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Ситуацията в България

• По данни на Световната здравна организация, у нас с наднормено тегло

са близо 62% от населението - доста повече от средното равнище в 

световен мащаб, което е 39%.

• 25% от навършилите 18 години у нас са със затлъстяване, докато

средната стойност за света е около 13%.

• Основните причинители на затлъстяването са лошата култура на 

хранене и липсата на движение.



• "Нито една страна досега не е успяла да докладва, че има тенденции към

намаляване на теглото. Това е много тревожно", обясни професор

Здравко Каменов от Александровска болница.

• Рискове от затлъстяване съществуват и за децата у нас, които имат

много ниска физическа активност.



Болести 

• Затлъстяването е болестно състояние, при което индексът на телесната
маса е 30 или по-висок. Затлъстяването е резултат от нарушено 
равновесие между енергийния внос чрез храната и енергоразхода на 
индивида. Честа причина за това състояние е свръххраненето, т.е. 
прием на повече от необходимата за основната обмяна и за 
двигателната активност енергия.

• Затлъстяването е медицинско състояние, при което телесната мазнина е 
натрупана до такава степен, че би могла да има зловреден ефект върху
здравето.



• Затлъстяването увеличава вероятността от различни болести, по-

специално сърдечни болести, диабет тип 2, обструктивна сънна апнея, 

някои видове рак, остеоартрит и астма. Причината за затлъстяването

най-често е комбинация от прекомерен прием на енергия от храната, 

липса на физическа активност и генетична предразположеност.



Смъртност 

• Затлъстяването е една от водещите предотвратими причини за смърт в 
световен мащаб. Някои сериозни американски и европейски проучвания
показват, че рискът от смърт е по-нисък при ИТМ (Индексът на телесната
маса се измерва в килограми на квадратен метър) между 20 – 25 кг/м2 при 
непушачите и между 24 – 27 кг/м2 при настоящи пушачи, като рискът се 
увеличава при промени и в двете посоки. ИТМ над 32 се свързва с двойна
смъртност сред жените в период от 16 години.[33] В Съединените
американски щати е изчислено, че затлъстяването причинява допълнителни
111 909 до 365 000 смъртни случая на година, докато в Европа с 
наднорменото тегло се свързват 1 милион (7,7%) смъртни случая.





Причини

• Смята се, че на индивидуално ниво комбинацията от прекомерен прием 

на енергия от храната и липсата на физическа активност обяснява

повечето случаи на затлъстяване. Отделни случаи се дължат преди

всичко на генетични, медицински причини или на психиатрични

заболявания. На ниво общество обаче нарастващите нива на 

затлъстяване се обясняват с все по-лесно достъпната и апетитна

храна, нарасналата зависимост от автомобилите и механизираното

производство.



• Хранене - Приемът на хранителна енергия на глава от населението ясно варира между 

различните региони и държави. Той също така се е променил значително в течение на времето. 

С нарастване на зависимостта на обществата от висококалоричните храни, големите порции 

и бързото хранене, връзката между консумацията на храни в заведенията за бързо хранене и 

затлъстяването буди все повече притеснения.

• Заседнал начин на живот - Заседналият начин на живот играе значителна роля при 

затлъстяването. В световен мащаб има значително преминаване към физически по-лека работа, 

и в момента не по-малко 60% от световното население не се натоварва достатъчно физически. 

Това се дължи преди всичко на нарасналата употреба на механизирани транспортни средства и 

преобладаването на трудоспестяващи технологии в дома. 



Както при децата, така и при възрастните, има връзка между гледането на телевизия и риска от 
затлъстяване. Според едно проучване, 63 от 73 изследвани случая (86%) показват нарастване на нивата на 
затлъстяване сред децата, изложени на повишено влияние на медиите като нивата нарастват
пропорционално на времето, прекарано в гледане на телевизия.

• Генетика - Както много други медицински състояния, затлъстяването е резултат от 
взаимодействието между генетични фактори и фактори на околната среда. Полиморфизмът в 
различни гени контролиращи апетита и метаболизма предразполага към затлъстяване, когато е 
налице достатъчно енергия от храната. Към 2006 г. повече от 41 от тези състояния са свързани с 
развитието на затлъстяването, когато е налице благоприятна среда. Установено е, че хората с 
две копия на FTO ген (мастна маса и ген, свързан със затлъстяването, тежат с 3 – 4 кг повече и 
имат 1,67 пъти по-висок риск от затлъстяване в сравнение с тези, които не притежават
рисковия алел.



• Други заболявания - Определени физически и психически заболявания и лекарствени

вещества, използвани за лечението им могат да увеличат риска от затлъстяване. Заболяванията, 

които повишават риска от затлъстяване, включват няколко редки генетични синдрома, както и 

някои вродени или придобити състояния: хипотиреоидизъм, синдром на Кушинг, недостиг на 

растежен хормон, и хранителните разстройства склонност към преяждане и синдром на 

нощното хранене. Въпреки това, затлъстяването не се разглежда като психично разстройство и 

поради това не е в списъка DSM-IVR като психично заболяване. Рискът от наднормено тегло и 

затлъстяване е по-висок при пациенти с психични разстройства, отколкото при лица без 

психични разстройства.



Превенция

• Основното лечение на затлъстяването се състои в диета и физически 

упражнения. Диетичната програма може да доведе до загуба на тегло за 

кратко време, но често поддържането на теглото е трудно и нерядко се 

изисква упражненията и диетата с намалено количество енергия от 

храната да станат постоянна част от начина на живот. Процентът на 

успяващите да поддържат намаленото тегло за по-дълго време е нисък и 

е в рамките на 2 – 20%.



• Диета - Диетата е хранителен режим, при който се спазва определен тип хранене с цел да се 

коригира теглото на човека или да се подобри здравословното му състояние. Във втория случай 

понятието се употребява като вид лечебно хранене, което се прилага при различни видове

заболявания. Диетите за корекция на теглото са както за намаляване, така и за увеличаване на 

килограмите. При намаляване на килограмите най-често диетата е насочена към ограничаване

на калориите и мазнините. Има диети, при които не се яде мазно или сладко, както и такива, 

при които се ядат само плодове и зеленчуци.



• Физическите упражнения - Физическите упражнения са дейност за подобряване и 

поддържане на физическата форма, както и за цялостното здраве и благополучие. Те спомагат

за укрепване на мускулите и сърдечносъдовата система, усъвършенстване на атлетичните

умения, загуба на тегло или поддържане на форма за удоволствие. Честите и редовни

физически упражнения стимулират имунната система и помагат за предотвратяване на 

различни сърдечно-съдови заболявания, диабет и затлъстяване. Те също така подобряват

психичното здраве, помагат за предотвратяването на депресията, допринасят за развитието и 

поддържането на високо самочувствие.



Оправдания

• Твърдението, че имате бавен метаболизъм, не може да е оправдание за това, че не 

можете да отслабнете. Колко много оправдания си намираме, за да не започнем

изобщо борбата с излишните килограми. И си вярваме, смирявайки се с тях, с далеч

несъвършената си фигура и множеството болежки, които ни носи наднорменото

тегло. С какво се оправдаваме най-често?



• Причината за пълнотата е „лошата“ наследственост и тук нищо не може да се 

направи.

• След 30 години не може да се отслабне, обмяната на веществата се забавя, 

излишните калории по-бързо се превръщат в мазнини, които все по-трудно се 

изгарят.

• При заседнал начин на живот не може да се отслабне.

• Нямам силна воля.

• Имам бавен метаболизъм.



• Оправданията не вършат работа. Резултат могат да дадат конкретните

действия. За това започнете още от този момент. Не от понеделник, от 

1-ви или от Нова година. Сега.



Къде може да намерим информация

Източниците от които трябва да 

черпим информация е хубаво да 

бъдат покрити с доказана 

информация, защото в интернет е 

пълно с фалшива информация с 

цел печалба.   



Примерен хранителен режим



• Не трябва да забравяме, че всеки човек е индивидуален и за всеки 

работят различни неща. За това е най – удачно да намерите доказан 

професионалист, който да си разбира от работата и да може да помогне 

при сваляне или показване на килограми, всичко това трябва да се 

случи без жертване на здравето. 

• Всичко все пак зависи от вас !


