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 Otyłość przybrała już formę choroby cywilizacyjnej. Według raportu za rok 2020 

realizowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut 

Badawczy 65,7% mężczyzn i 45,9% kobiet w Polsce wykazuje się nadmierną masą ciała. Dane 

statystyczne pokazują, że 15,4% Polaków  i 15,2% Polek to osoby otyłe. Pomimo szerokiego 

dostępu do wiedzy żywieniowej i mody na aktywny tryb życia problem nadmiernej masy ciała 

wciąż wzrasta, również w innych krajach rozwiniętych. Nadwaga i otyłość to nie tylko kwestia 

estetyki, ale także zwiększone ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego, 

cukrzycy typu 2, zaburzeń hormonalnych, nowotworów. Przyczyn wzrostu masy ciała może 

być wiele -  niska aktywność fizyczna, niepoprawne nawyki żywieniowe wyniesione z domu 

rodzinnego, jedzenie emocjonalne, niektóre zaburzenia/choroby psychiczne i somatyczne, 

niektóre leki.  

 Dostęp do wiedzy na temat żywienia jest aktualnie dość łatwy. Natomiast nawet osoby 

posiadające wiedzę żywieniową mogą mieć problem z utrzymaniem prawidłowej masy ciała. 

Jakie są zatem główne często popełniane błędy?  

1. Niedoszacowanie ilości spożywanych kalorii. Na rynku istnieje wiele aplikacji 

pomagających w kontroli kaloryczności diety. Niestety nie jest to narzędzie idealne - 

niektóre produkty mogą posiadać niedoszacowaną ilość kalorii i makroskładników. 

Ważne jest także odpowiednie wprowadzanie wszystkich produktów. Zapomniana 

łyżeczka oliwy to około 45 kcal, a w przypadku przypadkowo zjedzonych słodyczy 

wartość ta może wynieść o wiele więcej.  

2. Brak skupienia podczas posiłku może spowodować, że zjemy go więcej. Szczególnie 

jest to zauważalne przy jedzeniu przekąsek podczas oglądania filmu czy serialu. 

Dobrym wyjściem będzie przesypanie małej porcji przekąski do miseczki. Dzięki temu 

zamiast 180-gramowej paczki czipsów zastanowimy się czy sięgnąć po kolejną 30-

gramową porcję przysmaku. Można również korzystać z mniejszych opakowań.  

3. Nagradzanie czy uspokajanie dzieci słodyczami to niebezpieczna praktyka, która może 

nie tylko się utrwalić, ale również pogłębić w dorosłości. Sukcesy są warte 

świętowania, ale gdy przeradza się ono w uczty pełne słodkich, słonych i tłustych 

potraw czy przekąsek, łatwo się zapomnieć i utrwalić poznany w dzieciństwie schemat.  

4. Jedzenie emocjonalne to coraz częściej występujący problem dzisiejszych czasów. 

Brak umiejętności radzenia sobie ze stresem, smutkiem, lękiem, zmęczeniem może 

przerodzić się w patologiczną strategię - zajadanie emocji. Bo przecież ,,czekolada nie 

pyta, czekolada rozumie”. Na dłuższą metę takie postępowanie może doprowadzić do 

zaburzeń odżywiania, takich jak między innymi kompulsywne objadanie się.  

5. Uzależnienie od niezdrowego jedzenia. To, że cukier i sól uzależniają wiemy nie od 

dziś. Spożywanie tłustych i słodkich produktów pobudza ośrodki przyjemności w 

mózgu, co niekontrolowane może dać poczucie uzależnienia od słodyczy czy fast-

foodów. Problem uzależnienia jest o tyle poważny, że jedzenie jest niezbędne do 

funkcjonowania organizmu.  



6. Myślenie 0-1 to jeden z najczęstszych błędów żywieniowych. Zmiana nawyków 

żywieniowych nie trwa dzień czy 2. To trwała zmiana, w której również jest miejsce 

na słodycze, słone przekąski czy fast-foody, o ile są one spożywane świadomo. 

Poczucie po zjedzeniu ,,zakazanej” przekąski, że dalsze zdrowe odżywianie tego dnia 

jest już bez sensu, ponieważ trafiło się drobne potknięcie, może prowadzić do spożycia 

olbrzymiej ilości kalorii. Po co się starać skoro ten dzień jest już i tak stracony? Warto 

uczyć się w jaki sposób komponować do diety słodycze, przekąski aby dieta była 

zrównoważona pod względem również zdrowia psychicznego.  

7. Zbyt mała aktywność fizyczna. Istnieje tendencja do przeszacowania aktywności 

fizycznej i spalonych wraz z nią energii. Jeśli mimo diety odchudzającej masa ciała się 

nie zmienia, zwróć uwagę czy aby na pewno wydatek energetyczny w trakcie dnia jest 

większy niż ilość spożywanych kalorii.  

8. Niezdiagnozowane choroby i zaburzenia również mogą wpływać na wzrost masy ciała. 

Regularne badania to klucz do sukcesu. 

 Jeśli borykasz się z nadwagą lub otyłością i wszelkie Twoje działania nie dają efektu 

warto skorzystać z pomocy specjalisty - dietetyka, psychodietetyka.  
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