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Konferencja „Zakończmy otyłość wśród dzieci i młodzieży!”



Otyłość wśród dzieci z NW – skala problemu 
w naszych badaniach 

• 141 dzieci w wieku 7-18,9 lat

• Nadwaga występowała u 21,3%, 
otyłość u 14,95% 

• Nadmierna masa ciała występowała 4 razy
częściej oraz otyłość brzuszna 3 razy częściej                                                              
u uczniów z NW, którzy nie uczestniczyli 
w zajęciach W-F



Otyłość wśród dzieci z NW – skala problemu 
w naszych badaniach 
• 238 uczniów w wieku od 7 do 23 lat

• Badanie z użyciem WHtR

• Otyłość brzuszna u 26,9% (33.1% chłopców; 
20.2% dziewcząt) 

• 1,5 x częstsza w grupie 7-9 lat niż 19-23 lat; 
u dziewcząt 6 x większe pp wystąpienia

• 3 x częstsza u dzieci ze współwystępującą 
niepełnosprawnością wzrokową i intelektualną



Przyczyny

• ograniczona aktywność fizyczna,

• utrudniony dostęp do aktywnych 
form spędzania czasu,

• działania edukacyjne
i prewencyjne niedostosowane 
do potrzeb i możliwości dzieci z NW.



Wnioski 

1. Odsetek dzieci i młodzieży z NW, u których zdiagnozowano otyłość 
brzuszną jest znacznie wyższy w porównaniu z osobami w tym 
samym wieku ze szkół powszechnych 

(chłopcy: 32,9% vs 8,5% oraz dziewczęta: 21% vs 5,3%).

2. Nieuczestniczenie w zajęciach wychowania fizycznego jest związane 
z ryzykiem występowania otyłości brzusznej u badanych osób.

3. Działania edukacyjne i interwencje są niezbędne, aby zmniejszyć 
skutki oraz obniżyć ryzyko otyłości brzusznej.



•Każda osoba ma prawo do równego dostępu do 
wiedzy z zakresu zdrowia oraz standardów 

medycznych 
(Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, 

2006 oraz Narodowy Program Zdrowia, 2016-2020)
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Puzzle

zgłoszenie wzoru przemysłowego nr RCD 005819885 na rzecz 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w Urzędzie EUIPO
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