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Az elhízással kapcsolatos attitûdök az egészségügyi
ellátórendszerben  
CZEGLÉDI EDIT

Az elfogultság, az elôítélet és a diszkrimi-
náció részei az elhízással élôk mindennap-
jainak, még az egészségügyi ellátórendszer
vonatkozásában is. Az elhízással kapcsola-
tos elôítéletek a súlyfelesleggel élô pácien-
sekkel való tiszteletlen, megalázó bánás-
módhoz vezethetnek, és ronthatják a páci-
ensek gondozásának minôségét is. Az elhí-
zás és annak stigmatizációja között kétirá-
nyú kapcsolat feltételezhetô: az elhízással
élôk diszkriminációja gyakori, ugyanakkor
a stigmatizációs élmények további súlygya-
rapodást eredményeznek, emellett az
egészségügyi ellátórendszer kerüléséhez,
az egészség romlásához és a mortalitás
kockázatának növekedéséhez vezetnek. A
tanulmány célja a szakemberek tudatossá-
gának növelése az elhízással kapcsolatos
elôítéletek és diszkrimináció tekintetében,
illetve olyan stratégiák bemutatása, ame-
lyek elôsegítik az elhízással élôk stigmati-
zációjának csökkentését az egészségügyi
ellátórendszerben. Mindez a jobb ellátást
szolgálja és hosszú távon népegészségügyi
jelentôsége lehet. 

túlsúly, elhízás, elôítélet, diszkriminció,
stigma, stigmatizáció

ATTITUDES TOWARDS OBESITY IN THE
HEALTH CARE SYSTEM

Bias, prejudice and discrimination are
part of the everyday life of people with
obesity, even in the health care system.
Obesity-related prejudices can lead to dis-
respectful, humiliating treatment of pa -
tients with excess weight and impair the
quality of care for patients. There is a bidi-
rectional relationship between stigmatiza-
tion of obesity and obesity: discrimination
against obesity is frequent, while stigmati-
zation experiences lead to additional
weight gain and result in avoidance of
health care, and health deterioration and
increas ed risk of mortality. The aim of the
study is to raise awareness among profes-
sionals about obesity-related prejudices
and dis crimination, and to present strate-
gies to reduce stigmatization of obesity in
the health care system. All this will serve
better care and may have public health
significance in the long run.

overweight, obesity, prejudice, 
discrimination, stigma, stigmatization
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Az elfogultság, az elôítélet és a diszkrimi-
náció részei az elhízással élôk minden-
napjainak (1). Az elôítélet valamely cso-

port tagjaival kapcsolatos negatív hiedelmekre
vonatkozik, míg a diszkrimináció egy adott cso-
port tagjával szemben megnyilvánuló nyíltan
negatív és egyenlôtlen bánásmód, az adott cso-
porthoz való tartozása miatt. A stigmatizáció
folyamatának alapvetô eleme, hogy az adott cso-
portba tartozó, „megcímkézett” egyén diszkri-
minációt és státuszvesztést észlel, ami viszont

hátrányos következményekkel jár az életére,
beleértve a testi és lelki jóllétét és a szocioökonó-
miai státuszát is (2). 
Az elhízással kapcsolatos elôítéletek, negatív at -

ti tûdök hátterében az a széles körben elterjedt (ám
téves) elképzelés áll, miszerint az elhízás oka az
egyén viselkedése, a testsúlykontroll pe dig pusztán
akaraterô kérdése. Az elhízás kiala ku lása és annak
megoldása tehát kizárólag az egyénen múlik. Ha
valaki nem képes erre, az csak az ô hibája és felelôs-
sége, ezért megérdemli a sorsát (3).
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Az elhízással kapcsolatos
elôítéletek az egészségügyi
ellátórendszerben

Az egészségügyi ellátórendszer szakembereinek
elvileg „immunisnak” kellene lenniük az elhízás
stigmájával szemben, hiszen gyakran találkoznak
súlyfelesleggel élô betegekkel, hozzáférnek az
elhízás hátterében álló genetikai és egyes kont-
rollálhatatlan tényezôket bemutató empirikus
munkákhoz, továbbá a képzésük során a bete-
gekkel való meleg és professzionális bánásmódot
tanítják nekik (4). Ennek ellenére az elhízással

kapcsolatos elôítéletek, ne -
gatív hiedelmek gyakoriak
még az elhízás kezelésére
specializálódott szakembe-
rek körében is (5).
Az egészségügyi ellátó-

rendszer különbözô szek  to -
raiban mûködô szakemberek

(például általános orvosok, kardiológusok,
endokrinoló gusok, gyermekorvosok, nôvérek,
dietetikusok, pszichológusok) és a felsôoktatás-
ban képzôdôk általában kedvezôtlenül ítélik meg
az elhízással élôket: lustának, ügyetlennek, aka-
ratgyengének, tisztességtelennek, sikertelennek,
unintellingensnek, ön kont rollhiányosnak, ha -
nyag nak és nem együtt mû ködônek látják ôket (1,
5–7). Egy házi or vo sok  kal végzett, reprezentatív
hazai vizsgálat ered ményei szerint az orvosok
mintegy kétharmada egyetértett azzal az állítás-
sal, hogy „az elhízott betegek lustábbak és kevés-
bé tagadnak meg ma guktól bármit, mint a normál
testsúlyúak” (8).
A szakemberek elhízással kapcsolatos elô íté le -

tei és negatív attitûdjei nyílt és burkolt formában
egyaránt megnyilvánulhatnak a viselkedésükben,
és sokféle módon kifejezôdhetnek, ráadásul
nemcsak az elhízás felé, hanem az elhízással élô
személyek felé is (9). Egy túlnyomó többségében
súlyfelesleggel élô nôk körében végzett vizsgálat
eredményei szerint az elhízással kapcsolatos
elôítélet potenciális forrásainak 22 tételes listáján
gyakoriságát tekintve az 1. helyen a családtagok,
a 2. helyen az orvosok végeztek (69%) (10).
A stigmatizáló bánásmód egyike a testtömeg-

gel kapcsolatos szóhasználat. Egyes kifejezések
(például kövér, hájas, morbid elhízott) ugyanis
kifejezetten hibáztatóak, illetve stigmatizálóak
lehetnek a páciensek számára (11). További pél -
da az elhízással kapcsolatos elôítéletek megjele-
nésére a tiszteletlen bánásmód; a nyilvános he -
lyen végzett, kommentárokkal kísért testtömeg-
mérés; a sikertelen testsúlykontroll esetében a
„próbálja erôsebben” válasz a szakemberek

részérôl; vagy az, hogy bármely panasszal fordul
is a beteg az orvoshoz, azt hallja, hogy a testtö-
mege miatt van (12).
Gyakori eset a súlyfelesleggel élô betegekre

irányuló, megalázó humorizálás (5). Egy vizsgá-
latban posztgraduális egészségügyi képzésben
részt vevôk nyilatkoztak anonim módon arról,
hogy mennyire észlelik elfogadottnak az elhízás-
sal kapcsolatos elôítéleteket az egészségügyi
közegben. A válaszadók 50%-a értett egyet azzal
az állítással, hogy a társai negatív attitûdökkel
viseltetnek az elhízással élô betegek irányában;
63% jelezte, hogy hallott róla, vagy tanúja volt
annak, hogy más hallgatók viccelôdtek az elhí-
zással élô betegeken; 40% hallott arról, vagy volt
tanúja annak, hogy professzorok vagy oktatók
negatív megjegyzéseket tettek elhízással élô páci-
ensekre vagy humorizáltak rajtuk; 65% tapasztal-
ta ugyanezt az egészségügyben dolgozók részé-
rôl. Végül 43% értett egyet azzal, hogy az egész-
ségügyi közegben az elhízással élô betegek gya-
kori célpontjai a megalázó humorizálásnak a hall-
gatók, rezidensek, illetve egyéb résztvevôk
részérôl (13).
A súlyfelesleggel élô pácienst megszégyenítô,

megalázó bánásmód akár szándék nélkül is meg-
jelenhet, és gyakorta a szakember által az obes be -
teg vizsgálata, illetve kezelése során átélt frusztrá-
ció és tehetetlenség érzésére adott vá lasz ként
értelmezhetô. Erre példa, amikor a mû téti beavat-
kozás elôtt a vaskos hasfalból fakadó nehézségek
miatti aggodalmait az operáló orvos esetleg a be -
tegre zúdítja (14). 
Az elhízással kapcsolatos elôítéletek nemcsak

a súlyfelesleggel bíró páciensekkel való bánás-
módra hathatnak, hanem a diagnózisalkotásra és
a kezelés minôségére is (3, 15). A negatív atti tû -
dökkel jellemezhetô szakemberek kevésbé állnak
készen a testtömeg témájának szóba hozására,
rövidebb idôt szánnak a konzultációra, kevesebb
edukációt nyújtanak az egészséggel kapcsolat-
ban, korlátozottabb számú intervenciós lehetô-
séget ajánlanak fel és vonakodnak bizonyos vizs-
gálatok, tesztek, eljárások, és átirányítások vég-
hezvitelétôl (3, 5, 12). A súlyfelesleggel élô bete-
gek iránt ellenséges érzelmekkel viseltetô, vagy a
rájuk akár csak enyhén bosszús orvosoknál meg-
jelenhet, hogy sietôsen végeznek a konzultáció-
val, elfogultak a kezelési meg kö ze lí tésben, és
elmarad a teljes körû segítségnyújtás (4).
A szakemberek alkalmatlan viselkedésein túl

az egészségügyi ellátórendszer helyszíneinek fizi-
kai paraméterei és eszközellátottsága ugyancsak
számos kényelmetlen, kínos, illetve megalázó
helyzetet teremthet, különösen a jelentôs súly-
felesleggel élôk számára. Gondoljunk csak a
kar fával ellátott székekre a várókban, a 150 kg

A stigmatizáló bánásmód
egyike a testtömeggel

kapcsolatos szóhasználat.
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testtömeg feletti tartományt mérô személy mér -
leg, vagy az extra nagy méretû vérnyomásmérô
mandzsetta gyakori hiányára a rendelôkben,
illetve a normális testsúlyra méretezett mellék-
helyiségekre (14).

Az elhízás stigmatizációjának
következményei

A testtömeg miatti diszkrimináció jelentôs pszi-
choszociális stresszforrásnak tekinthetô, amely
a mentális és a testi egészség romlásához és rövi-
debb életkilátásokhoz vezethet (16).
Az elhízással kapcsolatos elôítéletek és disz-

krimináció számos kedvezôtlen hatást gyakorol
a stigmatizáció élményét átélô személyre. A
testsúlykontroll szempontjából különösen ká -
ros, hogy a diétázásra vonatkozó motiváció
csök kenését, túlevést, falásrohamokat (17), il -
letve a sportolás kerülését (18) eredményezheti.
To vábbi példa a káros hatásokra a stressz indu-
kálta patofiziológia, a kedvezôtlen testkép, illet-
ve a testtel való elégedetlenség, az evészavarok
megjelenése, az alacsony önértékelés és önbiza-
lom, a depresszió, a szorongás és az egyéb pszi-
chológiai zavarok megjelenése, az értéktelenség-
érzés, a magányosságérzés, valamint az öngyil-
kossági gondolatok és kísérletek (1, 5, 15, 16,
19–20). Hangsúlyozandó, hogy az elhízás és an -
nak stigmatizációja között kétirányú kapcsolat
feltételezhetô: az elhízással élôk diszkriminá -
ciója gyakori, ugyanakkor a stigmatizációs élmé-
nyek további súlygyarapodást eredményezhet-
nek (20).

Az elhízással kapcsolatos elôítéletek, negatív
attitûdök intoleráns környezetet teremthetnek
az egészségügyi ellátórendszerben is, ahol az
elhízással élô páciensek inkább hibáztatást, sem-
mint támogatást éreznek. Ez kedvezôtlenül hat a
szakember és a beteg közötti kapcsolatra, a pá -
ciens konzultációval kapcsolatos élményeire,
motivációjára és önértékelésére (12). A betegek
kevésbé is bíznak meg abban a szakemberben,
akitôl úgy észlelik, hogy elítéli ôket a testtöme-
gük miatt (21). 
Az egészségügyi ellátórendszerben dolgozó

szakemberek részérôl tapasztalt testsúllyal kap-
csolatos diszkrimináció miatt a súlyfelesleggel
élôk gyakran vonakodnak az orvosi segítség
keresésétôl, ráadásul nemcsak a súlycsökkentô
kezelés kapcsán, hanem bármely egészséggel
kapcsolatos probléma esetében is (22). Mindez
egy ördögi körre utal. A súlyfelesleggel élôk
ugyanis elsôsorban az elhízás kísérôbetegségei
miatt kerülnek az egészségügyi ellátórendszer-
be, ugyanakkor az itt átélt negatív élmények az
ellátórendszer elkerüléséhez vezetnek. Az álla-
potuk nem kielégítô kezelése és nyomonköve-
tése viszont a betegségeik súlyosbodását idézi
elô (3, 4, 12). 
Összességében elmondható, hogy az elhízással

élô betegek stigmatizációja veszélyezteti az
egészséget, egészségi egyenlôtlenségeket eredmé-
nyez és gátolja a hatékony intervenciók lefolyta-
tását (3). Az elhízás stigmatizációjának egyéni és
közegészségügyi következményeit és kimeneteit
az 1. ábra foglalja össze. Mindez rámutat az elhí-
zással kapcsolatos elôítéletek csök kenésének és a
negatív atti tû dök formálásának jelentôségére. 

1. ábra. Az elhízás stigmatizációjának következményei az egyének egészségére és a közegészségügyre nézve (3,
1024. oldal)
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Az elhízás stigmatizációja
csökkentésének lehetôségei

A Rudd Center for Food Policy & Obesity
(http://www.uconnruddcenter.org/weight-bias-
stigma) egy nonprofit kutatási és köz egész -
ségügyi szervezet, amelynek célja, hogy megol-
dásokat nyújtson a gyermekkori el hízásra, a nem
megfelelô étrendre, és a testtömeggel kapcsola-
tos elôítéletekre kutatás és egészségügyi politika

ré vén. Széles körû tevé-
kenységük keretében össze -
állítottak egy eszköztárat
(23) a kli nikum számos te -
rü letén mûködô szakembe-
rek számára annak érdeké-
ben, hogy könnyen meg -
valósítható megoldásokkal

segítsék a súlyfelesleggel élô páciensek kezelé-
sének javítását. Fi gye lembe véve a szakemberek
rendkívül elfoglalt voltát, az eszköztár segéd-
anyagai rövidek, didaktikusak, könnyen és gyor-
san áttekinthetôek, mégis informatívak és igen
változatosak: az egyszerû, a szakember-beteg
közötti kommunikáció javítását és a támogató
környezet kialakítását szolgáló stratégiáktól kez-
dôdôen a mélyebb témákig, mint amilyen példá-
ul a saját elôítéletek felmérése és az azokkal való
szembesülés. Az eszköztár összesen nyolc
modulból áll. Az általános, valamennyi egészség-
ügyi dolgozónak szánt modulokon túl akad
olyan is, amely specializált területek szakembere-
it célozza meg (szülészet-nô gyó gyászat, bariát-
riai ellátás, gyermekgyógyászat). A nyolcadik
modul pedig ki fejezetten a súlyfelesleggel élô
betegeknek szól (23). 
A következôkben röviden ismertetjük az elhí-

zás stigmatizációja csökkentési lehetôségeit az
egészségügyi ellátórendszerben. 

A saját attitûdök megismerése 
és formálása

Még a legfelvilágosultabb, leg inkább jó szándékú
szakembereknek is lehetnek elôítéleteik, ame-
lyek sokszor rejtettek, így az érintettek nin -
csenek tudatában. A saját attitûdök megismerése
és önmagunk elôtti beismerése az elhízással kap-
csolatos elôítéletek csökkentésére irányuló elsô
lépés. Ebben segít az alábbi kérdéseken való el -
töp rengés és ezek ôszinte megválaszolása (22,
436. oldal).
– Melyek az elhízással élôkkel kapcsolatos gya-

kori sztereotípiák? Ezeket igaznak vagy hamisnak
tartom, és mi erre az okom?

– Milyen elôfeltevéseim vannak pusztán a test -
tömege alapján az egyének jellemérôl, intelligenciá -
járól, szakmai sikerességérôl, egészségi állapotáról
vagy életmódjáról?
– Az elôfeltevéseim hatással lehetnek-e a pá cien -

seimet segítô képességemre?
– Mennyire kényelmes számomra a különféle

testméretû emberekkel végzett munka?
– Milyen visszajelzéseket adok az elhízással élô

pácienseknek?
– Érzékeny vagyok-e az elhízással élô egyének

szükségleteire és aggodalmaira? 
– Figyelembe veszem-e a páciens valamennyi

problémáját a testtömege mellett?
– Hogy érzik magukat a súlyfelesleggel élô bete-

geim, amikor elhagyják a rendelômet?
Amennyiben a szakember ráébred arra, hogy

elôítélettel, negatív attitûdökkel viseltetik az el -
hízás, illetve a súlyfelesleggel élôk irányába, érde-
mes lépéseket tenni ennek formálása érdekében
(22, 23). A beteget hibáztató nézetek változását
elôsegíti például annak felismerése, hogy az elhí-
zás etiológiája komplex, amelynek számos ténye-
zôje túlmutat az egyén kontrollján és felelôssé-
gén. Ha tudatosítjuk, hogy a lelki egészség, illet-
ve a társas tényezôk lényegi szerepet játszanak az
életmód alakulásában, akkor túl tudunk lépni az
akarat erô hiányára vonatkozó sztereotípiákon.
Ha belátjuk, hogy az életmód tartós megváltoz-
tatása nehéz, emellett számos környezeti ténye-
zô akadályozza, ráadásul a göröngyös úton a
visszaesések tör vényszerûen várhatóak, akkor
türelmesen és reális elvárásokkal tudunk fordul-
ni a páciensek felé. Ha tudatába kerülünk annak,
hogy számos beteg már többször is megpróbált
fogyni és a testsúlyuk története kudarcokkal ter-
helt, ami elkeseríti és a tehetetlenség, illetve az
értéktelenség érzésével tölti el ôket, akkor túl
tudunk jutni azon, hogy az el len állásukat és az
együtt nem mûködésüket akaratgyengeségnek és
kifogásnak tekintsük, és meg tudjuk teremteni
azt a pozitív, elfogadó légkört, amely facilitálhat-
ja a változást. Az elhízással élôk mindennapjai-
nak része a testtömegük miatti diszkrimináció,
amely pszichoszociális stresszorként jelentôs
mértékû kedvezôtlen hatást gyakorolhat a pszi-
chológiai jóllétükre, ráadásul a súlyfelesleg kiala-
kulásában és fennmaradásában szerepet játszó
maladaptív magatartásokra veszélyezteti ôket,
tovább növelve a kísérôbetegségek kialakulásá-
nak kockázatát és rontva az egészségi paraméte-
reket. Mindezt felismerve együttérzô módon
tudunk viszonyulni e betegek felé, és óvakodni
fogunk attól, hogy a bántó, sértô, illetve megalá-
zó megnyilvánulásainkkal további terheket
pakoljunk rájuk. 

A testtömeg miatti
diszkrimináció jelentôs

stresszforrás.
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A szenzitív gondozás megvalósítása

Az elôítéletek mérséklésén túl törekedni szüksé-
ges a súlyfelesleggel élô betegek szenzitív gondo-
zására is. Az érzékeny kezelés magában foglalja,
hogy figyelmet fordítunk a páciensek kényelmé-
nek és biztonságának biztosítására és az önbe-
csülésük megôrzésére (vagy akár javítására) már
az alapellátástól kezdôdôen (24). A következôk-
ben ennek megvalósításához mutatunk be konk-
rét javaslatokat. 

Támogató kommunikáció

Az elhízással élô betegeknek lehettek negatív
tapasztalataik a szakemberekkel lezajlott korábbi
találkozásaik során, az elhízással kapcsolatos
elôítéletek miatt. Mindez igen sérülékennyé teszi
ôket a testtömegük miatti szorongásra, zavarra
és szégyenre. Ennek eredményeképpen a pácien-
sek vonakodhatnak attól, hogy kimondják az
aggodalmaikat, kérdéseket tegyenek fel, vagy be -
vonódjanak a szakemberekkel folytatott be -
szélgetésbe. Éppen ezért a szakembereknek ér -
zékenyen szükséges megközelíteniük a páciense-
ket, nyitott párbeszédet kell kialakítaniuk, és
képessé kell tenniük a betegeket arra, hogy ér -
demben részt vegyenek az egészségügyi ellátásuk
során zajló döntéshozatalban (23). Ezen célok
megvalósításának egyik eszköze a páciensközpon-
tú kommunikáció (25). Ezzel a megközelítéssel a
szakemberek elôsegítik, hogy a páciensek átél-
hessék, hogy megértik ôket, és hogy növekedjen
a bevonódásuk az egészségi állapotukat érintô
döntésekbe. A páciensközpontú kommunikáció
kulcs elemei a következôk:
1. Rapportépítés: üdvözöljük a nevén a pácienst

és ismerjük fel a kísérôit.
2. A konzultáció nyitása: helyezzük a vizit

fókuszát a beteg által hozott napirendi pontokra,
majd közösen vitassuk meg a priorizált napirendi
pontokat.
3. Információgyûjtés: ahol csak lehetséges,

használjunk nyitott kérdéseket, tisztázzuk és
foglaljuk össze a beteg állításait, mindezt az aktív
figyelem nonverbális és verbális jeleinek al kal ma -
zásával.
4. A páciens szempontjának megértése: ismerjük

meg a beteg hiedelmeit, aggodalmait és elvárásait
az egészségével és betegségével kapcsolatban,
ismerjük fel és válaszoljunk a páciens el kép ze lé -
seire és értékeire.
5. Információmegosztás: használjunk a páciens

által érthetô nyelvezetet, és ellenôrizzük is az álta-
lunk elmondottak megértését, rögzítését; ugyan-
akkor bátorítsuk a beteget a kérdések feltevésére. 

6. A tervekre vonatkozó egyetértés kialakítása:
bátorítsuk a beteget arra, hogy az általa kívánt
mértékben részt vegyen a döntéshozatalban. Be -
széljük meg, hogy mennyire képes, illetve hajlan-
dó követni a kezelési tervet és azonosítsuk azo-
kat az erôforrásokat és támogatást, amely segít a
pá ciens nek a cél elérésében.
7. A lezárás biztosítása: bátorítsuk a beteg kér-

dezését, foglaljuk össze a közösen elfogadott cse-
lekvési tervet és beszéljük meg az utánkövetést. 
A támogató kommunikáció kulcsjellemzôje a

beteg hibáztatásától való tartózkodás és a szava-
ink gondos megválogatása. A legkevésbé hibáz-
tatónak észlelt kifejezések közé tartozik például
a súlyprobléma, az egészségtelen testsúly, a
magas testtömegindex, és a testsúly (11). Mind -
annyiunk számára elônyös a páciensek által pre-
ferált, illetve motiválónak tartott kifejezések
ismerete és használata. Mindez elôsegítheti, hogy
a betegekkel folytatott beszélgetés pozitív és
produktív legyen, amelyben a páciens a támoga-
tást és a tiszteletet tapasztalja meg a stigma és a
hibáztatás helyett. Javasolt, hogy a testsúlyról
való beszélgetést megelôzôen tegyük fel az
alábbi kérdéseket (22):

1. Beszélhetnénk ma a testtöme gérôl/test sú lyá ról?
2. Mit gondol a testtömegérôl/testsúlyáról? Hogy

érzi magát ezzel kapcsolatban? 
3. Milyen szavakat szeretne használni, amikor a

testtömegrôl/testsúlyról beszélgetünk?
Az elmúlt évtizedekben elôtérbe került az a

szemlélet, hogy kerüljük az egyének betegségük
alapján történô címkézését, azaz a személyt hang-
súlyozzuk és ne a betegségét/állapotát, így nem
azo nosítjuk a személyt a be teg sé gé vel/ál lapotával.
Ha ugyanis valakit a betegségével címkézünk, az
gyak ran de humanizálja a személyt, ami hozzájárul
az elôítéletekhez. Ennek elkerülését szolgálja a
személyt elôre helyezô nyelvhasználat (person-
first language). Például fogyatékkal élô személy,
diabetesszel élô páciens. Ez az elhízás kapcsán
kevéssé terjedt el és a magyar nyelv esetében külö-
nösen nehézkesen alkalmazható. Mindazonáltal
érdemes kerülni az „elhízott”, „kö vér” és egyéb,
címkézô ki fejezéseket. He lyette például a súlyfe-
lesleggel/túlsúllyal/ súly  több lettel bír, illetve súly-
felesleggel/túlsúllyal/súly több lettel él kifejezések
alkalmazása javasolt (15, 22). 
Ugyancsak a támogató kommunikáció megva-

lósulását szolgálja, ha a szakember a testsúly-
kontrollt az életmódváltás tágabb keretébe he -
lyezve a célsúly elérése helyett inkább az el érhetô
viselkedéses célok kitûzését és megvalósítását
hangsúlyozza (22). Ebben nagy segítséget nyújt
az elhízás kognitív viselkedésterápiás kezelésé-
nek eszköztára (26).
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Támogató környezet

Az elhízással élô páciensek gyakorta számolnak be
arról, hogy a testtömegük akadályát képezi a meg-
felelô egészségügyi ellátás biztosításának. A fizikai
környezet korlátai a gondozás/kezelés minôségét
és az azzal való elégedettséget egyaránt csökkenti.
Éppen ezért érdemes testsúlybarát, azaz a táplált-
sági állapottól függetlenül mindenki számára
kényelmes környezet kialakítására törekedni az
egészségügyi ellátórendszer valamennyi szektorá-
ban és színterén. Érdemes egy ellenôrzôlista segít-
ségével a súlyfelesleggel és esetleg sérüléssel/káro-
sodással bíró páciens szemével körbesétálni a váró-
teremben, rendelôben, kórházi szobában, mellék-
helyiségben, és egyéb helyeken, annak megítélése
érdekében, hogy vajon kényelmes, illetve alkalmas
lehet-e a számukra (például a bútorok teherbírása
és stabilitása; nagy teherbírású mérleg; bármely
testtömegû páciens vizsgálatára és ellátására alkal-
mas orvostechnikai eszközök; falhoz rögzített,
osztott ülôkés toalett) (24).
Mindazonáltal az obes betegek minôségi ellátása

kapcsán jogosan lehet kihívásokkal számolni,
különösen egyes orvosi képalkotó eljárásoknál.
Például a CT- és az MRI-szkennerek mérete, illet-
ve fizikai paraméterei akadályozhatják a vizs gá la -
tot, és akár rossz minôségû, nehezen ér telmezhetô
képek születhetnek (27). Ha a szakember bizony-
talan lenne a képalkotás eredményességétôl, vagy
nem tudja végrehajtani a kívánt eljárást, minden-
képpen kerülje a beteget hibáztató nyelvezetet.
Ehelyett fejezze ki a megfelelô ellátás iránti vágyát,
és gondolja végig az alternatív vizsgálati lehetôsé-
geket (például elvégezhetô-e más vizsgálati eljárás,
és ha nem, van-e másik létesítmény, ahol rendelke-
zésre áll a megfelelô berendezés). Nagy való színû -
séggel a beteget és a szakembert egyaránt frusztrál-
ja a vizsgálatnak a páciens testmérete miatt fellépô
kudarca. Ilyen esetekben világos, egyértelmû ma -
gyarázatot kell adni errôl a betegnek, méghozzá az
empátia biztosítása mellett (23).
A betegek testtömegének mérlegelése különö-

sen érzékeny terület. A súlyfelesleggel bíró páci-
ensek zavarban lehetnek és aggodalmaskodhatnak
a mérés során, akár olyan mértékben is, ami ahhoz
vezet, hogy elkerülik az egészségügyi ellátórend-
szert. Mivel a testtömegmérés során számos meg-
alázó és bántó helyzet adódhat, kulcsfontosságú,
hogy a szakemberek szenzitív gyakorlatot alakít-
sanak ki. Ide tartozik az engedély kérése a mérés-
hez, és a mérés nyugodt környezetben, privát mó -
don történô lebonyolítása egy arra alkalmas, nagy
teherbírású (legalább 180 kg), megfelelô pon tos -
ságú, széles felületû, a stabil állást segítô kapasz-
kodóval ellátott mérlegen, amely rokkantsággal
élô páciensek esetében is hozzáférhetô, használ-

ható. A szakember csendben, kommentár nélkül,
ítélkezésmentesen jegyezze fel a mért értéket, a
betegnek pedig jogában álljon eldönteni, hogy
tudni kívánja-e az eredményt, vagy sem (23).

Összefoglalás

Közegészségügyi perspektívából nézve elmond-
ható, hogy a súlyfelesleggel élôk populációja
nem csak azért sérülékeny, mert nagyobb a
körükben a különféle betegségek megjelenésé-
nek a kockázata, hanem azért is, mert a negatív
elôítéletek, sztereotípiák és diszkrimináció cél-
pontját képezik (12). Az orvosok az elhízással
kapcsolatos elôítélet egyik leggyakoribb forrásai
(10), és az elôítélet gyakorta diszkriminációban
– a súlyfelesleggel élô páciensek felé irányuló
nyíltan negatív és egyenlôtlen bánásmódban –
manifesztálódik, a stigmatizáció élményéhez
vezetve (3, 5). A stigmatizáció átélése azonban
veszélyezteti a pszichológiai jóllétet; a testsúly-
kontrollt gátló magatartásokat válthat ki, súlyos-
bítva a súlyfelesleg egészségi következményeit;
valamint az egészségügyi ellátórendszer csök-
kent használatát és a kezelések alacsonyabb
hatásfokát eredményezheti (5, 15, 19). A szak-
emberek elhízással kapcsolatos elôítéletei emel-
lett kedvezôtlen hatást gyakorolhatnak a súlyfe-
lesleggel élô betegeknek nyújtott egészségügyi
ellátás minôségére (3, 5), ami végsô soron rosz-
szabb egészségi kimenetekhez és a mortalitás
fokozott kockázatához vezet (16). 
Mivel az elhízás eleve számos krónikus testi

be tegség rizikófaktora, döntô fontosságú az
egészségügyi környezet javítása annak biztosítá-
sa érdekében, hogy a súlyfelesleggel élô pácien-
sek itt tapasztalt élményei pozitívak, produktí-
vak és elôítélet-mentesek legyenek (11).Mindez
a gyakorlatban azt jelenti, hogy szakemberként
szükséges megvizsgálnunk önmagunk attitûdjeit
az elhízással kapcsolatban; átgondolnunk, hogy
vajon mindezek milyen hatást fejtenek ki a min-
dennapi munkánkra; és számba vennünk, hogy
vajon mit tehetünk az egészségügyben megjele-
nô, az elhízással kapcsolatos elôítélet és negatív
megkülönböztetés ellen (12).
Az elhízással kapcsolatos attitûdök kedvezôb-

bé formálását és a stigmatizáció csökkentését
elôsegíti többek között az elhízás komplex etio-
lógiájának észben tartása; a jelentôs és tartós
fogyás nehéz voltának elismerése; annak figye-
lembevétele, hogy a betegeknek negatív tapaszta-
latai lehetnek az egészségügyben dolgozó szak-
emberekkel, ezért különösen fontos, hogy a
megfelelô érzékenységgel és empátiával fordul-
junk feléjük; valamint a fennálló problémák vala-
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mennyi lehetséges okának feltérképezése, ahe-
lyett, hogy azt feltételeznénk, hogy minden baj
forrása az egyén tápláltsági állapota (15, 22).
Az elhízás stigmatizációjának csökkentését a

mindennapi gyakorlatban segíti a szenzitív
bánásmód, a támogató kommunikáció, valamint
a páciensbarát környezet kialakítása az egészség-
ügyi ellátórendszer valamennyi szektorában és
színterén (22, 23). Fontos, hogy a szakemberek
a testméretüktôl függetlenül bizalomteli kapcso-
latot alakítsanak ki a páciensekkel és standard
ellátást nyújtsanak azon páciensek számára is,
akik több idôt, és/vagy nem standard eszközöket
igényelnek (23).
Mint minden krónikus betegséggel élô páciens-

nél, a súlyfelesleggel bíró betegek esetében is a
velük való tiszteletteljes és gondoskodó kapcsolat

képezi az egészségügyi ellátás alapkövét. Ahmed
és munkatársai (24) érvelése szerint az elhízással
élôk együttérzéssel történô kezelése akkor is
pozitív hatást gyakorol a populáció egészségére,
ha a betegek testtömege nem csökken. A szenzi-
tív bánásmód ugyanis elôsegíti a preventív célzatú
szûrôvizsgálatokon való részvétel gyakoriságának
növekedését, az elhízás komorbid állapotaira való
jobb odafigyelést, és az egészségügyi ellátórend-
szer rendszeresebb igénybevételét. Ugyanakkor
az elhízással kapcsolatos elôítélet, illetve diszkri-
mináció élménye – vagy akár csak annak elôvétele-
zése – a konzultáció során részben megmagyaráz-
hatja a testsúlycsökkentô programokról való
távolmaradást. Éppen ezért a szenzitív bánásmód
elôfeltétele a testsúlycsökkentési erôfeszítések
hatékony támogatásának is. 
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