OBEZİTENİN TOPLUM
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Obesity Policy Engagement Network

Obezite artış göstermeye, toplum ve sağlık bakım sistemlerine üzerine
benzersiz bir baskı kurmaya devam edecek.1
Hükümetler ve sağlık sistemleri obeziteyi önleyen, aynı zamanda obeziteyle yaşayan bireylerin
kilo vermelerini, verilen kilonun korunmasını etkin bir şekilde destekleyen strateji ve yapılara
yatırım yaparak; önemli toplumsal ve ekonomik kazanımlar elde edebilir.2,3,4

KÜRESEL EKONOMİK ETKİ
Aşırı kilo ve obeziteyle ilgili ortalama harcamaların ülke bazında ortalama dökümü*

%54-59
%41-46

Dolaylı masraflar; örn. verimlilik kaybı, toplumsal maliyet5
Doğrudan masraflar; örn. sağlık bakım hizmetleri, ilaçlar5

*2001-2011 yılları arasında aşırı kilolu ve obeziteli bireylerin doğrudan ve dolaylı maliyetlerini
irdeleyen çalışmaların sistematik incelemesinde dayandırılmıştır.

%2.8 GSYH
Küresel

2 Trilyon USD6
Obezitenin tahmini küresel etkisi6

Sigara kullanımı veya silahlı şiddet, savaş ve terörizmin küresel GSYH üzerindeki etkisine benzer6

Küresel sağlık bakım harcamalarının %2-7’si yüksek VKİ’den kaynaklanıyor.6
Obezite nedeniyle GSYH’nın tahminen %3,3’ü engelleniyor.7
Obeziteli bireylerin 1/2’sinin en az 5 komorbiditesi var.8

Aşırılı kilolu kişi sayısının artması birçok toplumsal soruna neden oluyor:7

Sağlık, refah ve esenlik
zarar görüyor.

Çocukların okuldaki
performansları düşüyor. 6

İşsizlik riski artıyor.

Yetişkinlerin ortalama
6
yaşam süresi kısalıyor.

KİLO YÖNETİMİ
Obeziteli bireyler için uzun vadeli bütünsel
kilo yönetimi aşağıdakilere ulaşılmasını sağlıyor:9
• Daha az sayıda kiloyla ilişkili komplikasyon
• Daha yüksek bir yaşam kalitesi

Bu durum aşağıdakiler üzerinde anlamlı bir pozitif
etki oluşturuyor:2,3,4
•
•
•
•

Toplum
Birey
Sağlık sistemleri
Ekonomi

SAĞLIK ÜZERİNDEKİ İLGİLİ YARARLAR
Kanser: VKİ’de yıllık olarak orta düzeyde kaydedilen düşüş herhangi
bir kanser türünden kaynaklanan ölüm riskini %25 azaltıyor.10
Kanser: Erkekler: Ortalama 5,1 kg’lık kilo kaybı = %-20,4 oranında
risk azalması. Kadınlar: Ortalama 5,4 kg’lık kilo kaybı = %-12,6
oranında risk azalması11

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİ
Aşırı kilolu olan bireyler:7
• Sağlık bakım hizmetlerini daha fazla kullanıyor.
• Daha fazla sayıda ameliyat geçiriyor.
• Sağlıklı kilosu olan kişilere kıyasla 2 misli daha fazla reçete alıyor.

OECD ülkelerinde aşırılı kilolu bireyler ortalama olarak
aşağıdakilerden sorumlu olacak:7

%70
%23
%9

Diyabete ilişkin tüm
tedavi masraflarındaki oran
Kardiyovasküler hastalıklarda
tedavi masraflarındaki oran

Kanserlerdeki oranı

OECD ülkelerinde aşırı kilolu bireylerin
her yıl neden olduğu

tahmini tedavi masrafları

425 Milyar USD7

VERİMLİLİK VE İŞYERİ
Obeziteli bireylerin işteki verimliliği normal bir VKİ’si olan bireylere
kıyasla ortalama olarak daha düşük seyrediyor.12
3,1 gün: Obeziteyle yaşayan bireylerin (normal kilolu bir kişiye
kıyasla) işe devamsızlık açısından ortalama ek gün sayısı13
Aşırı kilolu olmakla ilişkili x1 kronik hastalığı olan bireylerin sonraki yıl
işte kalma oranı %8 daha düşük.7
Verimlilik kaybı dünya genelinde obeziteyle ilişkili ekonomik yükün
%54–59’unu oluşturuyor.5

MÜDAHALELER
Obezitenin önlenmesi için harcanan
her bir doların yarattığı ekonomik getiride7
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Karar vericiler aşağıdakileri hedefleyen geniş
kapsamlı politika müdahalelerine yatırım yapmalı:
•
•
•
•

Çocukluk obezitesi ele alınmalı.
Obeziteyle ilgili damgalanma azaltılmalı.
Zorbalık azaltılmalı.
Aşırı kilolu çocukların beden ve akıl sağlığı iyileştirilmeli.

Obezite konusunu ele almak için hükümetlerin ve sağlık makamlarının bütünsel yaklaşımlara
yatırım yaparak; obezitenin ve ilişkili komplikasyonların erken müdahalesini ve uzun vadeli
yönetimini kapsamaları gerekiyor.
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