.  87 min.  145 min. 

Jaja 2 sztuki  138  11 min.  17 min.  22 min.  37 min. 

Lody 
filiżanka 

370  28 min.  46 min.  58 min.  97 min. 

Omlet 100g  200  15 min.  25 min.  32 min.  52 min. 

Spaghetti z 
sosem 100g 

260  20 min.  32 min.  41 min.  69 min. 

Sernik 100g  248  19 min.  30 min.  39 min.  65 min. 

Mleko 
pełnotłuste 
filiżanka 

165  13 min.  21 min.  28 min.  41 min. 

Pomidory 
100g 

21  1,6 min.  2,6 min.  3,5 min.  5,3 min. 

                                                 
14

 Otyłość u dzieci i młodzieży. Poradnik dla rodziców dzieci w wieku od 4 do 18 lat Instytut Matki i 

Dziecka Fundacja, Warszawa, str. 25.  
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Pomarańcze 
100g 

45  3,5 min.  5,6 min.  7,5 min.  11 min. 

Chleb 
razowy 100g 

234  18 min.  29 min.  39 min.  59 min. 

Chleb jasny 
100g 

249  19 min.  31 min.  42 min.  62 min. 

Masło 100g  755  58 min.  94 min.  126 min.  189 min. 

Ziemniaki 
100g 

64  4,9 min.  8 min.  11 min.  16 min. 

Mięso tłuste 
100g 

290  22 min.  36 min.  48 min.  73 min. 

Cukier 100g  400  31 min.  50 min.  67 min.  100 min. 

Pizza 25cm 
średnicy 

1200  92 min.  150 min.  200 min.  300 min 

 

 

Zalecana (skuteczna) dawka wysiłku fizycznego jest znacznie większa niż 

propagowane do niedawna przez większość towarzystw naukowych w celach 

zdrowotnych 30 minut aktywności fizycznej codziennie lub przynajmniej przez 

większość dni tygodnia. 

 

W celu zapobiegania nadwadze i otyłości wśród mieszkańców Gminy Ełk i Gminy 

Rejonu Varena zaleca się: 

 

1. Udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej, dobrze wyposażonej 

infrastruktury sportowej  w celu aktywnego uprawiania sportu. Brak dostępu do miejsc, 

w których dzieci i młodzież mogłaby bezpiecznie uprawiać sport, powoduje zmniejszenie 

ilości czasu wolnego, jaki dzieci mogłyby spędzać w aktywny sposób. Rodzice wysyłając 

swoje dzieci na podwórko nie maja poczucia bezpieczeństwa. Stworzenie infrastruktury 

ogólnodostępnych obiektów sportowych, sal gimnastycznych, hal sportowych, placów 

zabaw, sieci ścieżek rowerowych dałoby możliwość bezpiecznego uprawiania sportu 

i aktywnego spędzania czasu. Ważny jest też łatwy dostęp do tego typu obiektów – czyli 

niewielka odległość od miejsca zamieszkania oraz bezpieczna droga do nich.  

Odpowiedzią na aktualne potrzeby mieszkańców w zakresie ogólnodostępnych, 

powszechnych, bezpłatnych obiektów sportu i rekreacji wydaje się być tworzenie „stref 

sportowo-rekreacyjnych”. Ważne jest przy tym wzięcie pod uwagę kilku kluczowych 

czynników:  
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• bliskość względem miejsca zamieszkania i zapewnienie dogodnej komunikacji 

(szczególnie ścieżki rowerowe)  

• wkomponowanie w zieleń  

• skupienie zróżnicowanej elementy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (przy 

jednoczesnym wydzieleniu poszczególnych boisk/placów/torów, aby wzajemnie sobie nie 

przeszkadzać i nie tworzyć sytuacji niebezpiecznych)  

• wyraźne zróżnicowanie oferty względem potencjalnych odbiorców – w ramach 

„sfery” powinny istnieć obiekty skierowane do różnych adresatów (warto też dbać                       

o zachowanie intymności w ramach danego obiektu w „strefie”).  

Na terenie Gminy Ełk (Polska) proponowany program zajęć, których szczególnie 

brakuje poszczególnym grupom wiekowym to: 

- gimnastyka korekcyjna dla małych dzieci w sześciu szkołach na terenie gminy, 

- taniec dla młodzieży i dorosłych w Centrum Kultury Gminy Ełk z/s w Stradunach, 

- sporty zespołowe (piłka siatkowa oraz piłka nożna w szkołach na terenie gminy i na 

boiskach ogólnodostępnych), 

- fitness dla dzieci i dorosłych w świetlicach wiejskich i salach gimnastycznych (zajęcia 

typu zumba). Atrakcyjność ww. zajęć można zwiększyć gwarantując odpowiednie 

wyposażenie obiektów sportowych w sprzęt do zajęć sportowych ogólnorozwojowych.  

Na terenie Gminy Varena (Litwa) we wszystkich szkołach zwrócono szczególną 

uwagę na konieczność urozmaicenia zajęć sportowych, gdyż zwiększa to atrakcyjność 

aktywnego trybu życia. Zaleca się, aby szkoły posiadały odpowiedni sprzęt do tego typu 

zajęć np: 

- koszykówka, 

- tenis stołowy, 

- badmintona, 

- unihokej, 

- siatkówka, 

- tenis ziemny, 

- piłka nożna, 

- gimnastyka-aerobik (m.in. różne gumki i pasy wzmacniające mięśnie, 

barierki, piłki medyczno-gimnastyczne, materace, ławki, skakanki, kije do 

ćwiczeń, rolki, trenażery równowagi, step, platformy CrossFit, chwytaki, 

łuki, miary równowagi),  
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- sztafeta (np. tunele, tory balansujące, drabiny, drążki i pachołki do slalomu), 

-promocja aktywności poprzez gry (np. rzutki, kule, gra zręcznościowa ring 

tos – kółka do rzucania, bex kubb – szachy Wikingów, bilard, piłkarzyki, 

numer kubb – szachy liczbowe, gry stołowe),  

 • umożliwienie podejmowania różnorodnych form aktywności dla różnorodnych 

grup wiekowych, także w zmieniających się porach roku i warunkach atmosferycznych 

(konieczność oświetlenia, częściowego zadaszenia, zacienienia, osłony przed wiatrem, 

zapewnienia dostępu do wody)  

Tego typu miejsca mają szansę stać się atrakcją dla osób nieaktywnych fizycznie. 

To miejsca, które mają potencjał, aby stać się punktami spotkań i spędzania czasu. Wydaje 

się to szczególnie istotną cechą w kontekście popularyzowania ruchu. Osoby aktywne 

„radzą sobie” mając do dyspozycji aktualny stan infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, 

natomiast dalsze działania strategiczne i inwestycyjne powinny koncentrować                            

się  na aktywizowaniu nieaktywnych.  

 

2. Dużą rolę odegrają również  podejmowane akcje o charakterze systemowym             

np. wprowadzenie do szkół  programów  zajęć pozalekcyjnych związanych z aktywnością 

ruchową na wszystkich poziomach szkół. Optymalny plan tygodniowy aktywności 

fizycznej wśród dzieci powinien zajmować średnio 13,5 godziny, a miesięczny 54 godziny.  

 

Dzień 
tygodnia 

Zajęcia tlenowe 
(aerobowe) 

Zajęcia siłowe Zajęcia rozwijające 
gibkość 

Poniedziałek jogging lub marsz  gimnastyka lub 
taniec 

Wtorek  Ćwiczenia z ciężarkami 
lub sztangą 

 

 Środa gra w piłkę siatkową lub 
nożną 

 gimnastyka lub 
taniec 

Czwartek   Ćwiczenia z ciężarkami 
lub sztangą 

 

Piątek  gra w piłkę siatkową lub 
nożną 

  

 Sobota    dyskoteka lub 
zajęcia 

rozciągające 

Niedziela  zumba lub aerobik   

Razem  4x1,5 godziny = 6 godzin 2x1,5 godziny = 3 
godziny 

3x1,5 godziny = 4,5 
godzin 
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Tabela: Przykładowy plan tygodniowy ćwiczeń odchudzających, opracowanie własne. 

 

Inne przykłady zajęć zamiennych to tych, przedstawionych w tabeli powyżej: 

Ćwiczenia zwiększające 
wytrzymałość 

Ćwiczenia wpływające na 
siłę 

Ćwiczenia wpływające na 
gibkość 

bieg  pompki  taniec nowoczesny  

jazda na rowerze  przysiady  taniec dyskotekowy  

pływanie  wspinania  balet  

narty biegowe  podciąganie na drążku  akrobatyka  

gry sportowe z piłką  przeciąganie liny  gimnastyka artystyczna  

wiosłowanie  rzuty  gimnastyka sportowa  

aerobik  dźwigania ćwiczenia z 
hantlami 

 

Tabela: rodzaje ćwiczeń, opracowanie własne. 

 

3. Nauczyciel wychowania fizycznego powinien być doradcą ucznia w sprawach 

stanu rozwoju fizycznego, zmian związanych z procesem dojrzewania i diagnozą 

niedoborowej lub nadmiernej masy ciała. W razie konieczności dziecko lub nastolatek 

powinien mieć możliwość skorzystania z porady dietetyka, który: 

 omówi błędy żywieniowe dziecka, a czasami całej rodziny;  

 przygotuje listę produktów zalecanych i przeciwwskazanych oraz przykładową 

dietę;  

 omówi zamienniki produktów niesprzyjających zdrowiu, czy wysokokalorycznych, 

które dziecko lubi;  

 przedstawi na kolejnych wizytach nowe, ciekawe przepisy na niskokaloryczne 

dania;  

 wzmocni postępy dziecka i rodziców w realizacji zaleceń dietetycznych.   

 

Podsumowując, możemy powiedzieć, że podatność społeczeństwa na choroby 

cywilizacyjne jakimi są nadwaga i otyłość zależą od ekonomicznych, społecznych, 

kulturowych, psychologicznych i fizycznych czynników środowiskowych. 

Wykwalifikowani specjaliści z zakresu profilaktyki zdrowotnej (dietetycy, doradcy 

żywieniowi) jak i osoby związane bezpośrednio ze sportem (instruktorzy fitness, trenerzy 

sportowi) muszą zacząć działać z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi już teraz, aby w 

przyszłości nasze społeczeństwo było zdrowe. W najbliższej przyszłości trzeba zapewnić 

lepszą wiedzę na temat potrzeby zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej, dobrych 

nawyków żywieniowych, profilaktyki aby odsetek osób „chorych na otyłość” był coraz 

niższy.  


