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TREŚCI SZKOLENIOWE 

6.4. Podejście do zdrowia publicznego uwzględniające wagę 
Zgodnie z definicją Achesona (Zdrowie publiczne w Anglii, 1988), zdrowie publiczne jest 
"sztuką i nauką zapobiegania chorobom, przedłużania życia i promowania zdrowia poprzez 
zorganizowane wysiłki społeczeństwa".  Obecne modele, które kierują działaniami w zakresie 
zdrowia publicznego, wykorzystują działania mające na celu zmniejszenie czynników ryzyka 
zdrowotnego, w tym podatki i prawodawstwo, programy interwencji społecznej lub 
tłumaczenie informacji o ryzyku i korzyściach wynikających z przyjęcia określonego 
zachowania zdrowotnego na wiadomości promocyjne w interesie ogólnym. Działania te mają 
jednak swoje ograniczenia; koncentrują się na czynnikach, które są postrzegane jako zależne 
od jednostki, a mniej od warunków społeczno-kulturowych lub ekonomicznych, które mają 
bardziej znaczący wpływ na doświadczenia, wybory, a nawet możliwości jednostki (Mansfield 
& Rich, 2013; Syme, 2007). 

Populacje o złych wynikach zdrowotnych mają tendencję do bycia pod najbardziej społeczno-
ekonomicznymi ograniczeniami i mają niewielką osobistą kontrolę nad swoim życiem. 
Programy zdrowia publicznego mogłyby wspierać ludność w bardziej równym stopniu, 
stosując następujące środki:  

1. podejście uwzględniające wagę (Tylka i in., 2014), 
2. komunikaty, które koncentrują się na zachęcaniu do zdrowych zachowań 

żywieniowych i korzyściach, które się z tym wiążą, a nie na ryzyku otyłości lub 
przybierania na wadze (Tylka i in., 2014), 

3. programy zniechęcające do stygmatyzacji opartej na wadze (Tylka i in., 2014), 
4. polityki mające na celu zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z podejściem 

normatywnym wagi, takie jak przyjęcie języka, który nie wspomina o wadze 
w  wiadomościach o ogólnym znaczeniu, wdrażanie programów edukacyjnych dla 
pracowników służby zdrowia przeciwko uprzedzeniom wagi, a także modyfikowanie 
wytycznych w celu uwzględnienia trzeciego czynnika przyczyniającego się do otyłości - 
statusu społeczno-ekonomicznego, aktywności fizycznej lub czynników dietetycznych 
(OReilly & Sixsmith,  2012).  

Zdrowie publiczne jest odpowiedzialne za poprawę zarządzania otyłością i jej zapobieganie. 
Środki, które można podjąć, aby to osiągnąć, obejmują wdrożenie przepisów ustawowych 
i  wykonawczych w celu zmniejszenia czynników środowiskowych związanych z otyłością. 
Potrzebne są istotne inicjatywy w celu zmiany zachowań i zwiększenia dobrobytu populacji 
niezależnie od stanu wagi.  
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