
19 май – Европейски ден за борба със затлъстяването 

 

19 май – Европейският ден за борба със затлъстяването е отбелязан в България 

за първи път през 2011 година. Кампанията е основана през април 2009 год. от 

Националния форум за борба със затлъстяването във Великобритания и Белгийската 

асоциация на пациентите със затлъстяване. 

Наднорменото тегло и затлъстяването се превръщат в един от най-сериозните 

проблеми на съвременния човек. В европейските страни с наднормено тегло е 50 %, а 

със затлъстяване 20 % от населението. Проблемът не подминава и нашата страна. 

Статистическите данни сочат, че около 2 милиона българи са със свръхтегло, а 1 

милион – със затлъстяване. Особено тревожен е фактът че расте броят на децата със 

затлъстяване. С наднормено тегло у нас са около 200 хиляди деца, като 67 хиляди от 

тях са затлъстели. 

Анализите за здравословното състояние на децата и учениците във Варненска 

област за последните три години показват, че затлъстяването сред децата от 1 до 6-

годишна възраст е на трето място сред регистрираните заболявания при основните 

профилактични прегледи, а сред учениците от 7 до 18-годишна възраст е на първо 

място. 

Затлъстяването далеч  не е само естетичен проблем. То е заболяване, свързано с 

прекомерно натрупване на мастна тъкан в организма – в резултат на нарушен енергиен 

прием, когато с храната се приемат повече калории, отколкото се изразходват в 

ежедневната ни дейност. Най-чести причини за това са: 

 Приемане на по-големи порции храна. 

 Консумация на високоенергийни храни, богати на захари и мазнини (сладкиши, 

шоколад, сметана, тестени изделия, колбаси, чипс и др.). 

 Ниска двигателна активност, при което се натрупва излишък от енергия под 

формата на резервна тлъстина. 

 Наследствена обремененост – за едно дете с родители с наднормено тегло, 

съществува 40% вероятност да страда от същото. Но за това не винаги са 

виновни само гените, а и неправилните хранителни навици в семейството. 

 Хормонални нарушения, в резултат на смущения във функциите на жлезите с 

вътрешна секреция 

 Вродени или придобити дефекти в смилането и усвояването на хранителните 

вещества 

 Емоционална нестабилност – често хората ядат повече, когато са неспокойни, 

депресирани, в състояние на стрес или отегчени. 

 

В зависимост от степента на натрупване на мастна тъкан в организма, състоянието 

се определя като наднормено тегло или затлъстяване, които носят различна степен на 

здравен риск от съпътстващи заболявания. 

Най-често телесното тегло се оценява посредством  индекса на телесна маса – ИТМ. 

Същият се изчислява по формулата: 

ИТМ = телесно тегло (кг) 

                   ръст (м
2
) 

 

Класификация                         ИТМ (кг/м
2
)             Риск от съпътстващи заболявания 

Поднормено тегло  < 18.5    нисък 

Нормално тегло  18.5 – 24.9   нисък 

Наднормено тегло  25.0 – 29.9   увеличен 

Затлъстяване    > 30.0    висок 



 

Излишните килограми носят сериозен риск за здравето: 

Намалява имунитетът, по-често и по-дълго се боледува, по-чести са дихателните 

проблеми. 

Нарушава се обмяната на веществата и е възможно развитие на захарен диабет, 

заболявания на черния дроб, жлъчния мехур, задстомашната жлеза и др. органи. 

Сърцето е значително обременено. Кръвното налягане се увеличава. Настъпват 

атеросклеротични промени в кръвоносните съдове, които увеличават вероятността от 

развитие на инфаркти и инсулти. 

От тежестта се натоварват значително ставите, особено на колената и глезените. 

Често се развиват подагра и артрит. 

Когато затлъстелите са деца, възникват и психо-емоционални проблеми  - често 

общуването с връстниците им е затруднено, тъй като те им се подиграват. При децата с 

наднормено тегло се увеличава трайно броя на мастните клетки в организма, което 

почти винаги води до затлъстяване в зряла възраст. 

 

Как да се справим с наднорменото тегло?  

Профилактиката на наднорменото тегло включва промяна на хранителния режим и 

хранителните навици и увеличаване на двигателната активност. 

 Това не е толкова лесно, но е възможно! По-голям успех се постига, ако всеки 

открие своя разумен и балансиран диетичен режим, в който да намират място и любими 

храни, но в разумни количества. 


