
Obezite, dünya genelindeki sağlık bakım hizmetleri, hükümetler ve bireyler üzerinde baskı oluşturan ve artış 
gösteren küresel bir salgındır.1,2,3,4 Tedavide bütünsel bir sistem yaklaşım gerektiren kompleks ve kronik bir 
hastalık olan obezitenin, daha geniş çapta tanınmasını sağlamak için acil değişikliklere ihtiyaç var.
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PREVALANS

KOMPLİKASYONLAR

650 Milyon
Yaklaşık

kişi obeziteli.5
1.9 Milyar

kişi aşırı kilolu.5

Dünya genelinde

Küresel obezite prevalansı
(Vücut Kütle İndeksi [VKİ] ≥ 30 kg/m2 olan 18+ yaşındaki yetişkinler)6

Kadınlar = %14,9

Erkekler = %10,8

Aşırı kilolu yetişkinlerin genel oranı (VKİ≥25 
kg/m2) düşük VKİ kategorisindeki oranı 
(<20kg/m2) aşıyor.6

25%
OECD ülkelerindeki kişilerin             
dörtte biri obeziteyle yaşıyor; 
OECD ülkelerindeki kişilerin 
yarısı ise aşırı kilolu.7

•  Obezite prevalansı 1975 yılından beri üç katına çıktı.5

•  VKİ’nin %70-80’i kalıtsal faktörlere dayanıyor.8

•  Artan kentleşme
•  Yağ ve şeker açısından ucuz ve enerji yoğun işlenmiş gıdaların kolay 
bulunabilirliği/alımındaki artış
•  İşin sedanter doğası nedeniyle fiziksel aktivite düzeyinde azalma13

 

Obezite aşağıdakiler gibi faktörler nedeniyle artış gösteriyor:9

Aşırı kilo ve obezite sağlık açısından risk oluşturan anormal veya aşırı yağ birikimi 
olarak tanımlanıyor.5

•  Tip 2 diyabet, kalp hastalıkları veya kardiyovasküler hastalıklar, kanser, 
artrit, infertilite, üriner inkontinans, depresyon ve anksiyete dahil, 
200’den fazla komplikasyon obeziteyle ilişkili.10

•  Önümüzdeki otuz yılda OECD ülkelerinde 92 milyon kişi aşırı kilolu 
olmanın komplikasyonlarından dolayı hayatını kaybedecek.8

•  3 yıl: Obeziteli ve aşırı kilolu olmakla bağlantılı hastalıklardan dolayı 
2050 yılında kaydedilmesi beklenen ortalama yaşam süresi düşüşü8



DAMGALANMA EĞİTİM

SMM’lerin %60’ı ön yargıların ve yanlış kanıların 
obeziteli bireylerin teşhislerini ve bakımlarını 
engellediğini belirtiyor.18

Obeziteli öğrenciler, öğretmenleri tarafından yargılanabiliyor ve
bu da onların eğitimlerini ve eğitim fırsatlarını olumsuz yönde 
etkiliyor:

tıp eğitimleri boyunca en 
fazla 48 saatlik obezite 

eğitimi alıyor veya böyle 
bir eğitimi hiç almıyor.20

Çoğu Aile Hekimi

90%
oranında öğretmen 
obeziteli çocuklarda öz 
kontrolün eksik olduğunu 
düşünüyor.19

27%
oranında öğretmen 
onlarla ilgilenmekte ve 
onlara eğitim vermekte 
isteksiz davranıyor.19

MALİYET VERİMLİLİK

2 trilyon USD’ye kadar / 
Küresel GSYH’nin %2,8’i:

Obezitenin tahmini küresel etkisi. Bu oran, 
sigara kullanımı veya silahlı şiddet, savaş ve 
terörizmin küresel etkisiyle benzer bir düzeyde 
seyrediyor.11

Obeziteli bireylerin (normal kilolu kişilere 
kıyasla) ortalama ek işe devamsızlık günü 
sayısı12

3,1 gün:

KİLO KAYBI TEDAVİ

Vücut içerisindeki geri bildirim 
mekanizmaları
Obeziteli bireylerin kilo 
vermelerini ve verdikleri kiloyu 
korumalarını önler.13

Farmakoterapi ve
/veya bariatrik cerrahi,
diyet ve egzersizle birlikte hastaların klinik
açıdan anlamlı düzeyde kilo vermelerine ve 
verdikleri kiloyu geri almalarının önlenmesine 
yardımcı olur.14,15,16,17
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