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Rozdział I – Wstęp 
 
 

 
1.1 Otyłość problemem cywilizacyjnym 

 
 
Otyłość u dorosłych znana jest juŜ od wielu lat, u dzieci jednak problem 

ten jest stosunkowo młody i z kaŜdym rokiem coraz bardziej narasta. Nadwagę i 
otyłość naleŜy zaliczać do chronicznych chorób niezakaźnych powszechnie 
nazywanych chorobami cywilizacyjnymi. Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO) juŜ w 1997 roku ogłosiła ją jako światową epidemię XX/XXI wieku 
uznając jednym z największych zagroŜeń dla zdrowia ludzkości. Szczególne 
znaczenie ma występowanie problemu u dzieci i młodzieŜy, gdyŜ według badań 
70-80 % otyłych dzieci lub nastolatków stanie się dorosłymi borykającymi z 
tym problemem. Otyłość i nadwaga jest często traktowana jako „defekt 
kosmetyczny” tymczasem jest to choroba, która pozostawiona bez odpowiedniej 
terapii stanowi powaŜne zagroŜenie dla zdrowia. Niestety powszechnie uwaŜa 
się, Ŝe „pulchne” dziecko to zdrowe dziecko. Przez co wiele początków tej 
choroby pozostaje zostawionych bez jakiejkolwiek reakcji. Co zazwyczaj 
pociąga za sobą wiele nieodwracalnych konsekwencji. Aby więc zapobiec 
epidemii tej choroby cywilizacyjnej naleŜy zacząć leczenie nie u osób 
dorosłych, lecz tych w wieku rozwojowym. Problem otyłości występuje we 
wszystkich lepiej rozwiniętych państwach na całym świecie. W Polsce zjawisko 
to nie jest na szczęście rozwinięte tak, jak w niektórych zamoŜniejszych 
państwach np. USA jednak jego stan i tak jest alarmujący. Aby uchronić nasze 
społeczeństwo przed tą epidemią naleŜy odpowiednie środki wprowadzić w 
Ŝycie juŜ teraz. Pomyślmy o przyszłości naszych dzieci. Pamiętajmy, Ŝe 
najlepszą dietą jest profilaktyka. Łatwiej i taniej jest zapobiegać niŜ leczyć. 
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Rozdział II – Analiza problemu 
 
 
 

2.1 Czym jest otyłość i czym róŜni się ona od nadwagi? 
 

 
Otyłość jest to patologiczne nagromadzenie tkanki tłuszczowej w 

organizmie, przekraczające jego fizjologiczne potrzeby i moŜliwości 
adaptacyjne. Za otyłość u dorosłych uwaŜa się sytuację, gdy tkanka tłuszczowa 
stanowi więcej niŜ 20% całkowitej masy ciała u męŜczyzn i 25% u kobiet. 
Otyłość u młodzieŜy jak i u dorosłych powstaje w wyniku zaburzenia 
metabolizmu spowodowanego głównie dostarczaniem organizmowi nadmiernej 
ilości energii zawartej w pokarmach w stosunku do zapotrzebowania. Więc w 
najprostszym znaczeniu otyłość oznacza przewlekły brak równowagi między 
energią dostarczaną w poŜywieniu a energią wydalaną. 
Tkanka tłuszczowa to zbiór komórek wypełnionych tłuszczem. Zawiera takŜe 
znaczne ilości wody. Ma charakter miękkiej, puszystej poduszeczki, która 
wypełnia róŜne zagłębienia naszego ciała, a takŜe wypełnia przestrzeń między 
skórą a tkankami leŜącymi głębiej. W takim razie, jaką funkcje pełni tłuszcz dla 
naszego organizmu? Tłuszcz jest wartościowym i niezbędnym składnikiem 
naszego ciała, który słuŜy do przechowywania zapasów energii, którą zuŜyjemy 
w przyszłości. Niestety do czasu. Kiedy jego poziom nadmiernie wzrasta w 
naszym organizmie z przyjaciela staje się wrogiem, który pociąga za sobą wiele 
niebezpieczeństw. 

 
 

2.2 Czym róŜni się nadwaga od otyłości? 
 

 
WyraŜenie otyłość i nadwaga przez wiele osób mylnie stosowanie jest 

zamiennie. Otyłość jak napisałam wyŜej jest stanem, gdy tkanka tłuszczowa 
przekracza 20-25% masy ciała w zaleŜności od płci. Nadwaga natomiast jest 
stanem ją poprzedzającym, której ryzyko powikłań jest mniejsze, a wyjście z 
choroby duŜo łatwiejsze. Dlatego, gdy pojawią się pierwsze symptomy nadwagi 
nie naleŜy ich pod Ŝadnym pozorem ignorować, lecz zmienić swoją dietę i styl 
Ŝycia tak, aby nie dopuścić do przerodzenia się jej w niebezpieczną dla naszego 
zdrowia a nawet Ŝycia otyłość. 

 
 

2.3 Czy tłuszcz zajmie miejsce tytoniu? 
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Badania wykazały, Ŝe ludzie otyli są uzaleŜnieni od jedzenia i podobnie 
jak w mózgach osób uzaleŜnionych mają mniejszą gęstość tzw. receptorów 
dopaminowych typu 2. Prawdopodobnie jest to reakcja mająca osłabić częste 
wyrzuty dopaminy, które są skutkiem częstego przyjmowania narkotyku lub 
poŜywienia. Czym więc róŜnią się osoby palące od otyłych i czy moŜliwe jest, 
Ŝeby były one tak samo piętnowane jak palacze? Czy więc tłucz zajmie miejsce 
tytoniu? 

W obecnym świcie łatwo dostępnego niezdrowego, przesyconego 
tłuszczem jedzenia jest to bardzo moŜliwe. W takiej sytuacji, moim zdaniem, 
musi się zmienić nasz sposób podchodzenia do otyłych ludzi. Ich tusza 
traktowana jest najczęściej jako temat tabu; palaczom moŜna wypominać 
szkodliwość tytoniu i domagać się zaprzestania przez nich palenia. Gdybyśmy 
jednak do osoby borykającej się z otyłością powiedzieli „ przestań jeść tyle 
słodyczy, spójrz na siebie i zrób coś za nim będzie za późno. Czy nie wiesz jak 
niebezpieczna jest otyłość?” Zostalibyśmy posądzeni o bezduszność, a co więcej 
nawet zostałby nam zarzucony brak wychowana i dobrego smaku. Czym w 
takim razie róŜnią się te dwa uzaleŜniania? Jedno od tytoniu, a drugie od 
jedzenia. Kiedy piętnowanie otyłości będzie tak samo powszechne i społecznie 
akceptowalne jak upominanie palaczy, moŜe uzaleznienie od jedzenia będzie 
bardziej zauwaŜane i zacznie być postrzegane jako problem społeczny. Tłuszcz 
natomiast zostanie uznany za cichego i do pewnego momentu bezbolesnego 
zabójcę jak tytoń. 

 
 

2.4 Typy otyłości 
 

 
Nie trudno zauwaŜyć, Ŝe ludzie otyli mają „róŜne kształty”. Miejsca, w 

których odkłada nam się tłuszcz zaleŜy między innymi od poziomu hormonu 
zwanego testosteronem. Dlatego właśnie panowie tyją w innych partiach ciała 
niŜ panie. RóŜnica nie polega jedynie na sprawie kosmetycznej, bowiem miejsce 
występowania tkanki tłuszczowej na duŜy wpływ na większe ryzyko 
występowania niektórych chorób związanych z otyłością. Oto typy otyłości, 
które wyróŜniamy: 
- otyłość Androidalna - typu „gruszka” częściej występuje u kobiet. Polega na 
odkładaniu się tkanki tłuszczowej w okolicach bioder i pośladków. 
- otyłość Gynoidalna- typu ”jabłko”( otyłość brzuszna) najczęściej spotykane u 
panów. Polega na osadzaniu się tkanki tłuszczowej w okolicach brzucha. W tym 
typie otyłości występuje większe ryzyko wystąpienia chorób towarzyszących. 
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- otyłość ogólna - występuje najczęściej u dzieci i nastolatków. Polega ona na 
równomiernym rozkładzie tkanki tłuszczowej na biodrach brzuchu i udach. 
Niesie za sobą takie samo ryzyko jak otyłość u osób dorosłych. 

 
 

                                 
 
 
 
 

2.5 Czym spowodowana jest otyłość u dzieci i młodzieŜy szkolnej? 
 
 

W XXI wieku w dobie Internetu telewizji i gier komputerowych świecie 
toksycznego jedzenia i bezruchu coraz mniej dzieci i nastolatków decyduje się 
na czynne spędzanie wolego czasu. Bo niby, po co iść na spacer jak moŜna 
obejrzeć kolejny odcinek ulubionego serialu, czy przejść następną rundę w grze? 
Siedzący tryb Ŝycia jest jedną z waŜniejszych przyczyn otyłości. Coraz mniej 
dzieci interesuje się sportem, czy zabawami na świeŜym powietrzu na rzecz 
elektronicznych nowości. Co gorsza nie widzą one w tym nic złego, a objawy 
takiego stylu Ŝycia a takŜe jeden z wcześniejszych symptomów otyłości- utrata 
kondycji- jest całkowicie przez nie ignorowana, czy nawet niezauwaŜana. Z 
badań, które przeprowadziłam w swojej szkole,wynika, iŜ 53% osób nie ćwiczy 
w ogóle na zajęciach z wychowania fizycznego. Zjawisko to niestety cały czas 
narasta i z biegiem czasu coraz mniej osób podczas tych lekcji chociaŜby 
zmienia strój nie mówiąc juŜ o aktywnym udziale w grze, czy ćwiczeniach. 
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Podczas godzin spędzonych przed ekranem komputera lub telewizora 
zaczynamy odczuwać głód, który najczęściej zaspokajamy przekąskami 
bogatymi niestety tylko w kalorie i tłuszcze. Brak w nich jakichkolwiek 
witamin, czy soli mineralnych niezbędnych dla naszego organizmu szczególnie 
w wieku rozwojowym. Jak wiadomo, nasz organizm nie jest obojętny na to, co 
spoŜywamy, ale czy kiedy sięgamy po z pozoru bardziej wartościowe dla nas 
dania rzeczywiście są one zdrowe i dostarczają naszemu organizmowi 
potrzebnych mu substancji? W obecnych czasach nie jest to juŜ takie pewne jak 
jeszcze kilka lat temu. Teraz nasze kuchnie zostały zawładnięte przez liczne 
przyprawy i dodatki nasycone wszelkimi konserwantami i przeciwutleniaczami, 
które negatywnie oddziaływają na nasze zdrowie. Co gorsza coraz mniej Polek 
gotuje prawdziwe obiady korzystając z gotowanych i porcjowanych gotowych 
dań. Dziś dostępnych w prawie kaŜdym sklepie, które zachęcają nas swoim 
atrakcyjnym wyglądem. JeŜeli jednak przyjrzeć się ich zawartości okazuje się, 
Ŝe są tak samo nie wartościowe jak „Fast foody”, które w Ŝywieniu szczególnie 
dzieci stanowią oddzielny rozdział. Największą korporacją z Ŝywnością tego 
typu jest McDonald. Opanował on większość rynku. Jego restauracje znajdują 
się dosłownie wszędzie, na stacjach benzynowych, lotniskach, w centrach 
handlowych czy przy ruchliwych ulicach. Swoje produkty jak Ŝadna inna sieć 
restauracji tego typu kieruje do najmłodszych, których najłatwiej uzaleŜnić lub 
wyrobić określone nawyki. Tylko, w McDonaldzie jest wybudowany plac 
zabaw dla dzieci, to oni jako pierwsi wprowadzili „Happy Meal”, do którego 
potem dołączono zabawkę. Kolejną przynęta zastawioną na najmłodszych jest 
clown. Śmieszny stworek, który umila maluchom posiłki. W późniejszych latach 
wracamy do Mcdonald’a wiąŜąc z nim same dobre wspomnienia. Spędzony czas 
z rodzicami, prezenty w postaci zabawek i świetna zabawa na placu zabaw. 
Wszystko zostaje zapamiętane i ma określone skutki w przyszłości. 
Kolejnym moŜe mniej upowszechnionym, ale nadal istniejącym problemem 
powodującym otyłość jest sposób, w jaki wychowują nas rodzice. Z domu 
moŜemy wynieść nawyk jedzenia warzyw i owoców lub zajadania się batonami 
i chipsami. KaŜdy rodzic chce, Ŝeby jego dziecko w kaŜdej kategorii i zawsze 
było najlepsze, najładniejsze i niestety dość często największe. Nie wśród 
wszystkich rodziców upadł juŜ mit, Ŝe im pociecha pulchniejsza tym zdrowsza. 
Dlatego niejednokrotnie dzieci do jedzenia są przymuszane i zachęcane 
typowym „za mamusie”. Kolejnym błędem rodziców w pewnym stopniu 
wpływającym na naszą wagę jest system nagród w postaci jedzenia - najczęściej 
słodyczy. Kto z nas nie słyszał „ jak posprzątasz zabawki dostaniesz 
cukiereczka”? Niestety dzieci przyzwyczajone do tego typu nagród  coraz 
bardziej się o nie upominają. Z czasem przestaje wystarczać nam jeden 
cukierek, a Ŝeby odczuć taką przyjemność jak dawniej jemy ich kilka a nawet 
kilkanaście. Jak juŜ jednak niejednokrotnie wspomniałam w naturze nic nie 
ginie a wszystkie nasze czyny pociągają za sobą jakieś konsekwencje. 
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2.6 Konsekwencje otyłości. 

 
 

Otyłość juŜ kilka lat temu przez wszystkie światowe organizacje 
zajmujące się zdrowiem oraz przez lekarzy została uznana za chorobę 
cywilizacyjną. Jest to cichy i niepozorny zabójca. Otyłość sama w sobie moŜe 
prowadzić do śmierci jednak powoduje równieŜ wiele chorób, które skutecznie 
utrudniają Ŝycie, a nawet stanowią jego zagroŜenie. Wiele z tych zmian jest 
nieodwracalnych. 
Oto niektóre z chorób spowodowanych otyłością: 

 
- nadciśnienie tętnicze 

 
NajwaŜniejszym czynnikiem do powstania tej choroby jest właśnie 

otyłość. Szacuje się, Ŝe aŜ 80% przypadków nadciśnienia tętniczego w Polsce 
ma związek ze wzrostem masy ciała. Wpływ otyłości na ryzyko rozwoju 
nadciśnienia tętniczego jest szczególnie silnie wyraŜone u osób młodych. 
Choroba przebiega często bez Ŝadnych objawów klinicznych. PodwyŜszone 
ciśnienie tętnicze stwierdzane jest zazwyczaj przypadkowo, podczas 
rutynowych pomiarów w gabinecie lekarskim. Nadciśnienie tętnicze zazwyczaj 
„nie boli”, nie przeszkadza w codziennym Ŝyciu, a jednak jest bardzo 
niebezpieczne. Nie jest to nic innego jak utrwalone podwyŜszenie ciśnienia krwi 
powyŜej ustalonych norm. Głównym powikłaniem tej choroby jest niszczenie 
większych naczyń takich jak serce, mózg czy nerki. 

 
- zawał serca 

 
Zawał serca jest spowodowany długotrwałym niedokrwieniem mięśnia 

sercowego, w wyniku, którego jego część obumiera. W 50 % przypadków zawał 
serca powoduje śmierć, często jest takŜe przyczyną upośledzenia sprawności. 

 
-udar mózgu 

 
Jest to nagłe ogniskowe lub uogólnione zaburzenie czynności mózgu 

powstałe w wyniku zaburzenia krąŜenia mózgowego. Objawy udaru zaleŜą od 
lokalizacji miejsca uszkodzenia. W wielu przypadkach udar mózgu jest stanem 
zagraŜającym Ŝyciu, jako zaburzenie wymaga bezwzględnie hospitalizacji. 

 
-zatorowość płucna 

 
Jest to choroba wywołana przez zator lub zatory zamykające światła 

naczyń w krąŜeniu mniejszym. 
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-zwyrodnienie kręgosłupa 

 
Zwyrodnienie kręgosłupa prowadzi do zniszczenia krąŜków 

międzykręgowych ("dysków") i ich przesuwania, powodując w efekcie 
przemieszczanie trzonów kręgowych. Dochodzi do powolnego zwęŜania 
kanałów, przez które wychodzą z kręgosłupa pęczki nerwów, zwanych 
korzonkami nerwowymi. 

 
-kamica Ŝółciowa 

Choroba polegająca na powstawaniu tzw. złogów, czyli kamieni 
Ŝółciowych w drogach Ŝółciowych. Kamienie mogą powstawać w samym 
pęcherzyku Ŝółciowym lub w przewodach Ŝółciowych wskutek wytrącania się z 
Ŝółci złogów cholesterolu. 

 
 
 
 
 

2.7 Skutki finansowe leczenia powikłań otyłości. 
 
 

-cukrzyca typu 2 
Choroba ta polega na utrzymywaniu się zbyt duŜego poziomu cukru we 

krwi. 
Badania mówią same za siebie, jeŜeli trend Mcdonald nie wygaśnie, co 3 
dziecko urodzone w 2000 roku będzie cierpiało na cukrzycę spowodowaną 
otyłością. Będzie to coraz większy problem ekonomiczny dla państw i 
społeczeństw współczesnego świata. Cukrzyca jest odpowiedzialna za znaczną 
część wydatków na opiekę medyczną w kaŜdym z cywilizowanych państw. 
Na przykładzie Polski: 
Całkowity nakład finansowy na opiekę medyczną nad chorymi na cukrzycę 
tworzą dwie składowe – koszt bezpośredni i pośredni. 
 
Koszty bezpośrednie, a więc: wizyty u lekarzy róŜnych specjalności, pobyt i 
leczenie szpitalne, leczenie ambulatoryjne, badania diagnostyczne a takŜe 
nakłady poniesione na leki, w tym na insulinoterapię w Polsce, w 2002 roku 
przekroczyły 2,5 miliarda złotych. Kwota ta dotyczy chorych z cukrzycą typu 2, 
którzy stanowią około 90% diabetyków. 
 
Koszty pośrednie są znacznie wyŜsze. Na te wydatki składają się: 
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- koszty wcześniejszych rent i emerytur 
- koszty zwolnień i czasowej nieobecności w pracy 
- koszty opieki w domu (świadczonej w większości przez osoby spokrewnione) 
Na podstawie badania CODIP (Cost of Diabetes Type 2 in Poland 2002 r.) 
roczne koszty leczenia cukrzycy typu 2 w Polsce kształtują się następująco (na 
jednego pacjenta): 
- bezpośrednie koszty opieki zdrowotnej – 2430 zł 
- pośrednie koszty – 6797 zł 
 
Jak więc wynika z powyŜszych badań koszty leczenia chorób wywołanych 
otyłością są ogromne. 
 

 
 
 

Rozdział III – Badanie problemu 
 

 
3.1 Analiza wyników ankiety. 

 
Czy zwracasz uwagę na to, co jak i kiedy spoŜywasz? Czy 

jesteś świadom kaloryczności produktów przez ciebie 
spoŜywanych? 

75%

5%

20%
Tak zawsze zwracam
uwage na to co i jak jem.

Czasami zdarza mi si ę
tego pilnowa ć

Nigdy nie zwracam
uwagi na to co i jak jem
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Czy bierzesz aktywny udział w lekcjach w-f? Czy ćwiczysz 
poza szkołą?  

50%

40%

5%
5%

Tak, sport to moja
psaja wi ęc aktywnie
biore udział w lekcajch
w-f i poza nimi

Staram si ę ćwiczy ć w
miar ę regularnie w
szkole i po niej 

Ograniczam si ę do
lekcji w-f

Nie ćwicze ani na w-f
ani po lekcjach.

 
Czy Twoim zdaniem prowadzisz siedzący tryb Ŝycia? 

                    

25%

75%

Tak Nie 

 
  

Według ankiety, którą przeprowadziłam na grupie 40 uczniów wynika, iŜ 
młodzieŜ nie zwraca uwagi na to, co je a co więcej prowadzi siedzący tryb 
Ŝycia. Ćwiczenia większości nastolatków ograniczają się do lekcji wychowania 
fizycznego w szkole. Niestety wiele osób nie korzysta nawet z takiej formy 
ruchu. Nic, więc dziwnego, Ŝe poziom otyłość wśród polskiej młodzieŜy ma 
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cały czas tendencję zwyŜkową. Słowo „ćwiczę na zajęciach z w-f” ma takŜe 
dwa dna. Większość nastolatków na wtedy na myśli zmianę stroju, co wcale nie 
jest jednoznaczne z aktywnym udziałem na lekcji. Coraz mniej osób przejmuje 
się trybem swojego Ŝycia. AŜ 80% z ankietowanych nastolatków przyznało ze 
prowadzi siedzący tryb Ŝycia. Wynika z tego, Ŝe jesteśmy świadomi swoich 
błędów jednak nie zamierzamy ich poprawiać. Nastolatkowie przyznali, Ŝe takie 
Ŝycie im odpowiada i w najbliŜszym czasie nie zamierzają nic zmieniać. Być 
moŜe nie wszyscy zdają sobie do końca sprawę ze swego postępowania i 
naleŜałoby ich uświadomić. Jedynie 5% z ankietowanych zwraca uwagę na to, 
co i jak je. Dane te są przeraŜające. Obecnie młodzieŜ jest tak pochłonięta w 
cyberprzestrzeni, Ŝe nie zauwaŜa tego narastającego problemu. Często 
orientujemy się, Ŝe mamy problem, gdy jest on juŜ powaŜnych rozmiarów. 
NaleŜy uświadomić wszystkim dzieciom i młodzieŜy, jakie konsekwencje mogą 
mieć ich z pozoru nieszkodliwe zachowania 
 

3.2 Opinia eksperta w sprawie narastającej epidemii otyłości. 
 
 

Na temat otyłości duŜo się mówi, ostatnio lekarze przy kaŜdej okazji biją 
na alarm. „Otyłość jest obecnie uznawana przez Światowa Organizację Zdrowia 
za najpowaŜniejszy problem zdrowia publicznego. Sytuacja epidemiologiczna 
związana z nadwagą i otyłością jest, bowiem alarmująca. Musimy sobie 
powiedzieć jednoznacznie, Ŝe otyłość jest chorobą, która sama przyczynia się do 
wielu przewlekłych schorzeń.” – Mówił prof. Mirosław Jarosz, dyrektor 
Instytutu śywności i śywienia w Warszawie. Według profesora przyczyny 
epidemii otyłości są bardzo złoŜone a w grę wchodzą m.in. rozwój społeczno-
ekonomiczny i polityka gospodarcza. Według badacza jednak najwaŜniejszą 
rolę odgrywają złe nawyki Ŝywieniowe i brak aktywności fizycznej. Podobnego 
zdania jest dr. Hab. Joanna KsiąŜyk z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, 
„jeŜeli otyłość pojawia się wcześnie to w wieku 30 lat dana osoba moŜe mieć 
juŜ problemy z układem krąŜenia czy nietolerancją glukozy”. Wśród błędów 
najczęściej popełnianych przez rodziców w Ŝywieniu dzieci dr KsiąŜyk 
wymieniła przekarmianie niemowląt i jedzenie przekąsek bogatych w cukry 
tłuszcze i sól. Specjaliści, co do zagroŜeń i powodów otyłości są zgodni, 
wszyscy twierdzą, Ŝe trzeba jak najszybciej zacząć działać, gdyŜ epidemia 
otyłości jest niewyobraŜalnie niebezpieczna dla naszego zdrowia, a w 
niektórych wypadkach nawet Ŝycia. 
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3.3 Analiza statystyk krajowych i światowych. 
 
 

Statystyki dotyczące otyłości wśród dzieci i dorosłych są przeraŜające. 
Zarówno te krajowe, jaki i światowe nie wróŜą nic dobrego, a odsetek dzieci 
otyłych z roku na rok staje się coraz wyŜszy. Szacuje się, Ŝe miliard 
mieszkańców ziemi ma nadwagę lub otyłość, z czego 22 mln. to dzieci poniŜej 5 
roku Ŝycia. Otyłość w Europie takŜe stanowi powaŜny problem oszacowano, Ŝe 
5 mln dzieci pochodzących z państw Unii Europejskiej ma stwierdzoną otyłość, 
wynika z tego, iŜ niemalŜe, co 4 dziecko w Europie cierpi na nadwagę lub 
otyłość. 
Światowa Organizacja zdrowia ( WHO) podała, iŜ według najnowszych badań 
szacuje się, Ŝe w 2020 roku 1/3 dorosłych będzie otyła. Choć sytuacja w Polsce 
jest lepsza niŜ w niektórych krajach, nie mamy zbytniego powodu do dumy. 
Bowiem według badań Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie 
przeprowadzonych w 2007 roku, w tym niechlubnym rankingu zajmujemy 6 
miejsce, cały czas pnąc się w górę. Procent dzieci otyłych lub borykających się z 
nadwagą wynosi około 16 %. Przy czym w „najgrubszym” państwie USA 
wynosi on ok. 45%. Nie mamy jednak Ŝadnych powodów do dumy, gdyŜ 
według ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia stan otyłości w naszym kraju 
w ciągu ostatnich 20 lat wzrósł trzykrotnie i wszystko wskazuje na to, iŜ te 
tendencje zwyŜkowe się utrzymają. Dlatego działania naleŜy wprowadzić w 
Ŝycie juŜ dziś. Nie ma, na co czekać. 

 
 
 
 

Rozdział IV – Diagnoza problemu 
 
 

4.1 Społeczeństwo wobec osób otyłych.  
 

 
Jak osoby otyłe, a w szczególności dzieci i młodzieŜ traktowane są przez 

rówieśników? Takie pytanie nasunęło mi się podczas pisania tej pracy i 
postaram się na nie udzielić odpowiedzi.  
Sprawę na pewno naleŜy uogólnić, przecieŜ ilu jest ludzi tyle charakterów i nie 
mogę powiedzieć na przykładzie jednej osoby, Ŝe społeczeństwo nie akceptuje 
osób z tym problemem. Ta sama zasada działa w odwrotną stronę.  

To, Ŝe osobom szczupłym i atrakcyjnym łatwiej jest zrobić dobre „ 
pierwsze wraŜenie” jest pewne. Tylko, w jakim stopniu wpływa to na nasze 
kontakty?  
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Otyłe maluchy na pewno nie maja łatwo. Małe dzieci nie myślą, czy mówiąc coś 
mogą sprawić drugiej osobie przykrość, dlatego teŜ małe dzieci borykające się z 
otyłością na pewno niejednokrotnie były ofiarą Ŝartów. W późniejszym Ŝyciu w 
zaleŜności od towarzystwa częściej lub rzadziej stawały się ofiarami docinek. 
Jednak, kiedy juŜ poznamy bliŜej daną osobę myślę, Ŝe mało, kto zwraca uwagę 
na jej wygląd zewnętrzny. KaŜdy po pewnym czasie dochodzi do wniosku, Ŝe 
wygląd nie jest nadrzędną sprawą. 
Tak, więc dla osób otyłych najgorsze jest to pierwsze spotkanie. Kiedy kaŜdy z 
nas nawet podświadomie i nie celowo ocenia drugą osobę według jego wyglądu 
a dopiero potem wnętrza.  

 
 

 

Rozdział V – Propozycje rozwiązania problemu.  
 
 
 

5.1 Podanie kilka propozycji rozwiązania problemu otyłości. 
 

 
Otyłość jest problemem, który ciągle narasta, a jego skutki są tragiczne i 

dla zdrowia ludzi i dla budŜetu państwa. Dlatego moim zdaniem naleŜy podjąć 
odpowiednie środki zapobiegawcze juŜ teraz. Na początku myślałam, Ŝe 
problem otyłości jest błędnym kołem i nie ma Ŝadnego racjonalnego 
rozwiązania tej sytuacji – przecieŜ nie moŜna zabronić nikomu jeść -. Na 
szczęście myliłam się. Po głębszym przeanalizowaniu sprawy uświadomiłam 
sobie, jak wiele moŜna zrobić, aby uchronić wiele dzieci i młodzieŜy przed 
otyłością. Niektóre z moich rozwiązań będą wymagały pewnych nakładów 
finansowych inne będą niemalŜe darmowe. 
Pierwszym sposobem na rozwiązanie problemu otyłych dzieci jest 
zlikwidowanie z korytarzy szkolnych automatów z napojami gazowanymi i 
słodyczami. Rodzice często zamiast drugiego śniadania dają dzieciom pieniądze 
na „bułkę”. Niestety często zamiast poŜywnego drugiego śniadania zjadamy 
batona popijając colą. Nie moŜna jednak całkowicie pozostawić dzieci bez 
jakichkolwiek przekąsek czy jedzenia. Dlatego moją propozycją jest 
wprowadzenie w szkołach automatów z owocami i zdrowymi przekąskami, 
zamiast gazowanych napojów pojawiłyby się owocowe soki pozbawione 
konserwantów. 

Kolejną metodą, która według mnie moŜe zmniejszyć poziom otyłości w 
Polsce jest zmiana dań serwowanych w szkolnych stołówkach. Te obecnie w 
większości polskich szkół posiłki przesiąknięte są tłuszczem, a warzywa 
rozgotowane i pozbawione jakichkolwiek witamin. Szczególnie w szkole 
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podstawowej, kiedy w dzieciach moŜna jeszcze wyrobić pozytywne nawyki 
jedzeniowe waŜne jest, Ŝeby warzywa były podawane smacznie i ładnie. Tak, 
tak ładnie. JeŜeli danie jest mało atrakcyjne mało, który 6 latek odwaŜy się go 
spróbować. Gdy do wyboru będzie miał ociekającego tłuszczem naleśnika i 
rozgotowaną marchewkę pewne jest, Ŝe wybierze to pierwsze. Dlatego wydaje 
mi się, Ŝe kaŜda szkolna kucharka, a szczególnie to gotująca dla najmłodszych 
powinna potrafić gotować nie tylko smacznie i zdrowo, ale takŜe umieć danie 
ciekawie podać. MoŜe wtedy dzieci przestałyby traktować jedzenie warzyw jako 
formę kary a jako przyjemność. 

Kolejną formą przeciwdziałania tej chorobie cywilizacyjnej według mnie, 
jest uświadamianie dzieci i nastolatków o szkodliwości, bądź korzyści 
płynących ze spoŜywania danego produktu. Myślę, Ŝe naleŜałoby wprowadzić 
oddzielny przedmiot w szkole, na którym, dzieci mogłyby się przekonać, Ŝe to, 
co zdrowe wcale nie musi być takie złe, a to co smaczne wcale nie jest zdrowe.  
Na takich zajęciach starsze dzieci bądź nastolatkowi mogliby uczyć się 
gotowania. Mniejsze dzieci zaś mogłyby bawić się zdrowym, a niekoniecznie 
lubianym przez nie jedzeniem, oswajać się z nim i powoli przekonywać. 
Według mnie dzięki takim zajęciom w maluchach wyrobiłby się nawyk 
spoŜywania zdrowej Ŝywności, starsi zaś mogliby uczyć się jak i co 
przygotowywać, aby jedzenie nie szkodziło naszemu organizmowi. UwaŜam 
takŜe, Ŝe zajęcia takie odegrałyby waŜną rolę w gimnazjum, gdzie wiele 
dziewcząt zaczyna przywiązywać uwagę do wagi i przechodzi na dietę, która 
często polega na głodzeniu się lub, co gorsze przechodzi w anoreksję lub 
bulimię. Na tych zajęciach mogłyby one uzyskać fachową pomoc jak stracić 
zbędne kilogramy nie naraŜając swojego zdrowia. 

Kolejnym pomysłem, który mógłby się sprawdzić w walczeniu z otyłością 
wśród dzieci i młodzieŜy jest wypromowanie modelu osoby wysportowanej i 
zdrowo się odŜywiającej, a co więcej zareklamowanie zdrowego, a przy tym 
taniego jedzenia. Myślę, Ŝe dla osób młodych, które dopiero kształtują swój 
charakter wzorce promowane w telewizji i Internecie są bardzo  istotne. We 
wszystkich lepiej rozwiniętych krajach w tym w Polsce moŜemy oglądać 
najwięcej reklam słodyczy, czy wszelkiego rodzaju niezdrowego jedzenia. 
Myślę, Ŝe gdybyśmy mogli oglądać w telewizji reklamy zdrowego i co więcej 
nie koniecznie drogiego jedzenia dzieci chętniej by po nie sięgały. 
Ostatnim rozwiązaniem, które przedstawię w tej pracy jest rozbudowana 
profilaktyka. Co dwa-trzy lata w szkołach mogłyby być robione podstawowe 
badania krwi. Pomogłyby one wykryć wiele powikłań otyłości a takŜe jej 
początkowy stan, kiedy przeciwdziałanie jeszcze nie jest takie kosztowne i 
trudne. Myślę, Ŝe w porównaniu do sum, które rocznie wydaje się na leczenie 
otyłości i jej powikłań koszt takich badań wcale nie byłby taki wielki, a mógłby 
uchronić zdrowie wielu dzieci. 
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5.2 Rozwinięcie rozwiązania. 
 

 
Po dokładnym przeanalizowaniu wszystkich rozwiązań doszłam do 

wniosku, Ŝe aby jakiekolwiek skutki były widoczne w Ŝycie naleŜy wprowadzić 
wszystkie zaproponowane przeze mnie rozwiązania. Co by dało wprowadzenie 
przedmiotu dotyczącego odŜywiania i skasowanie automatów, jeŜeli na 
stołówkach jedzenie nadal ociekałoby tłuszczem? Profilaktyka takŜe jest bardzo 
waŜna, dzięki niej moŜna wykryć u wielu dzieci choroby związane z otyłością 
lub jej początkowe stany znacznie wcześniej niŜ zauwaŜą to rodzice. Aby 
zmienić sposób odŜywiania muszą przynajmniej w pewnym stopniu chcieć tego 
dzieci, które najłatwiej jest przekonać wzorcami przestawianymi telewizji. 
Myślę, Ŝe działania te nie są na tyle trudne w wykonaniu, Ŝe nie było by 
moŜliwe wprowadzenie ich w Ŝycie. Pamiętajmy, Ŝe w grę wchodzi zdrowie 
tysięcy dzieci, a w przyszłości takŜe dorosłych. UwaŜam, Ŝe działania te naleŜy 
wprowadzić stosunkowo jak najszybciej, jednak nie moŜna teŜ zrobić tego zbyt 
gwałtownie, naleŜy odpowiednio przygotować na to dzieci, a zmiany w miarę 
moŜliwości wprowadzać stopniowo. 

Myślę, Ŝe warto by zacząć od skasowania automatów, bądź sklepików z 
niezdrową Ŝywnością, napojami gazowanymi i słodyczami. Aby rozwiązać ten 
problem naleŜy wymienić zawartość automatów bądź całkowicie zmienić 
asortyment szkolnych sklepików. Według mnie powinny one oferować świeŜe 
owoce zamiast batonów i kanapki zamiast pączków. Owszem byłoby  to 
bardziej kłopotliwe, przecieŜ owoce czy kanapki nie mają tak długiej 
przydatności jak paczkowane słodycze. Myślę jednak, Ŝe w sklepikach ten 
problem moŜna bardzo łatwo ominąć, nie naleŜałoby robić kanapek tylu ilu jest 
uczniów, na początek starczyłoby kilka dziennie. To samo tyczy się owoców. 
NaleŜy pamiętać, Ŝe zanim dzieci przyzwyczają się do braku słodyczy w szkole 
a przekonają do owoców musi minąć trochę czasu. Nie moŜna takŜe zapomnieć, 
Ŝe chociaŜ w małych ilościach owoców musi być wiele rodzajów, przecieŜ 
kaŜdy lubi coś innego i to, Ŝe np. jabłka są najbardziej popularne nie oznacza, Ŝe 
tylko one miałyby zajmować lady szkolnych sklepików. JeŜeli jednak szkolne 
korytarze zajmują automaty sprawa wygląda trochę inaczej. Nie moŜna przecieŜ 
włoŜyć do nich kanapek, które po jednym dniu nadawałyby się do wyrzucenia. 
Owoce, myślę, Ŝe jednak by się sprawdziły, kaŜdy automat jest lodówką, wiec 
nawet te najdelikatniejsze owoce mogłyby poleŜeć ok. 3 – 4 dni. Wiele osób 
szczególnie z gimnazjów twierdzi, Ŝe na szkolnych korytarzach chętnie 
zobaczyłaby owoce, zdrową i poŜywną przekąskę. Dowodzi to temu, Ŝe 
właściciele automatów czy sklepików nie mieliby większych powodów do 
obaw. Muszą oni pamiętać, Ŝe chodzi tu o zdrowie tak wielu dzieci. 

Następnie naleŜałoby wprowadzić do szkół przedmiot dotyczący 
zdrowego odŜywiania się i korzyści, jakie z tego płyną a takŜe nauki gotowania. 
Na takich zajęciach naleŜałoby tłumaczyć dzieciom, Ŝe zniknięcie słodyczy z 
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korytarzy szkolnych i wprowadzenie zdrowego jedzenia nie miało być atakiem 
w ich stronę, a jedynie działaniem, które ma uchronić je przed otyłością i 
wieloma związanymi z nią powikłaniami. WaŜne było by teŜ przygotowanie ich 
do samodzielnego przyrządzania sobie jedzenia. Zadaniem osoby prowadzącej 
takie zajęcia byłoby pokazanie, Ŝe zdrowy posiłek moŜna przyrządzić równie 
szybko, co wszystkie pochłaniane dotąd w niezmierzonych ilościach odmraŜane 
i nafaszerowane konserwantami i przeciwutleniaczami szybkie dania. Co więcej 
dzieci mogłyby się przekonać, Ŝe magiczne słowo „zdrowe” wcale nie oznacza 
niesmaczne czy nudne. Taka edukacja jest bardzo waŜna, nie moŜna, bowiem 
wprowadzać tak diametralnych zmian nie informując głównych 
zainteresowanych celu tych zmian. Mogłyby się one wtedy poczuć dotknięte, 
zapomniane, a nawet atakowane ze strony dorosłych, a to prowadziłoby tylko do 
buntowania się. 

Kolejnym etapem było by wprowadzenie zdrowszego jedzenia w 
szkolnych stołówkach. Obecnie większość z nich serwuje jedzenie ociekające 
tłuszczem, a warzywa tak rozgotowane, Ŝe pozbawione niemalŜe wszystkich 
witamin. Jedzenie takie automatycznie staje się nie smaczne, zniechęca dzieci 
do jedzenia warzyw a niemalŜe cała nauka mówiące, Ŝe „zdrowe nie oznacza nie 
smaczne” poszłaby na marne. Dlatego tak waŜne jest Ŝeby dania serwowane 
dzieciom oprócz swoich walorów odŜywczych były ładnie podane i smaczne. 

W obecnym świecie telewizja odgrywa ogromną rolę  w Ŝyciu 
nastolatków i dzieci. Dlatego aby skutecznie przeciwstawiać się otyłości 
potrzebna jest ingerencja mediów. UwaŜam, Ŝe naleŜałoby wypromować wzór 
osoby wysportowanej i zdrowo odŜywiającej się. Wiele osób szczególnie tych w 
wieku szkolnym, które szczególnie są podatne na rzeczy prezentowane przez 
media nie kieruje się tym, co rozsądne a tym, co modne. JeŜeli w telewizji w 
kółko lecą reklamy szczupłej modelki zajadającej się batonem dzieci uwaŜają, 
Ŝe tak samo będzie z nimi, Ŝe baton ten nie zostawi w ich organizmie Ŝadnego 
śladu, a juŜ na pewno nie doprowadzi do otyłości. Na tej podstawie wysunęłam 
wniosek, Ŝe jeŜeli telewizja zacznie pokazywać zdrowy styl Ŝycia, w którym 
znaczące miejsce będzie odgrywała sport a przede wszystkim zdrowa Ŝywność 
dzieci ulegną tej modzie i zamiast zajadać się chipsami będą wolały zjeść jabłko 
jak postacie z telewizji. 

Ostatnim punktem tego planu byłaby juŜ jak wspomniałam profilaktyka. 
W praktyce miałoby to wyglądać tak, iŜ pod szkołę jak juŜ powiedziałam, co 
dwa trzy lata podjeŜdŜałby ambulans i krew pobierana by była od kaŜdego 
ucznia. W ten sposób moŜna by wykryć wiele bezbolesnych a niebezpiecznych 
chorób nie tylko związanych z otyłością. Profilaktyka taka uchroniłaby takŜe 
przed powikłaniami chorób spowodowanych otyłością. Które są równie 
niebezpieczne i niezwykle waŜne jest aby wykryć je w porę i zacząć 
przeciwdziałać. Ze strony materialnej badanie krwi średnio kosztuje 15 zł, co 
naleŜałoby pomnoŜyć przez liczbę dzieci w wieku szkolnym i dodać koszty 
administracyjne. Suma ta jest o wiele mniejsza niŜ późniejsze koszty leczenia 
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chorób za późno wykrytych, często w bardzo zaawansowanym stadium. Dlatego 
warto zainwestować w zdrowie dzieci - przyszłość naszego kraju. 

Przestawione wyŜej rozwiązania nie mają sensu oddzielnie, trzeba 
realizować kaŜdy z punktów tego planu, aby odnieść naleŜyty skutek. Weźmy 
przyszłość naszego kraju w swoje ręce. NajwyŜsza pora, aby zacząć działać! 

 
 
 

Rozdział VI – Podsumowanie 
 
 
 

6.1 Podsumowanie pracy 
 
 

Myślę, Ŝe teraz wszyscy przekonali się, Ŝe otyłość jest powaŜnym 
problemem i trzeba jak najszybciej zacząć mu przeciwdziałać. Niestety mało, 
kto obecnie zdaje sobie sprawę z zagroŜenia, jakie niesie ta choroba. JeŜeli 
zmian w nasze Ŝycie nie wprowadzimy juŜ teraz, potem nie będziemy 
zapobiegać otyłości, a prowadzić z nią mozolną duŜo droŜszą i bardziej 
wymagającą walkę. Pamiętajmy, Ŝe cała przyszłość narodu jest właśnie w 
dzieciach i jeŜeli teraz będą one otyłe istnieje wielkie prawdopodobieństwo, Ŝe 
gdy dorosną takŜe będą Ŝyć z tym problemem. Nie pozwólmy Fast foodom 
zawładnąć naszym Ŝywieniem! 
„Pamiętaj, jesteś tym, co jesz” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 19 

Bibliografia.  
 
 
1. D. Pupek-Musialik, M. Kujawska-Łuczak, P. Bogdański, Otyłość i 
nadwaga – epidemia XXI w., Przewodnik Lekarza 1/2008 
2 .J. Sieradzki, Otyłość a cukrzyca, Przewodnik Lekarza 2000.  
3. B. Wojtyniak, P. Goryński (red.), Sytuacja zdrowotna ludności 
Polski, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład 
Higieny, Warszawa 2008. 
4. Raport instytutu Matki i Dziecka w Warszawie na temat otyłości u 
polskich nastolatków.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

Załącznik.  
 
1) Czy posiłki, które spoŜywasz są regularne? 
a) Tak 
b) Nie 
c) Staram się tego pilnować. 
 
2) W jaki sposób się odŜywiasz? 
a) dbam o zdrową dietę. 
b) jem łatwo dostępne lecz nie koniecznie zdrowe posiłki. 
c) nie zwracam uwagi na to co jem. 
 
3) Czy jesteś świadomy/a kaloryczności w spoŜywanych produktach? 
a) Tak zawsze sprawdzam tabelę kaloryczności. 
b) Nie 
c) Tylko w restauracjach typu Fast food się tym przejmuję 
 
4) Czy bierzesz aktywny udział w zajęciach z wychowania fizycznego? 
a) Tak 
b) Nie 
 
5) Czy uprawiasz jakieś sporty poza zajęciami szkolnymi? 
a) Tak, sport to moja pasja ( wymień ulubioną dyscyplinę) 
b) Od czasu do czasu staram się ćwiczyć 
c) Nie 
 
6) Czy według własnej oceny prowadzisz siedzący tryb Ŝycia? 
a) Tak 
b) Nie 
 
7) Czy według Ciebie osoby otyłe są inaczej traktowane przez społeczeństwo 
a) Tak 
b) Nie 
 
 


