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1 din 6 adulți din UE este obez,

respectiv
15,9% din populație, conform datelor anchetei
prin interviu .I

1din 4 adulți din UE este supraponderal,
respectiv 35,7% din populație, conform datelor
anchetei prin interviu.I

1

3

din
copii de 11 ani este
supraponderal sau obez în Regiunea
Europeană OMS, conform datelor
autoraportate.II

europeanobesityday.eu

1 din 10 adulți din România este obez,

1 din 6 băieți de 7-9 ani din România este obez

(prevalența 9,3%), conform datelor anchetei
prin interviu.III

(prevalența 14,9-14,7%) față de doar din 1 din 10 fete
(prevalență 10,7-6,8%), conform obezității măsurateV .
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2

din
adulți din România este
supraponderal, (prevalența 46,4%) conform
datelor anchetei prin interviu.III

Distribuția prevalenței obezității raportată de
către medicii de familie pe judeţe în anul
2016 (la 100.000 de locuitori)IV

39,91-878,88
878,96-1311,1
1311,2-2143,3
2143,4-6154,04
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4

din
fete de 7-9 ani, din România este
supraponderală (prevalența 18,1-17,7%) față de 1 din 6
băieți (prevalență 13-15,8%), conform supraponderalității
măsurateV .

din
băieți de 11-15 ani, din România este
supraponderal sau obez (prevalență 33,1-20,9%) fată de
doar 1 din 6 fete (prevalență 14,1-9,8%) conform datelor
autoraportateVI.

1% dintre tinerii între 15-19 ani din România sunt obezi:,
conform datelor anchetei prin interviu.I

60% dintre copiii din Regiunea Europeană OMS depistați
cu supragreutate înainte de pubertate vor fi adulți tineri
obezi.VII
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