
 

4. MAREC 2022 -  SVETOVNI DAN DEBELOSTI 

Debelost je bolezen 

Po podatkih Svetovne federacije za debelost (World Obesity Federation), ki je svetovni dan 

debelosti iz 11. oktobra prestavila na pomladni 4. marec, se s prekomerno telesno težo sooča 

že okoli 800 milijonov prebivalcev. 

Debelost dobiva razsežnost pandemije in je velik zdravstveni in družbeno – ekonomski 

problem. Za kajenjem je na drugem mestu med odpravljivimi dejavniki tveganja za bolezni 

srca in oživlja, ki so glavni vzrok umrljivosti v sodobni civilizaciji. 

V obsežni anketi o zdravstvenem stanju evropske populacije, ki jo Statistični urad Evropske 

unije (Eurostat) izvaja vsakih 5 let, je imelo v letu 2019 53 odstotkov prebivalcev EU 

prekomerno telesno težo. Med njimi jih je bilo 36 odstotkov predebelih in 17 odstotkov debelih.  

Višja, kot je starostna skupina, višji je delež pretežkih. Med prebivalci EU v starostni skupini 

med 65 in 74 let, jih je imelo kar 66 odstotkov prekomerno telesno težo. Izjema so bili starejši 

nad 75 let, pri katerih se je debelost s starostjo zmanjšala. Naslednja obsežna evropska raziskava 

naj bi sledila v letu 2025.  

V Sloveniji pa naj bi bilo po podatkih Statističnega urada RS v letu 2019 prekomerno 

prehranjenih 38,2 odstotka odraslega prebivalstva, debelih pa 19,9 odstotka. 

»DEBELOST JE BOLEZEN« 

… so izpostavili na nedavni okrogli mizi, ki so jo ob svetovnem dnevu debelosti organizirali 

Slovensko združenje za kronične nenalezljive bolezni in Društvo za zdravje srca in ožilja 

Slovenije, v sodelovanju s Slovensko tiskovno agencijo.   

Doc. dr. Nena Kopčavar Guček, dr. med. spec., iz zdravstvenega doma Ljubljana je na 

pogovoru okrogle mize povedala, da družba debelost sprejema kot estetsko motnjo in ne kot 

bolezen. Osebe, ki živijo z debelostjo se povezuje z nezdravim življenjskim slogom.  



Ob tem je poudarila, da je debelost bolezen, ki je po svetovni klasifikaciji bolezni opredeljena 

s svojo šifro, kot ostale bolezni. Svetovna zdravstvena organizacija je že leta 1997 debelost 

uvrstila med kronične presnovne bolezni, saj ta povzroča čezmerno kopičenje maščevja v 

telesu.  

DEBELOST ZMANJŠUJE KAKOVOST ŽIVLJENJA 

S starostjo možnost, da se znebimo dodatnih kilogramov upada, s tem pa se lahko povečujejo 

še ostale težave z zdravjem, ki so tako ali drugače povezane s prekomerno telesno težo.  

Prim. Matija Cevc, dr. med, predsednik Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije je na 

okrogli mizi opozoril z vprašanjem »le kam debelost ne doda svojega zidaka k poslabšanju 

zdravja posameznika? Nenalezljive kronične bolezni so povezane z debelostjo«. To so lahko 

srčno žilne bolezni, bolezni dihal, presnovne motnje, kot je sladkorna bolezen, bolezni prebavil, 

bolezni gibal (skeleta in sklepov). Debelost lahko vpliva tudi na rodila in spolnost, prav tako na 

psihično stanje, poveča pa se tudi možnost za razvoj raka. »Debelost lahko skrajša življenjsko 

dobo tudi za 10 let, kvaliteta življenja oseb, ki živijo z debelostjo, pa je lahko drastično slabša, 

kot od osebe brez debelosti.«, je še dodal.  

VPLIVI ZA POJAV DEBELOSTI SO RAZLIČNI 

V 30 – 70 odstotkih k nastanku debelosti lahko prispeva naša dedna zasnova. Ob tem podatku 

je prof. dr. Mojca Jensterle Sever, dr. med., endokrinologinja na Kliničnem oddelku za 

endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana 

omenila, »da se ta dejansko razvije, pa je odvisno tudi od številnih drugih dejavnikov, na primer 

okolja, vedenja in socialnih dejavnikov. Pomen zavedanja genetske predispozicije bi 

predpisovala temu, da dovolj zgodaj prepoznamo ogrožene ljudi, ki so bolj nagnjeni k razvoju 

debelosti ter tam čimprej pričnemo s primarno preventivo. Zelo zelo redko pa je debelost lahko 

posledica monogenskih bolezni. Za nekatere takšne oblike že poznamo terapijo – s tarčnimi 

zdravil«.   

Na debelost lahko vpliva tudi nezdrav življenjski slog (telesna neaktivnost in slabe prehranske 

navade). Nastane lahko tudi zaradi posledice določene bolezni (npr. ščitnice ali nadlevičnih 

žlez,…). Vpliv pa imajo lahko tudi nekatera zdravila in psihološki dejavniki.  

ZAKAJ JE TAKO TEŽKO IZGUBITI PRIDOBLJENE KILOGRAME?  

Prof. dr.  Jensterle Sever, dr. med. je omenila, da le okoli 10 odstotkov najbolj motiviranih 

ne zapade v ponovitveni krog pridobivanja kilogramov. Po hujšanju namreč sledi velik izziv za 



posameznika, saj se mora telesni mehanizem prilagoditi na novo spremembo, ki pa ni tako zelo 

enostavna.  

Med drugim podala nekaj primerov našega prilagoditvenega, lahko bi mu rekli tudi 

»obrambnega mehanizma«.  

Ko shujšamo se poraba energije zmanjša, zato telo preventivno aktivira shranjevanje dodatnih 

zalog. Poleg tega raven hormonov, ki spodbujajo apetit vsaj še eno leto po hujšanju ostaja 

visoka. Sporočila o sitosti pa ostajajo nizka. 

Spremeni se tudi biologija maščevja, ki je zelo aktiven presnovni organ – ko se maščobne celice 

skrčijo, zaznajo stres in se zaradi tega spet namnožijo.  

Velik del vsega teh sporočil, oziroma dogajanja v telesu pa se nenehno prepleta tudi z 

delovanjem v naših možganih. V našem »računalniku« tako na primer:  

- en del sprejema informacije o kroničnih zalogah energije (iz maščevja) in trenutnemu 

vnosu hrane, ki ga zaznava naša prebava (slinavka, črevesje,…),  

- drugi del nagrajuje s hormoni. (To je »hedonistični del možganov«, ki se ob hranjenju 

aktivira, kot se je tudi v davnih časih,  ko so morali predniki svojo hrano iskati v divjini 

narave in jih je za trdo delo, ob najdbi hrane telo nagradilo s hormoni) 

- in tretji del, ki uravnava vedenje in izvršilne funkcije hranil.  

Telo si tako nenehno izmenjuje številne signale, oziroma informacije, ki pa so lahko pri 

posameznikih s prekomerno telesno težo moteni in tako težje shujšajo, oziroma želeno težo 

ohranjajo.  

Tisti, ki so debeli torej niso žrtve svojih nezmožnosti sledenju poti zdravega način življenja, 

ampak so lahko njihove težave posledica prilagoditvenih sprememb, ki se dogajajo v telesu.  

»DEBELOST PUŠČA POSLEDICE NA DUŠI«,  pa je izpostavila doc. dr. Nena Kopčavar 

Guček, dr. med. spec. O tem se premalo govori, saj družba debelost stigmatizira.  

Debelost lahko vpliva na različne psihološke procese. Telesna masa prispeva k temu, kako se 

vidimo in razumemo, kako vidimo druge in kako ti vidijo nas. 

Pogosta je tudi povezava med debelostjo in pojavnostjo psiholoških problemov na primer, da 

večina oseb s povišano telesno maso trpi za depresijo, tesnobo ali drugimi težavami.  



Za takšne je iskanje pomoči težje, zato je podpora družine ključnega pomena. Ob podpori 

družine, kot tudi družbe je posamezniku mnogo lažje stopati na pot velikih sprememb.   

Doc. dr. Kopčavar Guček ob tem pravi, da bi morali za osebe, ki živijo z debelostjo, poskrbeti 

osebni zdravniki že na primarni ravni, zato da lahko na tak način poskrbimo, da oseba zaradi 

debelosti ne bo bolj nagnjena še k drugim pridruženim boleznim.  

Kot je še dodala, obravnava debelosti ne vključuje le prehranskih ukrepov in podpore pri 

spreminjanju življenjskega sloga, ampak je pogosto potrebna še nadgradnja z vključevanjem 

specialistov drugih kliničnih strok – zdravnikov specialistov kardiologov, endokrinologov, 

psihiatrov, kirurgov in drugih. 

BODIMO PAZLJIVI IN POTRPEŽLJIVI 

Prim. Matija Cevc, dr. med je opozoril, da so diete hitrega načina hujšanja nevarne in ne 

peljejo nikamor, kot pa v začaran krog ponavljanja – kilogrami dol, kilogrami gor. Če govorimo 

o »dieti« je edini pravi način ZDRAVA PREHRANA, ki pa je prilagojena posamezniku. 

Prav tako ne pomagajo čudežni preparati.  

Glavni ključ sprememb je v rokah posameznika. Z veliko mero osebne želje, motivacije, 

podpore družine, okolice, tudi podpore strokovnjakov in nenazadnje spremembe načina 

življenja ta težka vrata uspe odkleniti in jih tudi pogumno odpreti v nove začetke.   

Naj nam ne bo nelagodno izraziti želje po pomoči in se sprememb lotiti celostno.  

 

BLIŽNJIC NI, POT JE DOLGA – A JO LAHKO HODIMO SKUPAJ 

Pomagajmo in spodbujamo skupaj. Ne širimo predsodkov, ampak takšne sive zidove 

podirajmo.  

V Sloveniji imamo programe, kot so na primer Centri za krepitev zdravja v zdravstvenih 

domovih, ki izvajajo tudi projekte namenjene hujšanju. Kot so omenili na okrogli mizi, bodo te 

programe ponovno začeli izvajati, saj so bili ti zaradi epidemije ustavljeni.  

Vse naše člane, ki vsakodnevno vadite našo brezplačno vadbo »Metoda 1000 gibov« pa 

spodbujamo, da postanete Ambasadorji Šole zdravja. Z motivacijo, ki jo že nosite v sebi ob 

obiskovanju jutranjih vadb, spodbujajte lokalno prebivalstvo k vsakodnevnemu gibanju. 

Povabite na naše brezplačne vadbe bližnje, znance, prijatelje, sosede – da se novica o 



možnosti brezplačne VSAKODNEVNE telesne telovadbe »Metoda 1000 gibov« razširi po 

Sloveniji.  

Bolj zdrav življenjski slog, z zdravo prehrano in dovolj gibanja lahko spremeni kvaliteto 

življenja, tako psihično in fizično počutje pa se izboljšata. Prav vsakodnevna vadba 

»Metoda 1000 gibov« je spremenila življenje že mnogim.  

Razgibajmo in motivirajmo se skupaj. 

Trenutno delujemo na 250 lokacijah, a imamo željo delovati v vseh občinah Slovenije – 

prav z namenom spreminjanja gibalnih, kot tudi življenjskih navad prebivalstva.  

Skupaj zmoremo. Za bolj zdrav, aktiven in spodbuden – jutri. 

 

Zapisala Ana Pirih, društvo Šola zdravja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIRI:  

https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-2.-odpraviti-lakoto-zagotoviti-prehransko-varnost-in-bolj%C5%A1o-
prehrano-ter-spodbujati-trajnostno-kmetijstvo/2.1-stopnja-prekomerne-telesne-te%C5%BEe  

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Overweight_and_obesity_-
_BMI_statistics  

 

https://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2022/03/launch-of-the-who-european-
obesity-report-2022  

 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210721-2  

 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Glossary:European_health_interview_survey_(EHIS)  

 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/publikacije/letopisi/2019/3.2_cezmerna_hranjenost_

in_debelost_2019.pdf  

 

https://zasrce.si/clanek/sporocilo-za-javnost-ozji-pas-boljse-zdravje/  

 

Infografika – Svetovni dan debelosti.pdf  
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