
 

Otyłość to skomplikowana choroba 

przewlekła. Powstaje z wielu różnych 

przyczyn i sama, bez leczenia, nie 

ustępuje. Jednego, "cudownego 

środka" na otyłość nie ma. Leczenie 

otyłości jest trudne, długie i wymaga 

zastosowania różnych metod 

dopasowanych indywidualnie do 

każdego chorego. Sprawdź jakie są 

przyczyny otyłości i jak się ją 

bezpiecznie leczy. 

 

NADWAGA, CZYLI STAN PRZEDOTYŁOŚCIOWY 

 

Otyłość zaczyna się od nadwagi. Dlatego specjaliści nazywają ją: przedotyłością.  

Nadwaga to stan, w którym powinna nam się zapalić czerwona lampka alarmowa: coś się dzieje złego z 

organizmem! Jeśli w porę nie zaczniemy leczenia, nadwaga może rozwinąć się w chorobę otyłości - I, II i 

III stopnia, czyli tzw. otyłość olbrzymią. 

 

Choroba otyłości osiągnęła na całym świecie rozmiary pandemii. W Polsce na nadwagę i otyłość choruje 

już ponad 60 proc. społeczeństwa. Wśród osób z otyłością III stopnia jest coraz więcej osób z BMI 

(wskaźnikiem masy ciała) 60 i więcej. Ten etap choroby określa się często potocznie jako otyłość skrajnie 

olbrzymią. Prowadzi ona do pełnej niepełnosprawności ruchowej i uzależnienia od pomocy innych osób, 

a często także do śmierci. 

 

 

 

 



NADWAGA CZY OTYŁOŚĆ - JAK SPRAWDZIĆ? 

Do określenia etapu rozwoju choroby otyłości wykorzystuje się trzy metody: 

 

1. Wyznaczenie wskaźnika masy ciała, czyli BMI (Body Mass Index).  

 

 

 

Pełna klasyfikacja BMI wg Światowej 

Organizacji Zdrowia (WHO):  

 

 

 

 

 

 

2. Pomiar zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie  

Można go wykonać tylko przy użyciu specjalnych wag 

lub podobnych urządzeń, które są już coraz częściej 

dostępne w gabinetach lekarskich i dietetycznych. 

Nadwagę diagnozuje się, gdy zawartość tkanki 

tłuszczowej w organizmie wynosi u mężczyzn 20-25 

proc., a u kobiet 30-35 proc. Wskazania powyżej tych 

norm oznaczają otyłość.  

 

3. Pomiar obwodu talii  

Obwód talii to po prostu najszersze 

miejsce w obrębie twojego brzucha. Przy 

dużym nagromadzeniu tkanki tłuszczowej, 

często trudno go znaleźć i prawidłowo 

zmierzyć. O pomoc i naukę pomiaru 

można poprosić lekarza. Jeżeli twoja talia 

mierzy między 80-87 cm (u mężczyzn 90-

94) - masz nadwagę, gdy jest równa lub 

większa niż 88 cm (u mężczyzn 94) - to już 

chorujesz na otyłość.  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jeśli chcesz skutecznie leczyć nadwagę i otyłość musisz uświadomić sobie i zaakceptować że:  

o otyłość to choroba i trzeba ją leczyć, a nie "walczyć" z nią lub od czasu do czasu "odchudzać" przy 

pomocy kolejnych "diet-cud", 

o im wcześniej poznasz przyczynę otyłości i rozpoczniesz leczenie - najlepiej już na etapie nadwagi - 

tym większa szansa, że choroba się u ciebie nie rozwinie, ale... 

o na leczenie otyłości nigdy nie jest za późno,  

o leczenie otyłości to proces długi, trudny i wymaga indywidualnego podejścia do każdego 

chorego, a nie sztampowych recept w stylu "mniej jedz, więcej się ruszaj",  

o leczenie otyłości powinno być prowadzone przez interdyscyplinarny zespół składający się z 

lekarza, dietetyka, psychologa i fizjoterapeuty,  

o podstawą leczenia otyłości jest przyjęcie pomocy od profesjonalistów i szczera, systematyczna 

współpraca z nimi,  

o jeśli już masz nadwagę lub zachorowałeś na otyłość, dzięki różnym metodom możesz 

doprowadzić do redukcji masy ciała, ale do końca nie wyleczysz się z tej choroby - wystarczy, że 

wrócisz do stylu życia sprzed leczenia, a w krótkim czasie dojdzie u ciebie do ponownego 

przyrostu masy ciała,  

o jeśli chcesz odnieść sukces w leczeniu otyłości, to nie mierz go szybkością utraty wagi lub 

ilością utraconych kilogramów, ale trwałością tych efektów oraz poprawą twojego stanu 

zdrowia i jakości życia.  

 

Źródło: 

http://www.poradnikzdrowie.pl/diety/otylosc/otylosc-przyczyny-leczenie-i-konsekwencje_45693.html 

https://adrian-osiecki.fitness.wp.pl/20446,czym-jest-bmi 
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