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Świadomość zdrowotna i samoocena w zakresie otyłości  
i nadwagi pacjentów praktyk lekarza rodzinnego

Health self-awareness and self-esteem in the field of obesity and overweight  
of GP’s patients
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E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. nadwaga i otyłość to czynniki determinujące wiele schorzeń, z którymi zgłaszają się pacjenci do Prak-
tyki lekarza rodzinnego. 
Cel pracy. ocena poziomu wiedzy pacjentów na temat swoich danych w zakresie wagi, wzrostu oraz obwodu brzucha, 
a następnie porównanie samooceny pacjentów w stosunku do obiektywnie zdefiniowanych wartości – Bmi, w zależności od 
wieku, płci, poziomu wykształcenia oraz miejsca zamieszkania.
Materiał i metody. zbadano 957 dorosłych pacjentów z 3 praktyk lekarzy rodzinnych zlokalizowanych w dużym mieście, 
małym mieście i na wsi. narzędziem badawczym była ankieta z pytaniami zamkniętymi i otwartymi. 
Wyniki. Poziom znajomości wzrostu, wagi i obwodu brzucha nie różnił się wśród ankietowanych w zależności od wieku, płci, 
wykształcenia oraz miejsca zamieszkania. różnice dotyczyły samooceny ankietowanych: najbardziej optymistycznie oceniali 
się mężczyźni z terenów wiejskich; prawidłowo ważący pacjenci, oceniający siebie jako osoby z nadwagą lub otyłością re-
krutowali się częściej spośród młodych kobiet z wyższym wykształceniem.
Wnioski. Poziom znajomości swoich danych w zakresie wagi i wzrostu nie warunkuje prawidłowej samooceny pacjentów.
Słowa kluczowe: otyłość, Bmi, samoocena.

Background. overweight and obesity are factors that determine many diseases with which patients present them-
selves to the Family Practice Physician.
Objectives. assessment of the patient’s knowledge level of their weight, height and abdominal circumference and then com-
parison of their self-esteem in the relation to objectively defined values, such as age, gender, level of education and place of 
residence. 
Material and methods. the study was conducted on a group of 957 adults in 3 gP’s practices located in a big city, small town 
and in the country. the research tool was a questionnaire with closed and open questions.
Results. knowledge of one’s height, weight and abdominal circumference did not differ among the respondents according to 
age, gender, education and place of residence. an assessment of patients’ weight varied: the most optimistic patients were men 
from rural areas; properly weighing patients evaluating themselves as overweight or obese often were recruited among young, 
highly educated females.
Conclusions. the patients level of knowledge of weight and height is not a prerequisite for the proper patient’s self-esteem. 
Key words: obesity, Bmi, self-esteem.

Streszczenie

Summary

Wstęp
otyłość prosta jest uważana za pandemię XXi wie-

ku. według badania natPol 2011, w populacji w wieku 
15 lat i więcej odsetek osób z nadwagą wzrósł z pozio-
mu 31,7% w 1996 r. do 36,4% w 2009 r., zaś z otyłością  
– z 11,4 do 15,8% [1]. Do środowiskowych czynników ry-
zyka rozwoju otyłości należą m.in. złe nawyki żywienio-
we i zmniejszona aktywność fizyczna [2]. Podstawowym 
elementem w identyfikowaniu czynników ryzyka rozwoju 
otyłości jest samoświadomość pacjenta i umiejętność real-
nej oceny swojej wagi. niniejsza praca przedstawia analizę 
porównawczą między samooceną pacjentów praktyk leka-
rza rodzinnego w zakresie swojej wagi, a obiektywną oceną 
w oparciu o Bmi, z uwzględnieniem różnic wynikających 
z płci, wieku, wykształcenia i miejsca zamieszkania. aby 

pacjent rozpoczął skuteczne leczenie w oparciu o zmianę 
nawyków, musi umieć prawidłowo oceniać swoje czynniki 
ryzyka i wynikające z niego zagrożenia. Przez aktywne ko-
rygowanie błędnego wyobrażenia pacjentów na temat swo-
jego stanu zdrowia lekarz rodzinny oraz mass media mogą 
przyczynić się do zmniejszenia częstości występowania po-
wikłań otyłości [3].

Cel pracy
celami pracy były:

1. ocena poziomu wiedzy pacjentów na temat swoich 
danych w zakresie wzrostu, wagi i obwodu brzucha 
oraz określenie zależności znajomości tych parame-
trów od wieku, płci, poziomu wykształcenia oraz miej-
sca zamieszkania.
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2. zbadanie samoświadomości pacjentów w stosunku do 
obiektywnie zdefiniowanych wartości nadwagi i otyło-
ści, w zależności od wieku, płci, poziomu wykształce-
nia oraz miejsca zamieszkania.

3. identyfikacja grup pacjentów szczególnie narażonych 
na błędne interpretowanie swojego Bmi.

Materiał i metody

Badanie przeprowadzono na grupie 967 dorosłych pa-
cjentów, spośród których 865 wypełniło ankietę prawidło-
wo. grupa ta, składająca się z 565 kobiet oraz 300 męż-
czyzn, rekrutowana była spośród trzech praktyk lekarzy 
rodzinnych, zlokalizowanych w ośrodkach o zróżnicowa-
nym stopniu urbanizacji. 170 ankietowanych (20%) było 
pacjentami placówki we wrocławiu, 408 (47%) – placówki 
na wsi podmiejskiej w powiecie wrocławskim, natomiast 
287 (33%) – placówki na terenie typowo wiejskim. Pacjen-
ci zostali podzieleni na cztery grupy wiekowe: 18–35 lat 
– 32%, 36–50 lat – 32%, 51–65 lat – 25% i > 65 lat – 12% 
ankietowanych. Badani z podstawowym wykształceniem 
stanowili 14% grupy badanej, z wykształceniem średnim  
– 48%, a z wyższym – 38%.

narzędziem badawczym była autorska anonimowa 
ankieta z piętnastoma pytaniami zamkniętymi i otwartymi, 
wypełniana przez pacjentów losowo zgłaszających się do 
wymienionych praktyk lekarzy rodzinnych w okresie 2 tygo-
dni kwietnia 2013 r. ankietowani byli pytani o swoją wagę 
(kg), wzrost (cm), a także o własną ocenę swojej wagi (mam 
nadwagę/mam otyłość/ważę prawidłowo).

Wyniki

Badanie wykazało bardzo wysoki poziom znajomości 
swojego wzrostu (99% badanych) i wagi (97%). znajomość 
swojego obwodu brzucha potwierdziło już tylko 44% spo-
śród ankietowanych. wykształcenie oraz wiek nie miały 
istotnego wpływu na znajomość ww. parametrów. obwód 
brzucha najsłabiej był znany grupie najmłodszych ankieto-
wanych i sięgał 32%, podczas gdy grupy starsze znały ten 
parametr w odpowiednio: 45, 51 i 57%. Płeć badanych nie 
wpływała na poziom znajomości swojego wzrostu i wagi. 
kobiety znały swój obwód brzucha częściej niż mężczyźni 
(49,7% w porównaniu z 40,5%). wiedza ankietowanych 
dotycząca znajomości swojego wzrostu i wagi nie różniła 
się w zależności od miejsca zamieszkania (96–100%), jed-

nakże badani z terenów wiejskich znali swój obwód brzu-
cha częściej (54%) niż grupa z dużego miasta (40%) i miasta 
średniego (38%). 

ankietowanych pacjentów zapytano o własną ocenę do-
tyczącą swojej wagi i porównano ją z Bmi wyliczonym na 
podstawie podanych przez ankietowanych danych. w ka-
tegorii niedowagi (Bmi < 18,49) aż 95% określiło swoją 
wagę jako prawidłową. Spośród pacjentów z nadwagą tylko 
67% badanych oceniło się właściwie, natomiast 29% uwa-
żało, że waży prawidłowo. 70% ankietowanych z otyłością 
pierwszego stopnia określiło swój stan tylko jako nadwagę. 
tendencja ta obecna jest także wśród osób z otyłością dru-
giego stopnia i otyłością olbrzymią. odsetek osób prawidło-
wo oceniających swoją nadwagę wynosił odpowiednio: 50 
i 40%. 

analiza zebranych danych pozwoliła na wyłonienie 
dwóch grup pacjentów, znacząco różniących się samooce-
ną. Pierwsza grupa to badani, którzy pomimo iż cierpieli na 
nadwagę lub otyłość oceniali swój stan jako prawidłowy. 
grupa ta liczyła 93 osoby i składała się w większości z osób 
w wieku 36–65 lat oraz osób o średnim wykształceniu (46%), 
mieszkających na terenach wiejskich (48%) i podmiejskich 
(38%). 68% spośród tych osób stanowili mężczyźni.

Druga grupa, znacząco różniąca się samooceną, oce-
niała swój stan jako nadwagę, mimo iż ich Bmi było w gra-
nicach normy lub poniżej, tj. wchodziło w obszar niedowa-
gi. grupa ta, licząca 58 osób, składająca się w większości 
z kobiet (86%), charakteryzowała się młodym wiekiem, 
wysokim poziomem wykształcenia oraz wywodziła się z te-
renów podmiejskich.

Wnioski

wysoki poziom znajomości swoich danych w zakresie 
wagi i wzrostu nie przekłada się na prawidłową samoocenę 
pacjentów. istnieją znaczące rozbieżności między obiek-
tywnie zdefiniowanymi wartościami, do których należy 
Bmi, a własną oceną swojej wagi przez badanych. Jak wy-
kazano, stan ten nie jest zależny od poziomu wykształcenia, 
gdyż podobny odsetek osób z podstawowym, jak i wyższym 
wykształceniem nieprawidłowo interpretuje swoje dane wy-
nikające ze stosunku wagi do wzrostu. z kolei czynniki, ta-
kie jak: wiek, płeć czy miejsce zamieszkania, mają wpływ 
na poziom samooceny pacjentów. edukując pacjentów, 
należy zwrócić szczególną uwagę na mężczyzn w średnim 
wieku, mieszkających na terenach wiejskich.

Rycina 1. Samoocena ankietowanych dotycząca wagi a rzeczywiste Bmi
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również stosunkowo niski poziom wiedzy dotyczący 
obwodu brzucha ankietowanych pokazuje, że świadomość 
dotycząca tego ważnego czynnika ryzyka związanego 
z otyłością nie jest szeroko znana pacjentom. 

wydaje się słuszne stwierdzenie, że pacjentów należy 
aktywnie uświadamiać i edukować tak, by urealniać ich 

samoocenę dotyczącą swojej wagi. takie aktywne zaanga-
żowanie lekarza rodzinnego w edukację pacjentów może 
przynieść korzyść w zakresie samoświadomości pacjentów 
i docelowo wpłynąć na wcześniejszą zmianę nawyków ży-
wieniowych oraz stylu życia pacjentów z nadwagą i otyło-
ścią.


