
Organizata Botërore e Shëndetësisë obezitetin e definon si „akumulim 
jonormal ose i tepruar i yndyrës që paraqet rrezik për shëndetin." 
Zakonisht matet me ndihmën e Indeksit të Masës Trupore (IMT), i 
njohur gjithashtu si Body Mass Index (BMI), edhe pse ekzistojnë metoda 
të tjera si raporti i mesit me lartësinë, i cili, së bashku me IMT, mund ta 
bëjë më të saktë vlerësimin e obezitetit.

 

ÇFARË ËSHTË OBEZITETI?

Obeziteti mund të shkaktohet nga një sërë faktorësh, duke përfshirë këtu 
shkaqet biologjike, predispozicionin gjenetik, shëndetin mendor, mjedisin, 
aksesin në shërbimet shëndetësore ose konsumimin e tepruar të ushqimeve 
të përpunuara. Ai nuk shkaktohet vetëm për shkak të mungesës së vullnetit.

OBEZITETI ËSHTË SËMUNDJE

Njerëzit që jetojnë me obezitet janë më të rrezikuar nga sëmundje të tjera 
kronike si diabeti, sëmundjet kardiovaskulare dhe disa lloje të kancerit. 
Obeziteti gjithashtu është një faktor rreziku për komplikimet si pasojë 
e COVID-19. 

OBEZITETI ËSHTË FAKTOR RREZIKU

Mendimi se humbja në peshë lidhet vetëm me dietën dhe aktivitetin fizik, 
pra ndjekja e qasjes „ha më pak, lëviz më shumë”, nënkupton injorimin e 
faktorëve të tjerë që kontribuojnë për shfaqjen e obezitetit. Përfitimet e 
aktivitetit fizik ndaj shëndetit të përgjithshëm nuk mund të mohoen, 
megjithatë, ai nuk është një faktor i rëndësishëm për trajtimin e obezitetit. 

„HA MË PAK, LËVIZ MË SHUMË“ NUK 
DO E „ELIMINOJË“ OBEZITETIN 

Në shumë vende, njerëzit obezë fajësohen rregullisht për sëmundjen e tyre. 
Pesha, si një stigmë, përforcon supozimin se obeziteti është vetëm një 
përgjegjësi individuale e personit. Kjo gjë mund të dëmtojë mirëqenien 
mendore dhe fizike dhe t'i pengojë njerëzit që të kërkojnë kujdesin mjekësor 
që u nevojitet. Edhe pse stigma ndryshon në pjesë të ndryshme të botës, 
një gjë është e qartë: përjetimi i paragjykimeve sistematike nuk i ndihmon 
njerëzit të adoptojnë një mënyrë më të shëndetshme të jetesës. Në fakt, 
kjo gjë mund t’ua përkeqësojë gjendjen.  

STIGMATIZIMI I PESHËS TRUPORE 
ËSHTË I RREZIKSHËM

Obeziteti shpesh shkaktohet nga forca që janë jashtë kontrollit të një 
personi. Faktorët biologjikë dhe gjenetikë i vënë disa prej nesh në grupin 
e më të rrezikuarve. Mjediset tona fizike dhe sociale ndikojnë në a�ësinë 
tonë për të jetuar një jetë të shëndetshme dhe na ekspozojnë ndaj 
ushqimeve jo të shëndetshme që janë krijuar për të na bërë të hamë 
më shumë. Prandaj, obeziteti është rezultat i faktorëve kompleks biologjik, 
gjenetik dhe mjedisorë. 

INDIVIDËT NUK KANË FAJ PËR 
OBEZITETIN E TYRE

Pesha trupore është një tregues për obezitet, por trajtimi i obezitetit nënkupton 
përmirësimin e shëndetit të përgjithshëm, jo vetëm humbjen në peshë. Është 
e mundur që një person me një BMI më të lartë ta menaxhojë mirë sëmundjen 
e tij dhe të jetojë me një „peshë trupore të shëndetshme". 

OBEZITETI NUK ËSHTË VETËM 
PESHA TRUPORE

Sot, numri i personave me obezitet po rritet më së shpejti në vendet 
me të ardhura të ulëta dhe të mesme. Shumë njerëz në të njëjtën kohë 
përballen me mbipeshë/obezitet dhe kequshqyerje. Obeziteti është 
veçanërisht i përhapur tek komunitetet më të varfra dhe më të cenueshme. 

OBEZITETI NUK ËSHTË SËMUNDJE 
VETËM E VENDEVE TË PASURA 

Obeziteti tek fëmijët dyfishohet në çdo 10 vjet. Ai mund të ndikojë ndjeshëm 
në shëndetin fizik, në mirëqenien sociale dhe emocionale dhe në vetëvlerësimin 
e fëmijës. Shoqërohet me performancë të dobët të të mësuarit dhe cilësi më të 
ulët të jetës. Obeziteti transmetohet shpesh nga fëmijëria në jetën e mëvonshme 
të personit që përballet me të, kështu që parandalimi dhe trajtimi janë qenësor për 
të ndaluar rritjen globale të obezitetit. Është i domosdoshëm edukimi për mënyrën 
e duhur të të ushqyerit të fëmijëve. 

OBEZITETI TEK FËMIJËT MUNDET 
DHE DUHET TË PARANDALOHET 
DHE TË TRAJTOHET 

FAKTE PER OBEZITETIN

NJEREZ
Personat që jetojnë me obezitet 
janë dy herë më të rrezikuar nga 

hospitalizimi si pasojë e COVID-19. 

2x

E FEMIJEVE
.... . . . .

Pritet që gjatë dekadës së ardhshme 
obeziteti tek fëmijët të rritet 

për 60%, duke arritur kështu në 
250 milionë deri në vitin 2030. 

TRILION
Deri në vitin 2025, shpenzimet 

mjekësore për trajtimin e pasojave 
të obezitetit do kushtojnë mbi 

1 trilion dollarë. 

800 milionë njerëz në mbarë 
botën jetojnë me obezitet.

1$
MILIONE

800

Për më shumë vizitoni:  worldobesityday.org
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