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Obserwacja 

W stosunku do rówieśnika z prawidłową masą ciała, 
dziecko otyłe w wieku 10-13 lat                             

jest ok. 5-krotnie bardziej narażone                      
na występowanie otyłości w wieku dorosłym. 

80% otyłych nastolatków pozostanie otyłymi 
dorosłymi. 

 

Działanie 
 

Uchwała Rady Miasta Gdańska z dnia 28.11.2010 
ws. przyjęcia "Programu Promocji Zdrowia               
i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom 

Społecznym w Gdańsku na lata 2011-2013" 
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Diagnoza zdrowotna  
Województwo pomorskie 

 najwyższy odsetek młodzieży otyłej zamieszkałej w miastach 

 występowanie  nadmiaru  masy  ciała  u  młodzieży w  wieku  

14-15 lat wzrosło w ciągu 10 lat o ok. 2% 

 ponad 1/3 nastolatków przyznaje, że się odchudza 

 

 

 

Źródło: Gdański Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017 - 2020 
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Na podstawie danych systemu „6-10-14 dla Zdrowia”; diagnostyka oparta na siatkach centylowych OLAF 2010  
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UCHWAŁA RADY MIASTA GDAŃSKA  

z dnia 28.11.2010 ws. przyjęcia "Programu Promocji 

Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom 

Społecznym w Gdańsku na lata 2011-2013" 

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 
 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez podmioty 

lecznicze zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach 

Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania 

Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017-2020 

UMOWA NA REALIZACJĘ ZADANIA  
z zakresu zdrowia publicznego i przekazanie środków 

publicznych w formie dotacji 
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 badania antropometryczne 

 ocena składu ciała 

 ocena postawy ciała 

 ocena wydolności krążeniowo – oddechowej 

 ocena ciśnienia tętniczego, właściwego dla wieku i płci dziecka 

 indywidualny plan postępowania prozdrowotnego 
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45 000 badań przesiewowych 

4 500 dzieci uczestniczących w etapie specjalistycznym 

 

 Redukcja BMI na poziomie 4 centyli 

 

 Poprawa wyników u 60% dzieci 

 

 U 18 % dzieci zidentyfikowano poważne odchylenia 
w wynikach badań laboratoryjnych 

 

 

 

Rezultaty programu 
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Pozytywna opinia AOTM 

I Nagroda w roku 2012 

I Nagroda w roku 2013 

Akredytowane Centrum 
Leczenia Otyłości  
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