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Declanşarea obezităţii prin alimentaţie 

nesănătoasă



„Sănătatea depinde de echilibrul dintre alimentaţie şi activitatea fizică.”

Hipocrate



• Prin raportul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pe 2022 ,se arată că 

58% dintre români sunt supraponderali, iar indicele obezităţii este în 

creştere în Europa.



• La finalul acestei activităţi participanţii vor fi capabili :

• -să identifice cauzele obezităţii şi efectele acestei afecţiuni;

• -să evalueze greutatea în raport cu vârsta şi înalţimea prin calculul BMI(indicele 

masei corporale);

• -să înţeleagă pericolul pe care îl reprezintă mâncarea fast-food pentru propria 

sănătate;

• -să adopte un comportament care promovează stilul de viaţă sănătos;



• Ce este obezitatea?

OMS defineşte supraponderalitatea şi obezitatea ca acumulare anormală 

sau în exces a grăsimii în organism, cu efecte asupra stării de sănătate.



Cât de multă grăsime înseamnă „prea multă”?

• Orice organism are grăsime care îndeplineşte roluri importante: rezervă de substanţe 

hrănitoare, protecţie împotriva frigului, protecţia organelor de şocuri mecanice.

• Procentul de grăsime totală din organism este diferită în funcţie de femei şi bărbaţi.

• La bărbaţi procentul normal de grăsime din greutate  - 18- 24%

• La femei procentul normal de grăsime din greutate  - 25-31%



Cum verificăm dacă avem greutatea normală?

 BMI (body mass index – indicele masei corporale) = masa (în kg) : înălţimea (în metri 

pătraţi)

 Dacă rezultatul este în intervalul 18,5 – 24,9 greutatea noastră poate fi considerată 

normală.

 Circumferinţa abdominală:

• - la femei să nu fie mai mare de 88 cm.

• - la bărbaţi să nu fie sub 102 cm.



SCHEMA GREUTATII













Cauzele obezităţii

• -bagajul genetic;

• -comportament alimentar nesănătos(dezechilibru între consumul de alimente şi consumul de energie al 

corpului;

• -lipsa activităţii fizice suficiente;;

• -stresul;

• -lipsa de somn sau excesul lui;

• -vârsta;



• O dietă sănătoasă înseamnă varietate , echilibru şi cumpătare.



• Comportament alimentar nesănătos









• Consecinţele obezităţii: 

• Apariţia obezităţii influenţează aspectul fizic al persoanei dar şi starea ei psihică, conducând la numeroase probleme de 

sănătate:

• -diabet;

• -boli de inimă;

• -deformări ale oaselor şi articulaţiilor;

• -izolarea de ceilalţi tineri;

• -jigniri din partea colegilor răuvoitori;

• -dificultăţi în legarea de prietenii;
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Mulţumesc pentru atenţie!

Vă doresc multă sănătate!
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