
Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie!
Z okazji Europejskiego Dnia Walki z Otyłością, który obchodzony jest 24 października

każdego roku, Instytut Żywności i Żywienia publikuje badania dotyczące otyłości 
i nadwagi u polskich dzieci. Jest bardzo źle. Już ponad 22 proc. uczniów szkół

podstawowych i gimnazjów w Polsce ma nadmierną masę ciała!

Zawał, udar, cukrzyca typu 2. 

Eksperci ostrzegają, że bez podjęcia zdecydowanych działań powstrzymujących rozwój
epidemii otyłości w Polsce nasze społeczeństwo zacznie poważnie chorować.

- Wciąż nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że otyłość jest główną przyczyną takich
chorób przewlekłych, jak: cukrzyca typu 2., choroby układu krążenia (zawał serca, udar
mózgu), nadciśnienie tętnicze, nowotwory złośliwe (rak jelita grubego, sutka, gruczołu

krokowego), kamica żółciowa, niealkoholowe stłuszczenie wątroby, zaburzenia
hormonalne, np. zespół policystycznych jajników, zmiany zwyrodnieniowe układu kostno-

stawowego czy nocny bezdech - wylicza prof. Mirosław Jarosz, dyrektor Instytutu
Żywności i Żywienia w Warszawie.

Osoby z nadwagą i otyłością prędzej czy później - w wyniku związanych z nimi powikłań i
chorób - stają się pacjentami diabetologów, kardiologów, onkologów, neurologów,

ginekologów, ortopedów, endokrynologów, dermatologów, 
a także psychologów i psychiatrów.

- Trzeba wykorzystywać każdą nadarzającą się okazję do edukowania społeczeństwa na
temat skutków nadmiernej masy ciała. Zwłaszcza że liczba osób 

z nadwagą i otyłością w Polsce systematycznie rośnie. Coraz więcej mamy 
w szpitalach pacjentów z otyłością olbrzymią, co stanowi bardzo duże obciążenie

diagnostyczne, terapeutyczne i ekonomiczne dla systemu ochrony zdrowia. Aby zapobiec
katastrofie i skrócić kolejki w służbie zdrowia, musimy zrobić wszystko, 

co tylko się da, aby zahamować epidemię otyłości, zwłaszcza w przypadku dzieci 
i młodzieży - mówi prof. Mirosław Jarosz.
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