
УДК 616-056.257-057 
 

Г.Е. Аимбетова, М.А. Рамазанова, А.А. Каныбекова, А.М. Ауезова 
С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті 

Қоғамдық денсаулық кафедрасы 
«ҚДСЖМ» Қазақстандық медициналық университеті 
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Соңғы онжылдықта көптеген зерттеушілер дамыған елдерде де, дамушы елдерде де артық салмақпен және семіздікпен 
ауыратын балалар мен жасөспірімдер санының қарқынды өсуін көрсетеді. Өндірістік елдер үшін, қоршаған ортасы 
қолайсыз ірі қалалар мен елді мекендер үшін, табысы төмен және сауаттылық деңгейі төмен адамдар үшін немесе 
зиянды өмір салты, оның ішінде балалар үшін бос уақытты дұрыс ұйымдастырбаған іс-шаралар. Біріншілік медициналық-
санитарлық дәрігерлердің (учаскелік педиатрлар, мектеп және отбасылық дәрігерлер), сондай-ақ ата-аналардың дене 
салмағының  жастық-жыныстық стандарттарын, қауіп факторларын, балалар мен жасөспірімдердің семіздік 
профилактикасы мен бұзылуын уақтылы анықтаудағы маңыздылығы атап көрсетілген. Алдын алу  шараларын әр түрлі 
деңгейде - отбасыларда, жүкті әйелдер, жас балалар, мектеп жасына дейінгі және мектеп жасындағы балалар арасында, 
мектептерде, қалалық денсаулық сақтау орталықтарында жүзеге асыру бойынша ұсыныстар беріледі. 
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Семіздік бүкіл әлемде күрделі мәселеге айналды. Қазіргі кезде Жер бетінде миллиардтан астам адам артық салмақ пен 
семіздікке шалдыққан. Бұл жағдайдың балалар арасында таралуы ерекше алаңдаушылық туғызады. Артық салмағы немесе 
семіздігі бар баланың ересек жасында осындай мәселелерге тап болатындығы қазірдің өзінде дәлелденген. 
Дамыған елдердегі балалар мен жасөспірімдер арасында артық салмақтың (АС) және семіздіктің таралуы 1971 жылдан 
бастап өсе бастады және соңғы онжылдықтарда ересектер сияқты эпидемиялық деңгейге жетті. Мысалы, АҚШ-та 2 жастан 
асқан әрбір үшінші баланың артық салмағы немесе семіздігі бар *1+. 
Скандинавия елдерінде балалардағы семіздіктің таралуы Жерорта теңізіне қарағанда азырақ, дегенмен, семіздікпен 
ауыратын балалардың үлесі уақыт өте келе екі жағдайда да артуды. Дамушы елдерде осындай тенденция байқалуда. 2011–
2014 жж Алжир, Аргентина, Бразилия, Үндістан, Камерун, Қытай, Корея, Мексика, Таиланд, Танзания және басқа елдерде 
артық салмақ пен семіздікпен ауыратын балалар мен жасөспірімдер санының артуы туралы көптеген хабарламалар болды. 
Бірақ бұл толық емес тізімде балалардағы семіздіктің ғаламдық эпидемиясын көрсетеді. Мысалы, 20 ғасырдың аяғында Сауд 
Арабиясында семіздік 6-18 жас аралығындағы әрбір алтыншы бала немесе жасөспірімде байқалды. Танзания аймақтарының 
бірінде, 2011–2013 жылдары бастауыш сынып оқушылары арасында қыздарда семіздік жағдайларының көп мөлшері 
анықталды (3,8%,) ер балаларда (6,3%) қыздарда шамадан тыс АС таралуы ер балалардан екі есе көп болды (6,3% және  13,1% 
сәйкесінше, p = 0,031).  
NCD-RisC басшылығымен әртүрлі елдердің зерттеушілері 130 миллионға жуық адамның дене салмағын және бойын талдады, 
оның 31,5 миллионы 5 пен 19 жас аралығында. ДДҰ мәліметтері бойынша бұл эпидемиологиялық зерттеуге қатысқан 
адамдардың ең көп саны. Ғалымдар 2416 аймақтық зерттеулердің деректерін жинақтады, содан кейін байессиялық 
иерархиялық модельді қолдана отырып, 1975-2016 жылдар аралығында бүкіл әлем бойынша дене салмағының индексі (ДСИ) 
мәндерінің өзгеруін қадағалады. Талдауға 200 елдің тұрғындары қатысты. 
 

 
Сурет 1 - Семіздікке шалдыққан қыздардың үлесі (NCD-Risc мәліметі) 

 
 



 
Сурет 2 - Семіздікке шалдыққан ер балалардың  үлесі (NCD-Risc мәліметі) 

 
Дене салмағы индексінің (ДСИ) және қан қысымының (ҚҚ) орташа көрсеткіштері отбасында балалар саны аз үй 
шаруасындағы әйелдердің балаларында едәуір жоғары болды (p=0,019 және p <0,001 сәйкесінше). Қалаларда ата-
аналарының балаларын мектепке жіберуге жеткілікті кірісі бар жанұяларда семіздік ауыл балаларына қарағанда 3 есе жиі 
дамыды. Екінші жағынан, жоғары дамыған елдерде ерте жастағы балалардың семіздігі көбінесе кірісі аз  және сауаты төмен 
жанұя балаларында кездеседі *2+; мемлекет қаржыландыратын денсаулық сақтау бағдарламаларына қатысқан 2-5 жас 
аралығындағы балалардың 39%-ы артық салмақпен немесе семіздікпен ауырады. Алайда, әр түрлі елдердегі балалардағы 
семіздік немесе төмен дене салмағымен ауруын тек әлеуметтік-экономикалық факторды ескере отырып салыстыруға болады 
–балалар арасында сауалнама жүргізу кезінде ел дағдарыста немесе экономикалық өсу кезінде болуы әсер етеді *3+. 
Иранда, балалар семіздігі ең көп таралған жеті елдің бірі, дене салмағы индексінің (ДСИ) деңгейі жоғары қыздардың саны 
(ДСИ пайыздық шкаласы бойынша 85-тен 90-ға дейінгі пайыздық көрсеткіштер арасында) соңғы онжылдықта ер балалармен 
салыстырғанда айтарлықтай жоғары болды: 10,7 ± 1,1%,  7,4 ± 0,9% қарсы.  Бұл өте жоғары ДСИ-е ие қыздар мен ұлдардың 
санына тән - 95-ші процентильден жоғары (2,9 ± 0,1% қарсы 1,9 ± 0,1%). Еуропаның дамыған елдерінде, мысалы, 
Ұлыбританияда, 21 ғасырдың басында, сонымен қатар, АС шамадан тыс және семіздікпен ауыратын, оның ішінде орталық 
типтегі қыздар ұл балаларға қарағанда, әсіресе жасөспірімдерде көп болды. Тіпті бір елдің әр түрлі аймақтарында балалар 
мен жасөспірімдердің АС көрсеткіштері климаттық, географиялық, әлеуметтік жағдайлар мен ұлттық дәстүрлерге байланысты 
болатындығын ескеру қажет, сондықтан осы ерекшеліктерді ескере отырып, нормативті шкалалар жасалуы керек. 
Балалар мен жасөспірімдер арасында семіздіктің таралуына оның генетикалық табиғатынан (мысалы, лептиннің 
жетіспеушілігі) және медициналық себептерден (гипотиреоз, өсу гормонының жетіспеушілігі, дәрілік препараттардың  
жанама әсері, әсіресе стероидтар) қоршаған орта факторлары, басым өмір салты және мәдени орта әсерінің басымдылығы 
анықталды.  
Балалар мен жасөспірімдердегі дене массасының артық болуы көбінесе дамудың пренатальды кезеңінде  жүкті әйелдің және 
дамып келе жатқан ұрықтың дене салмағының реттелмеген ұлғаюынан болады. Сондықтан пренатальды кезең жүкті әйелде 
энергетикалық тепе-теңдікті қамтамасыз ету арқылы семіздік циклінің дамуын тоқтату үшін профилактикалық және түзету 
шаралары үшін қолайлы уақыт болуы мүмкін және сол арқылы семіздіктің дамуына ықпал ететін жатыр ішілік ортамен 
ұрықтың байланысының ұзақтығын азайтады *4, 5+. 
Кішкентай балаларда алиментарлы семіздік жиі дамиды, бұл тек генетикалық негізге ие емес, сонымен қатар дұрыс 
тамақтанбаудың, анасындағы невроздың және басқа детерминанттардың салдары болуы мүмкін *6+. 
Мектеп жасына дейінгі балаларда шамадан тыс АС және семіздік туылған кезде дене салмағының жоғары болуымен, 
шамадан тыс тамақтанумен және жасына сәйкес тамақтанудың бұзылуымен, балалардың төмен қозғалғыштығымен 
байланысты. Алғашқы медициналық қызмет тәжірибесінде аудандық және педиатрдың басшылығымен отбасыларға 
енгізілген ерте және мектепке дейінгі жастағы балаларға арналған дене салмағын басқарудың тиімді бағдарламалары 
енгізіле бастады *7+. Көптеген зерттеулерде түзету шараларының ұзақтығы 4-12 апта, ал бақылау кем дегенде 12 айды құрауы 
керек *8+. Л. М.Сандерс және басқалар жүргізген зерттеулерде *2+ аз қамтылған және сауаттылығы төмен отбасылардан 
шыққан 865 жұпқа арналған «мектепке дейінгі - ата-аналар» үшін 2 ай ішінде семіздіктің алдын алу бойынша осындай 
отбасыларға арнайы жасалған оқу-әдістемелік құралдарды қолдану арқылы педиатрға бару кезінде тренингтер өткізілді. 
Тамақтану, физикалық белсенділік, балалар мен ата-аналардың өзара әрекеттестігі және жалпы сау мінез-құлықтағы 
профилактикалық технологиялар бойынша білім беру келесі 24 айда қолданыла берді. 24-айлық бағдарламаның аяғында 
дене салмағынан асып түскен балалардың саны 85- процентильден асатын балалар саны 10% -ға төмендегені анықталды. 
Сондай-ақ, авторлар сауаттылығы төмен отбасыларында тәрбиеленетін мектеп жасына дейінгі балаларда семіздіктің алдын-
алу бойынша алдын-алу бағдарламалары бойынша оқытудың оңтайлы тәсілдерін сипаттады. 
Уачскелік  педиатрлар мен мектеп немесе отбасылық дәрігерлердің семіздіктің алдын-алу стратегиясында балалар үшін, 
олардың жас ерекшеліктеріне сәйкес арнайы әзірленген әңгімелер мен ойындарды қолдана отырып *9+, сонымен қатар 



мұғалімдерге, әсіресе бастауыш сыныптарға және ата-аналарға арналған білім беру компоненті қамтылуы керек. барлық 
отбасы мүшелері мен жақын орта үшін «салауатты мінез-құлық» қағидаттары бекітілді *10, 11, 8+. 
Канадада отбасылық дәрігерлердің балаларда семіздіктің алдын алуда ықтимал кедергілер анықталды және оларды жою 
бойынша ұсыныстар берілді *12+. Балалар мен жасөспірімдерде семіздіктің алдын алу бойынша отбасылық дәрігерлердің 
жұмысына кедергі жасайтын мәселелер: 
- семіздік әлеуметтік немесе отбасылық мәселе, ал отбасылық дәрігердің міндеті тек мәселені анықтау болып табылады 
деген қоғамда басым сенім; 
 - артық салмақтары бар, білім деңгейі төмен және күнделікті өмірде стресс деңгейі жоғары ата-аналардың ынтасы мен 
қатысуы төмен болуы мүмкін, балаларында АС мәселелері бар екенін жоққа шығарады; 
- балалар мен жасөспірімдерде семіздіктің алдын алу, диагностикалау және түзету бойынша отбасылық дәрігердің білімі мен 
практикалық дағдыларының жеткіліксіз деңгейі; 
- ата-аналар мен балалардың өз отбасының өмір салтын өзгертуге құлықсыздығы, қаламауы немесе қызығушылығының 
төмендігі; 
 - отбасылық дәрігерлерде, ата-аналар мен балаларда АС төмендету нәтижелері мен мақсаттарының сәйкес келмеуі; 
- әлеуметтік-экономикалық жағдайы төмен отбасыларындағы балаларда семіздік жиі дамиды ауқатты отбасыларына 
қарағанда. Табыс аз болған жағдайда, отбасылар пайдалы тамақ сатып ала алмайды, өндірушілер денсаулыққа ықпал 
етпейтін тағамдардың бағасын төмендетеді, бұл мұндай отбасылардағы зиянды тағамдық рациондарына  үлкен әсер етеді. 
G. Plourde тұжырымдағандай *12+ балалардағы семіздіктің алдын-алу жолындағы кедергілерді жеңу стратегиялары 
отбасылық дәрігерлер мен медициналық оқу орындарының келесі әрекеттерін қамтиды: 
- отбасылық дәрігерлердің өзіндік есептеріне қарағанда олардың консультациялық мүмкіндіктеріне қарап, қысқа мерзімді 
тренингтерге қатысу, клиникалық және практикалық нұсқауларды оқып-үйрену жоғарылайды; 
- дәрігерлердің барабар дайындығын қамтамасыз ету: отбасылық дәрігерлерді даярлау және қайта даярлау бағдарламалары 
салмақ дәрежесін бағалау және АС мәселелері бар балаларға кеңес беру үшін заманауи компоненттерді қамтуы керек; 
 - балалар семіздігі бойынша мамандардың жаттығулары, жаттығу мамандары, диетологтар мен балалар психологтарының 
семинары отбасылық дәрігерлерге семіздікті емдеу туралы жаңа түсініктер бере алады, денсаулықты жақсарту әдістерін 
жетілдіреді және балалар мен ата-аналардың медициналық тағайындауларды орындауға деген ынтасын арттырады; 
- нақты пациенттерге бағытталған бағдарламалармен қамтамасыз ету, отбасылық дәрігердің бірінші келуінен бастап және 
келесі сапарлар кезінде әр пациент туралы ақпарат жинауды стандарттау уақытты үнемдейді және оның балалар мен 
жасөспірімдердегі АС-тың және семіздіктің алдын-алу және түзету жөніндегі жұмысының тиімділігін арттырады; 
- емделушілерге кеңес беру кезінде дәрігерлер қолданатын тамақтану, физикалық белсенділік және мінез-құлықтың өзгеруі 
туралы кеңес беретін оқыту модульдерін қолдану;  
- жоғары АС мәндері анықталған кезде автоматты дабыл сигналы бар электронды тіркеушілерді қолдану ДСИ-ін есептеуді 
жеңілдетеді және бақылау динамикасында әр науқас үшін АС және ДСИ өзгеру тенденциясының автоматты құрылысын 
қамтамасыз етеді, уақытты үнемдейді және болашақта пациент туралы қол жетімді ақпаратқа оңай қол жетімділікті ашады; 
- ата-аналарға балаларының денсаулығы туралы барлық ақпаратты беру, оларды отбасылық дәрігердің кеңесін қабылдауға 
мүмкіндік береді, балалардағы АС азайту және семіздіктің алдын алу үшін өмір салтын өзгертуге төзімділікті төмендетеді; 
- ата-аналарды мадақтау өмір салтын бүкіл отбасының ісіне айналдыруға ықпал етеді;  
- ата-аналарға және пациенттерге жарияланған нұсқаулықтан АС басқару бойынша нұсқаулық беру және тиісті веб-сайттарға 
кіру отбасылық дәрігерлердің жұмысын жеңілдетуі мүмкін;  
- отбасылық дәрігерлердің семіздік бар балалары отбасыларға арналған терапияның стандартталған моделін қолдануы 
(Канада), отбасылық қатынастарға бағытталған, балалар мен жасөспірімдердің семіздік ауырлығын төмендетуге, олардың 
физикалық жағдайы мен өзін-өзі бағалауын жақсартуға, және жалпы алғанда, отбасының жұмыс істеу сапасын жақсартуға 
мүмкіндік береді. 
6 елдегі 21 зерттеу деректерін талдау негізінде A. J. Williams  және т.б. *13+ мектеп оқушыларының семіздікке жол бермеу 
үшін аралас шаралар (тамақтануын өзгерту және физикалық белсенділіктің артуы) тек мектепте емес, әр түрлі деңгейде 
жасалуы керек және бірнеше ай емес, бірнеше жылға созылуы керек деген тұжырымға келді. Бірақ, мысалы, физикалық 
белсенділік түріндегі бір әсердің өзі оң нәтиже беруі мүмкін, егер ол балалар мен жасөспірімдерде АС  азайтуға бағытталса.  
Оқу күні ішінде балалар мен жасөспірімдердің арнайы әзірленген дене шынықтыру бағдарламаларының әсерін мектептен 
кейін қалған уақытта аз қозғалатын өмір салты төмендетеді. Бос уақыт кезінде балалардың физикалық белсенділігі үшін 
кедергі аналар мен әжелердің шамадан тыс қорғанысы болуы мүмкін, олар үшін бала үнемі «біздің көз алдымызда» болуы 
ыңғайлы. Мектептен кейін отырықшы өмір салтымен, сондай-ақ күн сайын көп уақытты компьютерлік ойындарға және 
теледидар бағдарламаларын көруге жұмсайтын мұндай балалардың көп болуы АС-тың дамуына әкеледі *14+. 
Мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балалардағы АС-тың және семіздіктің алдын-алу мен түзетудің маңызды рөлі ата-
аналар, отбасылық дәрігер мен педиатрдың кеңесімен үйде ұзақ уақытқа созылатын шаралар тағайындалады *15+. Кішкентай 
балалардың сау мінез-құлқы үшін ата-аналардың үлгісіне мән беріп, олардың үйдегі араласу әсерінен олардың семіздігін 
төмендететін қол жетімді оң нәтижелерді ескеру *16+, N. N. Showell және басқалар *17+ мұндай профилактикалық 
бағдарламалардың тиімділігі кең тәжірибеге ұсынылмай тұрып, көптеген зерттеулердің интегралды талдауымен қосымша 
расталуы керек деп санайды. 
Денсаулық орталықтары артық салмағы және семіздігі бар балалардың отбасыларына мамандандырылған көмек көрсетуі 
керек. Олардың қызмет саласы балалар контингентімен жұмыс кезінде де, ата-аналар топтарымен де *18+, сондай-ақ жеке 
консультациялар кезінде балалар мен жасөспірімдерде АС бұзылуларының алдын-алу мақсатында дене шынықтыру 
бағдарламалары мен сау тамақтану мәселелері бойынша сабақтарды өткізуді қамтиды, олардың сапасы бастапқы деңгей 
шеңберінде соңғы жылдары жақсарып келеді. 
Американдық педиатрия академиясының қызметкерлері, АҚШ-тың Медицина институты. Американдық диетологтар 
қауымдастығы, Американдық денсаулық сақтау қауымдастығы, АҚШ-тың профилактикалық қызметінің жедел тобы, Task 



Force Ақ үйдің балалық шақтың семіздігі жөніндегі арнайы тобы  М.Т. Быков,  А.А.Брюсова және басқалар M. Vine бойынша 
бейімдеді *8+. Қолданылған мәліметтер *19, 20, 21, 10, 22, 23, 24+. 
- ата-аналарды жасына байланысты пайыздық нормативті ДСИ шкалаларымен таныстыру, олармен баласының АС / ДСИ 
талқылау. Ата-аналарға балаларындағы семіздіктің алдын-алу бойынша алынған мәліметтерге сәйкес жекелеген кеңестер 
беру. 
- семіздікке байланысты ілеспелі аурулар жағдайларын анықтау және балалар мен жасөспірімдердің денсаулығын жақсарту 
бойынша шаралар қабылдау.  
- отбасылық тарихты ескере отырып, семіздік даму қаупі бар балаларды олардың туу салмағына, сондай-ақ әлеуметтік-
экономикалық, этникалық, мәдени және экологиялық факторларға байланысты анықтау. Ересектердегі созылмалы 
аурулардың семіздікке байланысты қауіпті факторларының өзгеруін қадағалау. 
 - ата-аналармен балаларының, әсіресе, бос уақытында физикалық белсенділіктің сипаты мен режимін талқылау. Әңгімелесу 
жүргізу, қағаз және электронды тасымалдағыштарда балалардың жасына байланысты дене жаттығуларының түрлері мен 
қарқындылығы туралы, АС-ы қалыпты ұстаудағы жаттығу жүктемелерінің рөлі туралы ақпарат тарату 
- ата-аналарға балаларды 2 жасқа толғаннан кейін олардың дұрыс тамақтануы, 2 жастан 6 жасқа дейінгі балаларға арналған 
тамақ пирамидаларын пайдалану туралы ұсыныстар беру (әңгімелер, буклеттер, электронды ақпарат құралдары). Үйде 
тамақтанудың дене салмағын  қалыпты мөлшерін сақтаудағы маңыздылығын атап көрсету. 
- мектепке дейінгі және бастауыш мектеп жасындағы балалардың тамақтануын жақсарту үшін ата-аналар келесі ережелерді 
ұстануы керек: тамақтану уақытын бала емес, ата-ана таңдайды; тамақ әр түрлі болуы керек; тағам бөліктерінің өлшеміне 
назар аудару керек; майсыз немесе майы төмен тағамдарды қолдану; тағамдар санын шектеу; отырықшы уақытты шектеу; 
ДСИ-нің қалыпты мәндерінде балаларға тұтынылатын тағамның калориялылығын және тағамдарды таңдауды өздігінен 
реттеуге мүмкіндік беру; артық тамақтанбау, балаларда тойу белгілері пайда болған кезде тамақтандыруды тоқтату, үйдегі 
тамақпен үнемі қамтамасыз ету. 
- ата-аналарды балалар мен жасөспірімдердің табиғаты мен диетасын талқылауға тарту, қажет болған жағдайда балалық 
және жасөспірім кезіндегі тамақтану мамандарымен қосымша консультациялар ұйымдастыру; қатар жүретін соматикалық 
аурулармен - диетологпен кеңесу. Ата-аналарға дұрыс тамақ таңдауды үйрету керек, ал ата-аналар өз кезегінде балалары 
мен жасөспірімдеріне білім беруі керек. 
- әр түрлі этностық балалармен жұмыс жасау кезінде диетаның компоненттері бойынша ұсыныстарда ұлттық тағамдық 
ерекшеліктер ескерілуі керек. 
- Тәжірибеңізге дәрігерлерге арналған балалық және жасөспірім кезіндегі АС-тың артық мөлшерін және семіздікті 
диагностикалау, алдын-алу, түзету бойынша нұсқаулықтың ұсыныстарын енгізіңіз, ал ата-аналар мен ересек жасөспірімдер 
үшін оларға арналған ақпараттар тек ақпараттық буклеттер түрінде ғана емес, сонымен қатар электронды түрде таратылуы 
мүмкін.  
- балалардағы дене салмағын реттеу мәселелері бойынша ата-аналар мен жергілікті дәрігер арасында телефон арқылы кеңес 
алу мүмкіндігін қамтамасыз ету. 
Осылайша, артық дене салмағы мен семіздіктің алдын алуда олардың денсаулығын сақтау ғана емес, сонымен қатар 
ересектерде семіздік пен онымен байланысты созылмалы аурулардың дамуын болдырмау мақсатында бала кезінен, тіпті 
балалар туылғанға дейін бастау керек. Балалық шақта немесе жасөспірімде АС-тың  дамуын тоқтату ең ұзақ мерзімді 
құндылыққа ие - салауатты өмір сүру жылдары. Әрине, мұнда берілген барлық ұсыныстар әр түрлі елдерде жедел түрде 
жүзеге асырыла алмайды, бірақ тұтастай алғанда олар балалар мен жасөспірімдерде қоғамның нақты жағдайларына сәйкес 
келетін семіздіктің алдын-алудың бірыңғай стратегиясын жасауға жақсы мысал бола алады. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЖИРЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
 

Резюме: За последнее десятилетие многие исследователи показали быстрый рост числа детей и подростков с избыточным 
весом и ожирением как в развитых, так и в развивающихся странах. В наибольшей мере это в целом характерно для развитых 
стран, крупных городов и местностей с неблагоприятной экологией, для населения с низким уровнем дохода и грамотности, 
или с нездоровым образом жизни, в том числе, с неправильно организованным досугом детей. Подчёркнута значимость 
врачей первичного звена здравоохранения, а также родителей, для своевременного выявления нарушения возрастно-
половых нормативов массы тела, факторов риска, проведения профилактики и коррекции ожирения у детей и подростков. 
Даны  рекомендации по реализации профилактических мероприятий на разных уровнях – в семьях, среди беременных 
женщин, детей раннего, дошкольного и школьного возраста, в школах, Центрах здоровья.  
Ключевые слова: дети, избыточная масса тела, ожирение детей и подростков, факторы риска, профилактика 
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PROBLEMS OF OBESITY IN CHILDREN AND ADOLESCENTS AND  

RECOMMENDATIONS FOR PREVENTION 
 

Resume: over the last decade many researchers have showcased that the number of overweight children has rapidly increased in 
both developed and undeveloped countries. Such tendency is more common for developed countries, big cities and places with 
ecological problems as well as for the population with low level of income and literacy, or for the ones with unhealthy lifestyle, 
including those without an organized leisure for their children. The importance of local doctors, as well as parents is emphasized, as 
their role is to timely find out any violations of body mass standards and risk factors and provide necessary preventive measures and 
correction management of obesity in children and teenagers. Recommendations for carrying out preventive activities on different 
levels – for families, pregnant women, tender-age infants, pre-school and school age children, in schools, wellness centers are 
provided. 
Keywords: children, overweight, overweight and obesity in children, risk factors, prevention 


