Telesna dejavnost
in zdravje v Evropi:
Dokazno gradivo
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Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je bila ustanovljena leta 1948 kot specializirana agencija Združenih
narodov in deluje kot usmerjevalni in usklajevalni organ za mednarodna zdravstvena vprašanja in javno zdravje. Ena od temeljnih nalog SZO je zagotavljati objektivne in zanesljive informacije in nasvete na področju človekovega zdravja. To odgovornost delno uresničuje prek svojih programskih publikacij, s katerimi poskuša
pomagati državam pri oblikovanju politik, ki koristijo javnemu zdravju in njihova najbolj žgoča zdravstvena
vprašanja.
Regionalni urad za Evropo SZO je eden od šestih regionalnih uradov po vsem svetu, od katerih ima vsak svoj
program, prilagojen posebnim zdravstvenim razmeram v državah, ki jim služi. Evropska regija zajema približno 880 milijonov ljudi na območju, ki se razteza od Arktičnega oceana na severu do Sredozemskega morja na
jugu in od Atlantskega oceana na zahodu do Tihega oceana na vzhodu. Evropski program SZO podpira vse države te regije pri razvoju in ohranjanju njihovih zdravstvenih politik, sistemov in programov, pri preprečevanju
in premagovanju tveganj za zdravje, pripravi za prihodnje zdravstvene izzive ter pri zagovarjanju in implementaciji dejavnosti javnega zdravstva.
Da bi bile zanesljive informacije in navodila o zdravstvenih vprašanjih na voljo čim večjemu krogu ljudi, zagotavlja SZO obsežno mednarodno razširjanje svojih publikacij ter spodbuja njihovo prevajanje in prilagajanje.
SZO s svojimi knjigami pomaga promovirati in varovati zdravje ter preprečevati in nadzorovati bolezni; tako
prispeva k doseganju temeljnega cilja organizacije, to je k doseganju najvišje možne ravni zdravja vseh ljudi.
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Predgovor
Telesna dejavnost je temeljnega pomena za izboljšanje telesnega in duševnega zdravja. Vendar pa za vse preveč ljudi ni več del
njihovega vsakdanjega življenja, kar prinaša dramatične posledice za zdravje in dobro počutje. Po ocenah naj bi bila telesna
nedejavnost v Evropski regiji SZO kriva za skoraj 600.000 smrti
na leto. Če bi se spoprijeli s tem poglavitnim dejavnikom tveganja, bi lahko zmanjšali nevarnost za nastanek bolezni srca
in ožilja, od insulina neodvisne sladkorne bolezni, povišanega
krvnega tlaka, nekaterih oblik raka, mišično-skeletnih obolenj in
psiholoških motenj. Poleg tega pa je telesna dejavnost eden od
ključev za preprečevanje sedanje epidemije prekomerne teže in
debelosti, kar predstavlja nov globalni izziv javnemu zdravstvu.
Ker se dokazi o pomenu telesne dejavnosti za zdravje še naprej
kopičijo, mi v SZO sodelujemo z našimi partnerji pri podpiranju
držav članic v njihovem soočanju z resnim izzivom, kako spremeniti sedanje negativne trende v regiji in telesno dejavnost
ponovno vrniti v življenje ljudi. Obsežnost problema zahteva
oblikovanje novega razumevanja ter novih, učinkovitih in na
prebivalstvu zasnovanih pristopih. Zahteva pa tudi večjo osveščenost in zagotavljanje zavezanosti in podpore širokega kroga
aktivnih soudeležencev ter deležnikov v okviru javnega zdravstva in zunaj njega. To pomeni krepitev obstoječih partnerstev,
kot so tista z izobraževalnim in športnim sektorjem, in razvoj
novih partnerstev, ki imajo vodilno vlogo pri oblikovanju okolij
in skupnosti, kot so promet, okolje, urbanizem, delodajalci in

civilna družba. Zdravstveni sistemi lahko pomembno prispevajo
z zagotavljanjem dokazil o preverjenih ukrepih, s podpiranjem
izmenjave izkušenj in znanja, zavzemanjem za telesno dejavnost pri drugih sektorjih, pri čemer jih oskrbujejo z orodji za lažje
spodbujanje integracije telesne dejavnosti v celo vrsto politik, in
z zagotavljanjem, da bo telesna dejavnost postala sestavni del
prevladujočih usmeritev zdravstvenih politik.
Publikacija je bila pripravljena kot prispevek Evropski ministrski konferenci o boju proti debelosti SZO (v Istanbulu v Turčiji,
novembra 2006). Njen namen je oskrbeti evropske oblikovalce
politik in deležnike v različnih sektorjih ter različne vladne ravni in civilno družbo s kratkim pregledom povezav: med telesno
dejavnostjo in zdravjem; med dejavniki, ki vplivajo na telesno
dejavnost; in pristopi, ki jo lahko naredijo za del vsakdanjika.
Upamo, da bomo s tem pripomogli k oblikovanju skupnega
dogovora in zdravega dialoga med številnimi aktivimi soudeleženci, ki lahko pomagajo pri spodbujanju aktivnega življenja. Po
vsej Evropski regiji lahko na telesno dejavnost znova gledamo
kot na dragoceno in prijetno sestavino zdravega vsakodnevnega življenja, ko potujejo ljudje v šolo in službo, se učijo, uživajo v
svojih soseščinah ter se v prostem času sproščajo in zabavajo.
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Marc Danzon,
Regionalni direktor urada za Evropo SZO
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Ključna sporočila
Obstaja potreba po zagotavljanju spremljanja telesne
dejavnosti na populacijski ravni, in to ob uporabi doslednih
meritev v določenem časovnem obdobju, kar bo zagotovilo najučinkovitejšo določitev ciljev in načrtovanje programov za promocijo zdravja.

O učinkovitih in obetavnih strategijah, ki opravičujejo
takojšnje ukrepanje v smislu oblikovanja in implementacije
izčrpnih programov in politik za okrepitev aktivnega življenja, je znanega dovolj.
Telesna dejavnost je temeljnega pomena za izboljšanje
telesnega in duševnega zdravja ljudi. Zmanjšuje nevarnost
nastanka številnih nenalezljivih bolezni in družbi močno
koristi, saj povečuje družbeno interakcijo in vključevanje
skupnosti.

Lotiti se je treba treh vrst determinant telesne nedejavnosti: osebnih dejavnikov (kot so odnos do telesne dejavnosti
ali zaupanje v lastno sposobnost biti aktiven), mikro okolja
(naklonjenost telesni dejavnosti v krajih, kjer ljudje živijo, se
učijo in delajo) in makro okolja (splošni družbenoekonomski, kulturni in okoljski pogoji).

Vendar pa ponuja vsakdanje življenje v 21. stoletju manj
priložnosti za telesno dejavnost, tako da ima iz tega izhajajoč sedeči način življenja hude posledice za javno zdravje.

Zdravstveni sistemi lahko spodbujajo večplastno usklajeno ukrepanje, ki bo omogočilo večjo udeležbo pri telesni
dejavnosti za krepitev zdravja, na primer:

Dve tretjini odraslega prebivalstva (ljudje v starosti 15 let
ali več) v Evropski uniji ne dosegata priporočenih ravni
telesne dejavnosti. Družbenoekonomski status naj bi bil
neposredno povezan z udeležbo pri telesni dejavnosti v
prostem času. Revnejši ljudje imajo manj prostega časa in
slabši dostop do objektov za prosti čas ali pa živijo v okolju,
ki telesne dejavnosti ne spodbuja.

•
•
•
•

Družba je odgovorna za ustvarjanje pogojev, ki omogočajo
aktivno življenje. V 21. stoletju bi na spodbujanje telesne
dejavnosti morali gledati kot na potrebo in ne kot na razkošje. Ukrepi naj:

•
•
•
•
•

z zagotavljanjem dokazil o tem, kaj je uspešno,
s podpiranjem izmenjave izkušenj in znanja,
z zavzemanjem za telesno dejavnost pri drugih sektorjih, pri čemer jih oskrbujejo z orodji za pospeševanje
vključevanja telesne dejavnosti v celo vrsto politik, in
z zagotavljanjem, da bo telesna dejavnost postala
sestavni del prevladujočih usmeritev zdravstvenih
politik.

Telesna dejavnost ni samo vprašanje javnega zdravja, pač
pa se nanaša tudi na dobro počutje skupnosti, varstvo okolja in vlaganja v prihodnje rodove. Države morajo spremeniti nagnjenje do telesne nedejavnosti in v celotni Evropski
regiji SZO ustvariti okoliščine, v katerih bodo lahko ljudje
okrepili svoje zdravje tako, da bo telesna dejavnost postala
del njihovega vsakdanjika. Ukrepanje bi moralo biti velikopotezno, razumljivo in dosledno, in to na različnih vladnih
in sektorskih ravneh.

se osredotočijo na telesno dejavnost v njenem najširšem pomenu,
bodo večsektorski,
vključujejo rešitve na populacijski ravni,
izboljšajo okolje za telesno dejavnost,
povečajo enakost pri dostopu do telesne dejavnosti in
pri možnostih zanjo.
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© Brian Martin

Uvod

Telesna dejavnost je ena najosnovnejših človeških funkcij.
Človeško telo se je v milijonih let razvilo v zapleten organizem, ki
je sposoben opravljati ogromen razpon nalog, od uporabljanja
velikih mišičnih skupin za hojo, tek ali plezanje, do opravljanja
zapletenih opravil, za katera je potrebna fina ročna spretnost.

bi lahko ljudje začeli zavestno zapostavljati njen veliki pomen
za zdravje in dobro počutje. V številnih državah zahodnega
sveta razširjenost debelosti zaskrbljujoče narašča zaradi
obilice hrane in lahke dostopnosti le-te za večino ljudi.
Upadajoča raven telesne dejavnosti se morebiti zdi v nasprotju s splošnim prepričanjem, da so zlasti zahodne države
polne navdušencev za fitnes. Čeprav je športnih klubov in
objektov ter člankov o zdravju in fitnesu v množičnih medijih
več kot kdaj prej, se zdi, da spoznanja o telesni dejavnosti ne
prinašajo prav dosti vedenjskih sprememb med ljudmi.

Kot lovci- nabiralci so morali ljudje prehoditi velike razdalje,
da bi našli hrano, ter hitro in daleč teči, da bi ubežali napadu.
Hrane je pogosto primanjkovalo in tudi dobiti jo je bilo težko,
in na to se je človekovo telo prilagodilo z ohranjanjem energije, ki so jo porabljali v časih lakote. Ko je civilizacija napredovala, sta se človekova moč in gibanje ves čas uporabljala za
kmetovanje, gradnjo in transport. Vendar pa se je na začetku
21. stoletja iz življenja umaknilo toliko telesne dejavnosti, da

Sedeč življenjski slog ima resne posledice za javno zdravje.
Najopaznejša med njimi je močan porast debelosti po vsej
1
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regiji v zadnjih letih. Debelost preprosto ni samo kozmetično
vprašanje, pač pa je povezana z resnimi zdravstvenimi težavami,
zlasti s povečanim tveganjem za nastanek sladkorne bolezni ter
bolezni srca in ožilja (BSO). Kot je razvidno iz 1. poglavja, telesna
nedejavnost bistveno prispeva h globalnim tegobam, povezanim z boleznimi, smrtjo in invalidnostjo.
Ankete iz držav Evropske regije, opisane v 2. poglavju, kažejo,
da je raven celotne telesne dejavnosti pri velikem številu prebivalstva nizka. Zdi se, da telesna dejavnost izgineva iz življenja.
Ljudje se vozijo več – in še dlje – kot kdaj prej, vedno več delajo v sedečih poklicih in svoj prosti čas vse bolj preživljajo ob
sedečih razvedrilih. Tehnološki napredek pomeni, da se tudi
najpreprostejša opravila mehanizirajo in da ljudje ne porabljajo
prav veliko energije za preživetje. Ali če povemo na kratko in kot
je opisano v 3. poglavju: živijo lahko izrazito sedeče življenje in
zdi se, da družbe to težnjo podpirajo.
Odgovornost za spopadanje s temi problemi ni izključno stvar
posameznika. Družba je tista, ki je odgovorna za ustvarjanje
pogojev, ki omogočajo aktivno življenje. V 21. stoletju bi morali
na spodbujanje telesne dejavnosti gledati kot na potrebo in ne
kot na razkošje.
Poudarjanje tega družbenega vprašanja ni le naloga strokovnjakov za javno zdravje in politikov. Potrebno je ukrepanje in partnerstvo v okviru širokega kroga sektorjev in poklicev, od katerih
številni telesne dejavnosti sicer nimajo za bistveni del svojega
poslanstva. Slednje se nanaša na urbaniste, učitelje, okoljevarstvenike, prometne inženirje, arhitekte, športne strokovnjake ter
delodajalce v javnem in zasebnem sektorju.
Ukrepanje mora biti bolj odločno in se mora izviti iz tradicionalnih pristopov promocije zdravja, kot so osebno svetovanje, množično oglaševanje ali nasveti v osnovni zdravstveni
dejavnosti. V najboljšem primeru lahko s temi načini pokrijemo
le potrebe majhnega dela prebivalstva. Poleg teh pristopov bi se
bilo treba zavzemati za usklajeno delovanje in spremeniti okolje
tako, da bi bolj spodbujalo aktiven življenjski slog. Ker številne od
teh okoljskih sprememb ne sodijo v njegovo pristojnost, mora
zdravstveni sektor pokazati močne vodstvene sposobnosti, da
bi pridobil podporo drugih. Zlasti lahko pomaga drugim sektor-

jem pri večjem zavzemanju za spodbujanje telesne dejavnosti
z dajanjem zgleda in poudarjanjem možnosti za obojestransko uspešne pristope, kot bomo to podrobneje osvetlili v 4.
poglavju.
Spodbujanje telesne dejavnosti za krepitev zdravja je lahko
pomemben način odzivanja na izzive. Poudarja namreč pomen
telesne dejavnosti kot del vsakdanjika in ne kot izbirni dodatek, ki
ga dodamo ob koncu zahtevnega dne. Ta knjižica je napisana za
oblikovalce politik, vodstvene osebe in deležnike v različnih sektorjih, ki lahko spodbujajo telesno dejavnost, vključno z zdravjem,
športom in rekreacijo, prometom, urbanističnim načrtovanjem,
izobraževanjem in množičnimi mediji. Knjižica ponuja dejstva o
telesni dejavnosti za krepitev zdravja in primere že razvitih pristopov ter zagovarja utemeljenost usklajenega ukrepanja po vsej
Evropski regiji. V prilogi 1 je navedeno dodatno gradivo za branje,
ki prinaša podrobnejše informacije v zvezi s tem.

Načela za ukrepanje
Glavna načela za ukrepanje (prilagojena iz švedskega akcijskega
načrta (1)) so podrobneje obravnavana v 4. poglavju. Če jih povzamemo, bi morali v okviru ukrepanja:
• uporabiti širšo definicijo telesne dejavnosti,
• sprejeti populacijski pristop, ki se ozira na zdravje prebivalstva, in delati na programih, ki temeljijo na izraženih potrebah
prebivalstva,
• angažirati raznovrstne sektorje in delati na različnih ravneh,
od mednarodnih do lokalnih,
• izboljšati okolje za telesno dejavnost,
• uresničevati enake možnosti za aktivno življenje in
• delovati na podlagi najboljših razpoložljivih dokazil o uspešnosti ukrepov.

Opredelitev pojmov
Strokovna definicija telesne dejavnosti, ki jo uporabljamo v tej
knjižici, je: "kakršnakoli sila, izvedena s strani skeletnih mišic, ki se
konča s porabo energije nad ravnjo mirovanja"(2). Ta namerno
široka opredelitev pomeni, da so dejansko pomembne vse vrste
telesne dejavnosti, vključno s hojo ali kolesarjenjem v transportne namene, plesom, tradicionalnimi igrami in razvedrili,
vrtnarjenjem in hišnimi opravili, pa tudi šport in namerna te-
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lesna vadba. Šport in telesno vadbo tako razumemo kot posebni
vrsti telesne dejavnosti, pri čemer vključuje šport določeno
obliko tekmovanja, telesna vadba pa je ponavadi namenjena
izboljšanju telesne pripravljenosti in zdravja.
Izraz telesna dejavnost za krepitev zdravja (angl. »Health
Enhancing Physical Activity« ali skrajšano HEPA) pogosto uporabljamo po vsej Evropski regiji. Poudarja povezavo z zdravjem
tako, da se osredotoča na "vsako obliko telesne dejavnosti, ki
koristi zdravju in funkcionalni sposobnosti brez nepotrebne
škode ali tveganja" (3).
Aktivno življenje je način življenja, ki povezuje telesno dejavnost
z rednimi vsakodnevnimi opravili. Cilj glede splošnega odraslega prebivalstva je, da bi le-to posvečalo telesni dejavnosti vsaj
pol ure vsak dan (4).
Telesna dejavnost se lahko izredno razlikuje po intenzivnosti ali
količini napora, ki ga vloži posameznik. Intenzivnost se razlikuje
glede na vrsto aktivnosti in zmogljivost posameznika. Tek je na
primer ponavadi bolj intenziven kot sprehajanje; mlad, telesno
dobro pripravljen človek pa bo z določenim tempom verjetno
hodil lažje kakor starejša, telesno manj pripravljena oseba.
Na splošno zajema telesna dejavnost za krepitev zdravja
aktivnosti, ki so opredeljene kot vsaj zmerno intenzivne. Telesna
dejavnost zmerne intenzivnosti povečuje srčni utrip in ohranja pri človeku občutek toplote ter ga pušča nekoliko zadihanega.
Povečuje tudi telesno presnovo, in sicer na tri- do šestkratno
raven od tiste pri mirovanju (3–6 metaboličnih ekvivalentov ali
MET).
Pri najbolj nedejavnih ljudeh so trije MET-i enaki živahni hoji.
Za bolj dejavne in telesno pripravljene ljudi predstavljata hitra
hoja ali počasno tekanje telesno dejavnost zmerne intenzivnosti. Večina javnozdravstvenih priporočil o telesni dejavnosti se
osredotoča na aktivnosti z vsaj zmerno intenzivnostjo, kar zagotavlja vključitev širokega obsega dejavnosti.
Telesna dejavnost visoke intenzivnosti ljudem omogoča,
da "pridelajo" znoj in se zasopejo. Ponavadi vključuje šport
ali telesno vadbo, na primer tek ali hitro kolesarjenje. Telesna

dejavnost visoke intenzivnosti dviguje presnovo na raven,
ki je najmanj šestkrat višja od tiste pri mirovanju (najmanj 6
MET-ov).

Koliko telesne dejavnosti potrebujejo
ljudje, da bi ostali zdravi?
V zadnjih letih so strokovnjaki dosegli soglasje o obsegu in
vrsti telesne dejavnosti, ki jo priporočajo za izboljšanje in
ohranjanje zdravja (5–7). Med tem ko za Evropsko regijo ni
nobene uradno priporočene ravni telesne dejavnosti, pa
mednarodno strokovno mnenje podpira vsaj polurno telesno dejavnost zmerne intenzivnosti večino dni v tednu. V skladu z Globalno strategijo SZO o prehrani, telesni dejavnosti in
zdravju (6):
... se priporoča, da se posamezniki ukvarjajo z ustrezno ravnjo
[telesne dejavnosti] vse svoje življenje. Za različne zdravstvene
rezultate so potrebne različne vrste in količine telesne dejavnosti: vsaj 30 minut redne telesne dejavnosti zmerne intenzivnosti
večino dni v tednu zmanjšuje nevarnost za nastanek bolezni
srca in ožilja ter sladkorno bolezen, za raka na debelem črevesju
in raka dojk. Vaje za krepitev mišic in vaje za ravnotežje lahko
zmanjšajo možnost padcev in povišajo funkcionalni status pri
starejših odraslih. Za nadzor nad telesno težo pa je potrebno več
telesne dejavnosti.

Na splošno priporočila za otroke in mlade ljudi podpirajo načelo, naj bodo dejavni v daljših obdobjih. Tako je na primer glavni
zdravstveni svetovalec v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske priporočil naslednje stopnje aktivnosti, ki
temeljijo na mednarodnem soglasju (5):
Otroci in mladi ljudje bi morali vsak dan opraviti v celoti najmanj
60 minut telesne dejavnosti vsaj zmerne intenzivnosti. Vsaj dvakrat tedensko bi to moralo vključevati aktivnosti za izboljšanje
zdravja kosti (aktivnosti, ki povzročajo močno fizično obremenitev kosti), za izboljšanje mišične moči in gibljivosti.

To so le splošne smernice, ki jih bo verjetno treba prilagoditi
zadovoljevanju potreb in pogojem posameznikov ter vrednotam in kulturam različnih držav. V 1. preglednici je prikazana
telesna dejavnost za krepitev zdravja za ljudi vseh starosti.
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Preglednica 1. Kako bi lahko ljudje vseh starosti dosegli priporočene ravni telesne dejavnosti?
Oseba

Aktivnosti

Majhen otrok

Vsakodnevna hoja v šolo in iz šole
Vsakodnevne šolske aktivnosti (odmori in krožki)
3- 4 popoldanske ali večerne priložnosti za igranje
Konec tedna: daljši sprehodi, obisk parka ali plavalnega bazena, vožnje s kolesom

Najstnik

Vsakodnevna hoja (ali kolesarjenje) v šolo in iz šole
3- 4 organizirane ali neformalne športne ali podobne aktivnosti med delovnim tednom
Konec tedna: sprehodi, kolesarjenje, plavanje, športne aktivnosti

Študent

Vsakodnevna hoja (ali kolesarjenje) do fakultete in nazaj
Izkoriščanje vsake majhne priložnosti za telesno dejavnost: uporaba stopnic, izvajanje ročnih opravil
2- 3 športne ali telovadne učne ure med delovnim tednom, obisk telovadnice ali plavalnega bazena
Konec tedna: daljši sprehodi, kolesarjenje, plavanje, športne aktivnosti

Odrasel s plačano zaposlitvijo

Vsakodnevna hoja ali kolesarjenje na delo
Izkoriščanje vsake majhne priložnosti za telesno dejavnost: uporaba stopnic, izvajanje ročnih opravil
2- 3 športne, telovadne ali plavalne tečajne ure med delovnim tednom
Konec tedna: daljši sprehodi, kolesarjenje, plavanje, športne aktivnosti, domača popravila, vrtnarjenje

Odrasel, ki dela doma

Vsakodnevni sprehodi, vrtnarjenje ali domača popravila
Izkoriščanje vsake majhne priložnosti za telesno dejavnost: uporaba stopnic, izvajanje ročnih opravil
Občasen šport, telovadne ali plavalne tečajne ure med delovnim tednom
Konec tedna: daljši sprehodi, kolesarjenje, športne aktivnosti

Nezaposlen odrasel

Vsakodnevni sprehodi, vrtnarjenje ali domača popravila
Izkoriščanje vsake majhne priložnosti za telesno dejavnost: uporaba stopnic, izvajanje ročnih opravil
Konec tedna: daljši sprehodi, kolesarjenje, plavanje ali športne aktivnosti
Občasen šport, telovadne ali plavalne tečajne ure

Upokojenec

Vsakodnevni sprehodi, kolesarjenje, domača popravila ali vrtnarjenje
Izkoriščanje vsake majhne priložnosti za telesno dejavnost: uporaba stopnic, izvajanje ročnih opravil
Konec tedna: daljši sprehodi, kolesarjenje ali plavanje

Vir: Prilagojeno iz (5).
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5,3 milijona let zdravega življenja na leto zaradi prezgodnje
umrljivosti in invalidnosti (9).

Čeprav so učinki prehrane in telesne dejavnosti na zdravje pogosto interaktivni, zlasti v zvezi z debelostjo, pa lahko telesna dejavnost zagotovi dodatne koristi za zdravje, ki niso odvisne od prehrane in predpisanega hranjenja...
- Globalna strategija o prehrani, telesni dejavnosti in zdravju (6)

Telesna dejavnost je zelo resno javnozdravstveno vprašanje,

•

Leta 2002 dve tretjini odraslega prebivalstva (v starosti 15
let ali več) v Evropski uniji nista dosegli priporočenih ravni telesne dejavnosti. Za vso Evropsko regijo SZO velja, da
se s telesno dejavnostjo malo ali pa sploh ne ukvarja ena
od petih oseb, pri čemer zaznavamo višje ravni nedejavnosti v vzhodnem delu regije. Kot ocenjujejo, naj bi telesna
nedejavnost v regiji povzročala 600.000 smrti na leto (5–10
odstotkov celotne umrljivosti, odvisno od države) in izgubo

•

ker je v ustrezni obliki pomembna za številne vidike zdravja in
ker se le malo ljudi redno ukvarja s telesno dejavnostjo za
krepitev zdravja.

Učinki na zdravje
Telesna dejavnost zelo ugodno učinkuje pri večini kroničnih
bolezni (preglednica 2).
5
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Preglednica 2. Povzetek učinkov na zdravje,
povezanih s telesno dejavnostjo
Stanje

Vpliv:

Bolezen srca
Kap
Prevelika telesna teža in debelost
Sladkorna bolezen tip 2
Rak črevesja
Rak dojke
Mišično-skeletno zdravje
Padci pri starejših ljudeh
Dobro psihično počutje
Depresija

Manjše tveganje
Manjše tveganje
Manjše tveganje
Manjše tveganje
Manjše tveganje
Manjše tveganje
Izboljšanje
Manjše tveganje
Izboljšanje
Manjše tveganje

Koristi niso omejene le na preprečevanje ali omejevanje
napredovanja bolezni, pač pa vključujejo izboljšanje telesne
pripravljenosti, mišične moči in kakovosti življenja (10). To je
še zlasti pomembno pri starejših ljudeh, saj lahko redna telesna dejavnost poveča sposobnost za samostojno življenje.
SZO je nedavno pregledala dokaze o vplivih telesne dejavnosti na zdravje (11). Tu je povzetek.

Bolezni srca in ožilja (BSO)
Najmočnejši dokaz kaže, da je največja korist telesne dejavnosti
v zmanjšanju tveganja za BSO (12, 13). Pri telesno nedejavnih
ljudeh je nevarnost bolezni srca dvakrat večja kot pri telesno
dejavnih. Telesna dejavnost pomaga tudi pri preprečevanju
kapi (14, 15) in izboljšuje številne dejavnike tveganja za BSO,
vključno z visokim krvnim tlakom in visokim holesterolom (16).

Prekomerna teža in debelost
Nizka raven telesne dejavnosti je pomembno vplivala na silovit
porast razširjenosti debelosti v Evropski regiji. Debelost se pojavi tedaj, ko vnos energije (vnos hrane) prekorači skupno porabo
energije, vključno s porabo v obliki telesne dejavnosti (11).
Telesna teža se ponavadi povečuje s starostjo, vendar pa lahko stalna, vseživljenjska telesna dejavnost zmanjša porast
teže. Ukvarjanje s telesno dejavnostjo v primernem obsegu
lahko pomaga pri ohranjanju zdrave telesne teže ali celo pri
njenem zmanjšanju (17). To je izjemnega pomena tudi za ljudi, ki že imajo preveliko težo ali pa so debeli (5).

Sladkorna bolezen
Sladkorna bolezen je v regiji vedno bolj zaskrbljujoč pojav,
ker se povečuje stopnja sladkorne bolezni tipa 2 (insulinsko
neodvisne sladkorne bolezni). Sladkorna bolezen tipa 2 se
ponavadi pojavi pri odraslih v starosti 40 let in več, čeprav najdemo primere tudi pri otrocih in mladostnikih zaradi povečane stopnje debelosti.
Za to, da telesna dejavnost pomaga preprečevati sladkorno
bolezen tipa 2, obstajajo močni dokazi (18); tveganje je pri
telesno dejavnih ljudeh približno za 30 odstotkov manjše
kot pri telesno nedejavnih ljudeh (19). Telesna dejavnost tako
zmerne kot tudi visoke intenzivnosti zmanjšuje tveganje (20–
22), vendar mora biti redna.

Rak
Telesna dejavnost je povezana z zmanjšanjem celotnega tveganja za nastanek raka. Številne raziskave so pokazale zaščitni
učinek telesne dejavnosti na tveganje za nastanek raka črevesja (23–25); tveganje je pri telesno dejavnih ljudeh manjše
za približno 40 odstotkov.
Telesna dejavnost je povezana tudi z manjšim tveganjem
za nastanek raka dojke pri ženskah po menopavzi (26–29),
obstaja pa tudi nekaj dokazov, da ima lahko visoko intenzivna telesna dejavnost zaščitni učinek proti raku prostate pri
moških (30).

Mišično-skeletno zdravje
Če se s telesno dejavnostjo ukvarjamo vse življenje, se lahko
poveča in ohranja mišično-skeletno zdravje ali zmanjša njegovo upadanje, ki se s starostjo ponavadi pojavi pri ljudeh,
ki veliko sedijo (31). Telesna dejavnost starejših odraslih lahko pomaga ohranjati moč in gibljivost, kar starejšim ljudem
omogoča, da še naprej opravljajo vsakodnevne aktivnosti
(31–33). Redno gibanje lahko pri starejših odraslih zmanjša
tveganje za padce in zlome kolkov (34–37).
Izvajanje aktivnosti, kjer premagujemo lastno telesno težo
(kot sta skakanje ali preskakovanje), pomagajo pri povečanju
kostne gostote (38) in preprečujejo osteoporozo (5). To je še
zlasti pomembno za razvoj kostne gostote pri mladostnikih
(39) in ženskah srednjih let (40).
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Dobro psihično počutje

Gospodarski vpliv

Telesna dejavnost lahko zmanjšuje simptome depresije ter
morebitnega stresa in anksioznosti (41–44). Lahko pa prinaša
tudi druge psihološke in socialne koristi, ki vplivajo na zdravje.
Tako lahko pomaga oblikovati socialne veščine pri otrocih (45),
pozitivno samopodobo pri ženskah (46) ter samospoštovanje
pri otrocih in odraslih (47) in izboljšati kakovost življenja (43, 48,
49). Te koristi verjetno izhajajo iz prepleta med udeleževanjem
samim ter socialnimi in kulturnimi koristmi telesne dejavnosti.

Poleg stroškov zaradi umrljivosti, obolevnosti in kakovosti
življenja terja telesna nedejavnost v državah po vsej regiji visoke finančne stroške. Tako na primer v Angliji stroške,
vključno s tistimi za zdravstveni sistem, dneve odsotnosti z
dela in izgubo prihodka zaradi prezgodnje smrti, ocenjujejo na 3–12 milijard evrov na leto (50). Slednje ne vključuje
prispevanja telesne nedejavnosti k preveliki teži in debelosti, katerih celotne stroške bi lahko ocenili na 9,6–10,8
milijarde evrov na leto. Podobno so v švicarski študiji ocenili neposredne stroške zdravljenja telesne nedejavnosti
na 1,1–1,5 milijarde evrov (53). Na osnovi teh dveh študij bi
lahko ocenili, da stane telesna nedejavnost državo približno 150–300 evrov na državljana na leto.

Posledice za skupnosti in družbe
Poleg neposrednih učinkov na zdravje lahko telesna dejavnost koristi družbi, gospodarstvu in posredno tudi drugim
oblikam zdravega vedenja.

Pozitivni socialni učinki
Akitvno življenje ponuja ljudem možnost za stike z drugimi ljudmi, s skupnostjo in z okoljem. Zlasti šport in aktivno
preživljanje prostega časa ponujata možnost za razvoj novih
veščin in za srečevanje novih ljudi, prav tako pa lahko prispevata k zmanjševanju kriminalitete in nesocialnega vedenja.
Podpora telesni dejavnosti je lahko pozitivna gonilna sila pri
obnovi površin, na primer z urejanjem parkov in zelenih površin ter sprehajalnih poti ali kolesarskih stez v prej zanemarjenih soseskah (50).
Na žalost pa je dostop do možnosti za izrabo prostega časa in
telesno vadbo vzdolž celotnega družbenega spektra neenak.
Revnejši ljudje imajo verjetno manj možnosti za dostop do
prevoza do rekreativnih objektov ali pa ponavadi živijo v okolju, ki telesne dejavnosti ne spodbuja (51).

Če bi sedanja raven telesne dejavnosti narasla, bi se stroški
za družbo lahko bistveno zmanjšali, pa tudi z ohranjanjem
te ravni bi zagotovili prihranke. V švicarski študiji so na primer prihranke pri neposrednih stroških zdravljenja za telesno dejavne ocenili na približno 1,7 milijarde evrov (53).

Vpliv na odnos do zdravja
Končno pa je telesna dejavnost ponavadi povezana tudi
z drugimi vrstami pozitivnega odnosa do zdravja, kot sta
zdravo prehranjevanje in nekajenje, tako da jo je mogoče
uporabiti kot pomoč pri spremembah vedenjskega vzorca
(5). Gledano v celoti, pomeni telesna dejavnost tako pozitiven odnos do zdravja, s tako velikim potencialom za izboljšanje javnega zdravja in s tako malo tveganja, da si zasluži osrednje mesto v katerikoli prihodnji strategiji javnega
zdravja.
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2. Kaj vemo o sedanjih ravneh telesne dejavnosti in
nedejavnosti?

starosti 11, 13 in 15 let, opravljeni v letih 2001– 2002, so
ocenjevali udeležbo pri telesni dejavnosti (54). Ugotovljeno je bilo, da približno tretjina anketirancev (34 odstotkov) izpolnjuje trenutne smernice glede zadostne telesne
dejavnosti: ena ura ali več vsaj zmerne intenzivnosti pet ali
več dni v tednu. V večini držav se je izkazalo, da so dečki
bolj aktivni od deklic in da telesna dejavnost z leti pri obeh
spolih upada. Vendar pa so se ravni telesne dejavnosti med
posameznimi državami pri 11 letnikih zelo razlikovale, od
11 odstotkov deklic in 25 odstotkov dečkov v Franciji, do 51
odstotkov deklic in 61 odstotkov dečkov na Irskem. Podobne razlike so se pokazale pri vseh starostnih skupinah. Tako
je bil na primer delež dejavnih 15 let starih dečkov v Češki
republiki 49-odstoten, na Portugalskem pa 25-odstoten.

Mednarodno primerljivi podatki o ravneh telesne dejavnosti
v Evropski regiji so se začeli zbirati šele v zadnjih letih. Zaradi
tega je v številnih državah na voljo le malo izčrpnih podatkov
o trendih in prevladujočih vzorcih telesne dejavnosti.

Kako telesno dejavni so ljudje
v Evropski regiji?
Sedanje ravni dejavnosti

Analiza ankete v državah EU iz leta 2002 (8) je pokazala, da
dve tretjini odraslega prebivalstva ne dosegata priporočenih
ravni telesne dejavnosti. V povprečju je le 31 odstotkov anketirancev poročalo o zadostni telesni dejavnosti (slika 1).
V anketi o odnosu do zdravja med mladimi evropejci v
8
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Slika 1: Delež odraslih (starih 15 let in več),
ki so dovolj telesno dejavni, v EU 2002

valce politik, in sicer potrebo po zagotavljanju spremljanja telesne dejavnosti na
populacijski ravni ob uporabi doslednih
meritev v določenem časovnem obdobju.
To bo zagotovilo najučinkovitejšo določitev ciljev in načrtovanje programov za
promocijo zdravja.

Merjenje telesne dejavnosti
Telesna dejavnost je kompleksno vedenje s štirimi glavnimi dimenzijami, ki jih je
mogoče zajeti s kratico FITT:

•
•
•
•
Vir: Sjöström et al. (8).

Trendi

Frekvenco
(pogostost)
telesne
dejavnosti, ki jo ponavadi merimo v
dogodkih na teden;
Intenzivnost, s katero se izvaja telesna
dejavnost;
Trajanje obdobja telesne dejavnosti in
Tip (vrsta) telesne dejavnosti.

Okence 1. Primeri trendov
v evropskih državah

V regiji je bilo opravljenih le malo anket z dovolj doslednim
zbiranjem podatkov, ki bi omogočilo zanesljive ocene trendov. V okviru ankete Evrobarometra iz leta 2004 (55) so bila
postavljena podobna vprašanja kot v raziskavi iz leta 2002 (8),
pri čemer je bilo vključenih deset novih članic EU. Nadaljevalna anketa je bila osredotočena na šport in je v obdobju
od 2002 do 2004 pokazala povečanje deleža ljudi, ki so trdili,
da se s športom ukvarjajo enkrat na teden, s 30 odstotkov na
38 odstotkov. Ker je bila druga anketa močno usmerjena v
šport, teh raziskav ni mogoče uporabljati za ugotavljanje bolj
splošnega ukvarjanja s telesno dejavnostjo.

Švicarska zdravstvena anketa je pokazala, da se je delež
ljudi, razvrščenih med telesno nedejavne, povečal s 35,7
odstotkov v letu 1992 na 39,4 odstotkov v letu 1997, nato
pa se je leta 2002 znižal na 36,8 odstotkov (56).

Zaradi neenake razpoložljivosti podatkov o stopnjah telesne
dejavnosti v posameznih državah ter pomanjkanja usklajenih ukrepov in kazalcev, ki bi jih bilo treba uporabljati, si ni
mogoče zagotoviti jasne slike o celotnih trendih v regiji (za
primere glej okence 1.) Pičlost podatkov iz ponovljenih anket
v Evropski regiji izpostavlja pomembno vprašanje za obliko-

V Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne
Irske prihajajo najboljši podatki o trendih iz Nacionalne
potovalne ankete. Anketa je pokazala, da se je povprečna
razdalja, ki jo je oseba na leto prepotovala peš in s kolesom, med letoma 1975 in 1976 in med letoma 1999 in
2001 skrajšala iz 26 odstotkov na 24 odstotkov (5).

Na Finskem merijo telesno dejavnost z letnimi anketami
od leta 1979 dalje (57). Od konca sedemdesetih pa do
sredine devetdesetih let je Finska zabeležila celovito
rast deleža ljudi, ki se dvakrat na teden ukvarjajo s telesno dejavnostjo, s približno 40 odstotkov na približno
60 odstotkov, pri čemer so ženske začele na nekoliko
nižji ravni in končale na nekoliko višjih ravneh. Od srede
devetdesetih let dalje se je splošno povečevanje telesne
dejavnosti izravnalo, tako da se je rast telesne dejavnosti
žensk v prostem času upočasnila.
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Da bi prišli do pravilne ocene celotne ravni telesne dejavnosti, je treba izmeriti vse štiri dimenzije. Na splošno so na
vprašalnikih zasnovane ankete najboljša izbira za ocenjevanje, ker zajemajo veliko število ljudi. Pri najzanesljivejših
anketah uporabljajo validirane vprašalnike med naključnimi verjetnostnimi vzorci, ki omogočajo, da se ugotovitve
posplošijo na prebivalstvo. Če v ponovljenih anketah uporabijo iste metode, je trende mogoče analizirati.
Dva mednarodna vprašalnika o telesni dejavnosti sta bila
izdelana za ocenjevanje z zdravjem povezane telesne

dejavnosti. Prvi, Mednarodni vprašalnik o telesni dejavnosti (angl. »International Physical Activity Questionnaire« ali
skrajšano IPAQ) (58) omogoča neposredno primerjavo ravni telesne dejavnosti med različnimi državami. Pripravljeni
in potrjeni sta bili dve različici (krajša in daljša), na voljo pa
sta v številnih jezikih. Cilj drugega, Univerzalnega vprašalnika o telesni dejavnosti SZO (angl. »WHO Global Physical
Activity Questionnaire« ali skrajšano GPAQ) (59) je omogočanje primerjav v državah v razvoju s kulturno raznolikim
prebivalstvom, bil pa je tudi preveden in potrjen.
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3. Kateri dejavniki in pogoji vplivajo
na telesno dejavnost?

Zakaj so nekateri ljudje telesno dejavni, drugi pa ne? Verjetnost, da bodo posameznik, skupina ali skupnost telesno
dejavni, je odvisna od kompleksnega razpona dejavnikov
– v posameznikovem okolju ter mikro in makro okoljih
(slika 2). Dejavniki v makro okolju vključujejo družbenogospodarske, kulturne in okoljske pogoje. Vplivi mikro okolja zajemajo naklonjenost bivalnega in delovnega okolja
telesni dejavnosti ter podporo družbenih normativov in
lokalnih skupnosti. Osebni dejavniki, kot so odnos do telesne dejavnosti, zaupanje v lastno sposobnost biti telesno
dejaven ali zavedanje priložnosti za telesno dejavnost v
vsakodnevnem življenju, lahko vplivajo na verjetnost, da
bo nekdo poskusil z novo aktivnostjo (60).

Nekatere determinante aktivnega življenja, kot sta vreme ali človekova genetska zasnova, se lahko spremenijo le s težavo ali pa
nikakor. Za soočanje z večino dejavnikov je mogoče uporabiti
kombinacijo kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov. Združitev teh
ukrepov v celovito strategijo bi morala biti ključna prednostna
naloga oblikovalcev politik (glej v središču pozornosti o Finski).

Makro okolje

Družbenoekonomski položaj
Družbenoekonomski pogoji lahko učinkujejo na telesno
dejavnost na različne načine. Ukvarjanje s telesno dejavnostjo
v prostem času naj bi bilo neposredno povezano z družbenoekonomskim položajem. Revnejši ljudje imajo manj prostega
11
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Slika 2 Determinante telesne dejavnosti

Makro okolje
Mikro okolje
Posameznik
Fizično
okolje

Telesna dejavnost
in aktivno
življenje

Družbeno
okolje

Nespremenljivi dejavniki (kot so dednost, starost, spol, vreme, zemljepisna lega)
Vir: Prilagojeno po Dahlgrenu (61).

časa in slabši dostop do objektov za rekreacijo ali pa živijo v
okolju, ki telesne dejavnosti ne spodbuja (63).

V središču pozornosti: »Finska v gibanju (62)«
V zgodnjih devetdesetih letih je na Finskem prišlo do
obsežnega razvoja politike na področju športa in zdravja,
iz katerega sta izšla dva nacionalna programa. Pri prvem,
imenovanem »Finska v gibanju« (angl. »Finland on the
Move«), so za spodbujanje novih lokalnih projektov telesne dejavnosti uvedli denarno pomoč, in sicer za usposabljanje ter svetovalne storitve in medijsko promocijo. Pri
ocenjevanju programa so ugotovili, da so bili na njegovi podlagi oblikovani številni uspešni lokalni projekti in
opredeljena cela vrsta ključev do uspeha.
Iz te izkušnje je izšel program »Dobro telesno pripravljen
za življenje« (angl. »Fit for Life«). Osredotočen je na starostno skupino od 40 do 60 let, pri čemer so se odločili za
pristop socialnega trženja prek množičnih medijev.
Ta dva programa sta ustvarila nove lokalne pobude in
zagotovila nacionalni okvir za promocijo telesne dejavnosti po vsej Finski.

Strah pred prometom lahko starše močno odvrača od tega,
da bi svojim otrokom dovolili hoditi ali kolesariti do šole ali
se igrati na prostem, še zlasti na ogroženih območjih. Tako
obstaja v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne
Irske pri otrocih iz nižjih družbenih slojev petkrat večja verjetnost, da bodo umrli v prometni nesreči, kot pri tistih iz višjih
slojev. Veliko tega lahko pripišemo okoljskim razmeram: revnejši otroci pogosteje žive v urbanem okolju s slabšo cestnoprometno varnostjo in hitrejšim prometom (64).

Povečana uporaba avtomobila
Eden najmočnejših ekonomskih in kulturnih vplivov je bila
naraščajoča potreba po mobilnosti v nekako zadnjih dvajsetih letih. Povečana uporaba zasebnih avtomobilov je v veliki
meri zadostila tej potrebi in privedla do skoraj 150-odstotnega porasta avtomobilskega prevoza od leta 1970 dalje (65).
Vendar pa so prehojene ali prekolesarjene razdalje v tem času
v glavnem ostale nespremenjene (66).
Po drugi strani pa je možnost premagovanja velikih razdalj
odigrala pomembno vlogo pri spodbujanju širjenja mestnega področja, kar povečuje odvisnost od motoriziranega prevoza do službe, nakupovalnih središč ali zabavišč in omejuje
priložnosti za hojo in kolesarjenje.
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Mikro okolje

Problemi urbanizacije
Neposredno okolje, v katerem ljudje živijo in delajo, močno
vpliva na zmožnost za telesno dejavnost. Evropska regija postaja vedno bolj urbanizirana: do leta 2004 je v mestnih območjih
držav z visokimi dohodki živelo 80 odstotkov prebivalstva, v
državah s srednjimi in nizkimi dohodki pa 64 odstotkov prebivalstva (67). Pričakovali bi, da bo to pozitivno učinkovalo na
telesno dejavnost, ker so njene stopnje ponavadi višje v urbanih okoljih, kjer mešana uporaba zemljišč ter velika koncentracija storitev, stanovanjskih zgradb in delovnih mest omogočajo
ljudem hojo in kolesarjenje kot del vsakdanjika, saj so razdalje
med namembnimi kraji kratke (68). Vendar pa se v številnih
mestih po vsej Evropi življenje, delo, nakupovanje in rekreativne
aktivnosti vse bolj odvijajo na različnih območjih, kar povzroča
večje povpraševanje po motorizirani mobilnosti in zmanjšuje
možnosti za telesno dejavnost v soseščini.
Ker se gostota mestnih naselij povečuje in se odprte površine
pozidujejo, ostaja vedno manj prostora za rekreativne in sprostitvene aktivnosti. Tako ima na primer v Amsterdamu dve tretjini
prebivalstva dostop do zelenih površin v 15 minutah hoje, v Bratislavi pa komaj 40 odstotkov in v Varšavi 36 odstotkov (69).

Družbena podpora in trendi sedečih aktivnosti
Skupnosti lahko močno vplivajo na raven telesne dejavnosti,
zlasti s ponujeno družbeno podporo ter kulturnim odnosom
do različnih oblik aktivnosti in njihovih stereotipov (70). Anketa
Evrobarometra (71) je pokazala razlike po državah EU v obsegu,
po katerem ljudje prepoznajo podporo določeni aktivnosti v
njihovem lokalnem okolju. Tako se je na primer 90 odstotkov
ljudi na Nizozemskem strinjalo, da "zagotavljajo lokalni športni
klubi in drugi ponudniki veliko priložnosti za telesno dejavnost", na Portugalskem je tako menilo le 45 odstotkov in v Italiji
54 odstotkov vprašanih.
Številni družbeni trendi vedno bolj podpirajo sedečo vedenjsko obliko. Ročnih del je vedno manj, sedeče preživljanje prostega časa pa narašča. Število pralnih, sušilnih in pomivalnih
strojev je v zadnjih tridesetih letih zelo naraslo. Te naprave so
pripomogle k blaženju utrujenosti zaradi domačih opravil (72)
in sprostitvi dragocenega časa za druge aktivnosti. Vendar pa
se zdi, da ljudje tega časa ne uporabljajo za telesne dejavnosti

na drugih področjih življenja. Druge naprave, ki prizanašajo s
telesnimi napori, vključno s pomičnimi stopnicami in dvigali,
prav tako odvračajo od telesne dejavnosti. Čeprav je na voljo
le malo podatkov, se zdi, da se trend obrača proč od vidnih stopnic v zgradbah k zagotavljanju dvigal.
Dodatno se je povečalo ukvarjanje s sedečimi aktivnostmi v
prostem času, saj otroci večino zunajšolskega prostega časa
preživijo ob gledanju televizije in videa ter uporabi interneta
(73). Porast sedenja pred zaslonom se bo verjetno še nadaljeval, saj postajajo internet in video igre vedno bolj priljubljena
oblika preživljanja prostega časa. Poleg tega pa starši v skrbi za
varnost svojih otrok vedno več časa preživijo za volanom, ko
jih prevažajo od ene aktivnosti ali kluba do drugih, in pri tem
opuščajo priložnost tako za lastno telesno dejavnost kot tudi
telesno dejavnost svojih otrok.
Nazadnje pa ima lahko tudi podoba telesne dejavnosti pomemben vpliv. Dejavnosti, kot sta golf ali skvoš, sta verjetno neizbežno
povezani z višjim družbenim položajem, na hojo ali kolesarjenje
za prevoz pa nekateri ljudje gledajo kot na telesno dejavnost
nižjih slojev. V nekaterih državah obravnavajo mladi ljudje hojo
ali kolesarjenje kot nekaj, kar morajo početi dotlej, dokler niso
dovolj stari, da pridejo do avta ali motornega kolesa.

Osebni dejavniki
Čeprav ima okolje ključni vpliv na raven telesne dejavnosti,
pa na odločitve ljudi o njihovem načinu življenja in njihovih
izbirah zdravega ali nezdravega vedenja vplivajo tudi nekateri psihosocialni dejavniki.

Pozitivni dejavniki
Osebni dejavniki, ki so nedvomno povezani s telesno dejavnostjo (60, 74), vključujejo:
1. samozavest (zaupanje v lastno sposobnost biti telesno dejaven);
2. namen telesno vaditi;
3. uživanje v telesni vadbi;
4. stopnjo zaznanega zdravja ali telesne pripravljenosti;
5. samomotivacijo;
6. družbeno podporo;
7. pričakovanje koristi od telesne vadbe in
8. zaznane koristi.
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Ovire
Verjetno so ljudje manj telesno dejavni, če ugotavljajo številne ovire (74). Pregled je pokazal, da so ključne ovire za telesno
dejavnost (75) naslednje:

•
•
•
•
•

zaznavanje pomanjkanja časa;
zaznavanje, da nekdo ni "športen tip" (zlasti pri ženskah);
skrb za osebno varnost;
občutek preutrujenosti ali dajanje prednosti počitku ali
sprostitvi v prostem času in
samozaznavanje (na primer domneva, da smo že dovolj
telesno dejavni).

Zaznano pomanjkanje časa je bil najobičajnejši razlog, naveden v okviru Evrobarometrove ankete, pri čemer je tretjina
državljanov EU (34 odstotkov) izjavila, da se prav zaradi tega
nikoli ne ukvarja s športom (71). Ker je v času, ki je na voljo
telesno dejavnim in nedejavnim ljudem, na splošno le malo
razlik, je to verjetno povezano s prednostjo, ki jo ljudje dajejo
telesni dejavnosti (glej rubriko v središču pozornosti o Sloveniji).

V središču pozornosti: »Živimo zdravo«, program spodbujanja zdravja
na slovenskem podeželju
Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota je pripravil
inovativni pilotski program, ki se loteva pomanjkanja
telesne dejavnosti in slabega prehranjevanja v Pomurski regiji v severovzhodni Sloveniji.
Cilj programa »Živimi zdravo« je spodbujanje zdravih
življenjskih slogov in individualne odgovornosti za
zdravje. V povezavi s celo vrsto partnerjev iz različnih
sektorjev se poskuša približati odraslim v podeželskih
skupnostih prek sredstev javnega obveščanja in javnih
prireditev. Aktivnosti programa vključujejo delavnice v
posameznih skupnostih, ocenjevanja telesne pripravljenosti in prireditve, ki jih organizirajo udeleženci.
Do zdaj se je programa v Sloveniji udeležilo 70 lokalnih
skupnosti, kar je vključevalo približno 30.000 ljudi. Prvi
rezultati so spodbudni: osem od desetih udeležencev
pravi, da so spremenili življenjski slog. Program se sedaj
osredotoča na širitev na druga področja in raziskuje
inovativne zamisli, kot je ustanovitev Centra za nordijsko hojo.
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4. Kaj lahko zdravstveni sektor
in drugi storijo za povečanje telesne dejavnosti?

Strategije

Zavzemanje za pristop do zdravja na populacijski ravni

Ukrepi glede telesne dejavnosti bi morali biti osnovani na
številnih ključnih načelih, prilagojenih na podlagi švedskega
načrta (1):

Spodbujanje telesne dejavnosti bi se moralo osredotočiti
na zdravstvene potrebe prebivalstva kot celote, ne pa na
posamezne skupine z visokim tveganjem. Lahko rečemo, da
bosta ustvarjanje možnosti za telesno dejavnost za vsakega
in izboljšanje okolja za njeno podporo zagotovili večjo korist
za javno zdravje kot pa programi, ki se usmerjajo samo na
majhne skupine. Večplastno usklajeno ukrepanje je nujno
potrebno za izboljšanje udeležbe pri telesni dejavnosti za
krepitev zdravja (glej rubriko v središču pozornosti o Španiji).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

zavzemanje za populacijski pristop do zdravja;
uporaba širše opredelitve telesne dejavnosti;
angažiranje raznovrstnih sektorjev;
izboljšanje okolja za telesno dejavnost;
ustvarjanje na najrazličnejših ravneh;
utemeljitev programov na izraženih potrebah prebivalstva;
izboljšanje enakosti in
uporaba najboljših dokazil, ki so na voljo.

Uporaba širše opredelitve telesne dejavnosti
Z uporabo širše opredelitve se ponuja veliko večja možnost
15
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V središču pozornosti:
»Razvoj celovitih nacionalnih politik v Španiji « (76)
Potem ko je ocenilo stanje, je Ministrstvo za zdravstvo
in varstvo potrošnikov sklenilo razviti celovito strategijo, vključno s telesno dejavnostjo in prehranjevanjem,
da bi se postavilo po robu naraščajočemu pojavu debelosti. Glavni cilj je bistveno zmanjšati obolevnost in
umrljivost kot posledici kroničnih bolezni, in to s spodbujanjem zdrave prehrane in telesne dejavnosti.
Ciljna skupina strategije so vsi državljani, zlasti otroci, in
to predvsem zaradi zaskrbljujočih trendov debelosti pri
mlajših starostnih skupinah. Strategija vključuje priporočila za ukrepanje in opredeljuje različne sektorje, ki bi
se morali vključiti vanjo. Do posegov bo prišlo v različnih okoljih in na različnih ravneh, vključno z družinami
in skupnostmi, šolami, živilsko industrijo in zdravstvenim sistemom. Cilji in priporočila za telesno dejavnost
so bili oblikovani za vsa okolja.
Z namenom cenjevanja in spremljanja strategije se
pričakuje, da bodo oblikovali opazovalnico debelosti,
katere naloga bo redno analiziranje razširjenosti debelosti pri prebivalstvu, zlasti pri otrocih in mladostnikih.
Ocenjevan bo tudi napredek pri preventivnih ukrepih.
za angažiranje večjega razpona sektorjev. Telesna dejavnost
vključuje hojo, kolesarjenje, ples, šport, delo, rekreacijo v
prostem času in telesno vadbo. To pomeni, da je treba gledati
nanjo kot na porazdeljeno nalogo, ki ni le stvar zdravstvenega,
športnega ali rekreativnega sektorja, pač pa tudi drugih, kot sta
promet in okolje (77).

Angažiranje raznovrstnih sektorjev
Strokovnjaki za javno zdravje imajo pomembno vodstveno vlogo pri usklajevanju večsektorskih ukrepov (glej rubriko v središču
pozornosti o Švici), vendar pa potrebno široko osredotočanje
pomeni, da morajo skovati močna zavezništva s strokovnjaki iz
drugih sektorjev, kot so urbanisti, strokovnjaki za transportno
načrtovanje in prometnimi inženirji, arhitekti, delodajalci ter
ljudmi iz prostovoljnih in nevladnih organizacij. To lahko dodatno koristi pri povečanju zanimanja za takšna vprašanja, kot so

aktivna potovanja, naklonjenost soseščine hoji, privlačne zelene
površine in poudarjeno gradbeno oblikovanje, kar bo verjetno
prispevalo k pozitivnim in trajnostnim okoljskim rezultatom.
Izboljšanje okolja za telesno dejavnost
Kot je bilo omenjeno, je ljudem lažje biti aktiven, če lahko do
vsakodnevnih namembnih krajev hodijo ali kolesarijo oziroma
če živijo v bližini parkov, prijetnih okolij ali privlačnih objektov. Učinkovito ukrepanje na področju telesne dejavnosti
vključuje delo z urbanisti in arhitekti pri ustvarjanju takega
okolja, ki spodbuja telesno aktivno življenje. Dopolnilna
publikacija SZO (79) ponuja v zvezi s tem več informacij.
Ustvarjanje na najrazličnejših ravneh
Vlade in državne agencije lahko zagotovijo nacionalno vodstvo na področju telesne dejavnosti in odigrajo bistveno
vlogo pri usklajevanju večsektorskega ukrepanja. Učinkovito
javnozdravstveno ukrepanje pomeni sočasno delo na
številnih različnih ravneh, kot je to prikazano v preglednici 3. Zagotavljanje zavezanosti lokalnih oblasti in lokalnih
zavezništev skupnim prednostnim nalogam je bistvenega
pomena. Na sprejemanje odločitev v zasebnem sektorju
V središču pozornosti:
»Nacionalni športni koncept v Švici« (78)
Leta 2000 so v Švici pripravili nov koncept nacionalne športne politike. Strokovna skupina je oblikovala
strateški dokument za spodbujanje telesne dejavnosti za krepitev zdravja, ki je vključeval povzetek
znanstvenih dokazov o njenih učinkih na zdravje.
Ko je zvezna vlada ob koncu leta 2000 sprejela koncept, je zdravje opredelila kot prvo prednostno nalogo nacionalne športne politike v Švici in »več telesno dejavnih ljudi« kot njen poglavitni cilj. To je bilo
storjeno v skladu z javnim mnenjem, saj so ankete
vztrajno dokazovale, da se več kot 90 odstotkov švicarskega prebivalstva zaveda pomena telesne dejavnosti za zdravje. Koncept poudarja tudi oblikovanje
novih partnerstev z vsemi sektorji in na vseh ravneh
vlade, pa tudi med vlado ter zasebnim sektorjem in
množičnimi mediji.
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Preglednica 3. Primeri aktivnosti različnih sektorjev v zvezi z determinantami telesne dejavnosti
Vrsta
determinante

Ukrepanje ključnih sektorjev

Zdravje

Makro okolje

Zagotavljanje nadzora
za multidisciplinarno ukrepanje

Mikro okolje

Zastopanje zdravstvenega
sektorja v multidisciplanirnih
načrtovalnih odborih

Načrtovanje in zagotavljanje
strategij »športa za vse«, ki
zmanjšujejo stroške za udeležbo
Zagotavljanje javnozdravstvenih ljudi z nizkimi dohodki in
programov z namenom povečanja priznavajo kulturno raznolikost
možnosti za telesno dejavnost
ljudi z nizkimi dohodki

Spodbujanje telesne dejavnosti
med zaposlenimi v zdravstvenem
sektorju in med uporabniki storitev

Posameznik

Šport in prosti čas

Zagotavljanje svetovanja
za telesno dejavnost na
primarni zdravstveni ravni

Prevoz in urbanistično planiranje
Razvoj regionalnih prostorskih
načrtov, ki postavljajo zdravje pred
vse drugo in zagotavljajo možnosti
za aktivno življenje

Izboljšanje dostopa do športnega Prednostno obravnavanje
in rekreativnega udejstvovanja za dostopa pešcev in kolesarjev pri
urbanističnem načrtovanju in
pešce in kolesarje
oblikovanje skupnosti, naklonjeno
hoji

Zagotavljanje usmerjenih
skupnostnih športnih
programov

Zagotavljanje usmerjenih socialnih
marketinških programov za hojo in
kolesarjenje

lahko vplivajo prek predpisov (na primer z zahtevo po novem
razvoju pešpoti in kolesarskih stez) in pritiska javnosti zaradi
zagotavljanja okolja, ki bo ljudem omogočalo zdravo izbiro.
Bolj poglobljena študija številnih od teh vprašanj je na voljo v
dopolnilni publikaciji SZO (79).

tov. Sprejeti bi bilo treba ukrepe za zmanjšanje teh neenakosti pri dostopnosti, za podpiranje nizkocenovnih ali
brezplačnih telesnih dejavnosti (kot je hoja) in za izboljšave,
ki se nanašajo na okolja, družbeni odnos in dojemanje telesne dejavnosti.

Utemeljitev programov na izraženih potrebah
prebivalstva

Uporaba najboljših dokazil, ki so na voljo

Izboljšanje enakosti

Ključno javnozdravstveno načelo je ukrepanje na podlagi
najboljših dokazil, ki so na voljo. V primerjavi z nadzorom
na primer nad prehrano ali tobačnimi izdelki, je telesna
dejavnost razmeroma nov predmet obravnave in baza dokazil za učinkovito posredovanje je še vedno precej skromna,
čeprav hitro narašča. Poleg tega pa je treba oceniti učinke
ne le posegov, ki so bili izrecno oblikovani za spodbujanje
telesne dejavnosti (kot so programi za rizične bolnike), pač
pa tudi ukrepe zunaj zdravstvenega sektorja, ki bi lahko
vplivali na stopnje telesne dejavnosti na populacijski ravni
(kot so politike spodbujanja kolesarjenja in hoje) (81).

Ukvarjanje s telesno dejavnostjo izraža izrazito neenakost,
saj so najrevnejše skupine prebivalstva v svojem prostem času najmanj aktivne. Številne skupine so prikrajšane
zaradi neenakega dostopa do okolij, ki podpirajo telesno
dejavnost, ali pa imajo slabši dostop do namembnih objek-

Ukrepanje, ki bi temeljilo na eni sami vrsti znanstvenega
dokazila, je zaradi tega nemogoče. Namesto tega je treba
pregledati različne vrste dokazil in izbrati najboljša, kot je
to opisano v naslednjem odseku.

Politike in programi morajo upoštevati lokalne pogoje,
javnost pa mora biti vključena v njihov razvoj (1). Ukrepi
glede telesne dejavnosti so lahko neverjetno različni, kar je
odvisno od kultur in družbenih norm v določeni državi, pa
tudi od informacij, ki so na voljo, gospodarskih dejavnikov,
družbenega dogajanja ter vzorcev mobilnosti in prevoza.
Pri načrtovanju usklajenega akcijskega programa je treba
upoštevati vse našteto (80).
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Vloga zdravstvenega sektorja
Čeprav je je ukrepanje glede telesne dejavnosti pogosto domena strokovnjakov s področij, kot so urbanistično načrtovanje,
promet in šport, pa lahko zdravstveni sektor zagotovi edinstven
in pomemben prispevek. Še zlasti bi moral zagotoviti vodstvo
za področje telesne dejavnosti ali skrbništvo nad njim. Ker gre
za tako multidisciplinarno vprašanje, obstaja nevarnost, da bo
telesna dejavnost obtičala v razcepu, odgovornosti pa ne bo
prevzel noben sektor. Zdravstveni sektor je najprimernejši za
sklepanje primernih zavezništev in zagotavljanje napredka pri
učinkovitem ukrepanju.
Poleg te obsežne vodstvene vloge lahko zdravstveni sektor
prevzame vodstvo na naslednjih šestih področjih:

•
•
•
•
•
•

uveljavitev telesne dejavnosti kot dela primarne preventive;
dokumentiranje učinkovitih posredovanj in razširjanje raziskav;
prikazovanje gospodarske koristi vlaganj v telesno dejavnost;
povezovanje ustreznih politik;
zagovorništvo in izmenjavanje informacij;
vodenje z lastnim zgledom.

Uveljavitev telesne dejavnosti kot dela primarne
preventive
Telesna dejavnost bi morala imeti pomembnejšo vlogo
v primarni preventivi, na primer z zagotavljanjem, da bi
zdravniki splošne medicine (ZSM) in drugi strokovnjaki na
primarni zdravstveni ravni pacientom svetovali glede telesne
dejavnosti, pri čemer bi morali biti za to dobro usposobljeni
(glej rubriko v središču pozornosti o Švedski).

Dokumentiranje učinkovitih posredovanj in
razširjanje raziskav
Strokovnjaki na področju javnega zdravja so v dobrem položaju,
da se postavijo na vodilno mesto pri povezovanju znanstvenoraziskovalnih dokazil o preverjeno uspešnih posredovanjih pri
promociji telesne dejavnosti. Izurjeni so v pomembnih tehnikah, kot sta kritično ocenjevanje raziskovalnih dokazil ter
spremljanje in recenziranje strokovne literature.
Zdravstveni sektor lahko črpa tudi iz močne tradicije na dokazih utemeljene medicine in ta načela uporablja pri javnem
zdravju (83), s čimer zagotavlja, da se pomembna in primerna

znanstveno-raziskovalna dokazila učinkovito razpošiljajo
vsem ustreznim deležnikom.

Prikazovanje gospodarske koristi vlaganj v
telesno dejavnost
Za nosilce odločanja je zelo zanimiva informacija o
uravnoteženosti morebitnih stroškov in koristi vsakega predloga. Zdravstveni sektor lahko naredi veliko za razvoj orodij,
ki omogočajo bolj natančne analize stroškov in koristi ter
stroškovne učinkovitosti. Eno najpomembnejših vprašanj je
vključitev učinkov na zdravje v oceno posredovanj pri prometu in urbanističnem načrtovanju. To lahko ustvari močne
argumente za vlaganje v telesno dejavnost. Tako je na primer
nordijski svet uporabil analizo stroškov in koristi za dokazovanje, da koristi vlaganj v kolesarsko infrastrukturo daleč
prekašajo stroške (84).

Povezovanje ustreznih politik
Tako na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni je lahko
zdravstveni sektor vodilni pri prepoznavanju medsebojnih sinergij in pomaga pri krepitvi povezav med glavnimi
političnimi okviri in pobudami, ki so pomembne za promocijo
telesne dejavnosti. Okviri in pobude, ki jih oblikujejo različni
sektorji in ki bi tako pridobili dodano vrednost, vključujejo:
V središču pozornosti: »Spodbujanje
telesne dejavnosti v okviru osnovnega
zdravstvenega varstva na Švedskem« (82)
Okraj Östergötland na Švedskem je implementiral celovit
pristop. Leta 2005 so se vse enote osnovnega zdravstvenega varstva v Östergötlandu vključile v predpisovanje
telesne dejavnosti z uporabo populacijskega pristopa in ob
sodelovanju lokalnih partnerjev.
Na podlagi ocene je bilo ugotovljeno, da je leta 2004 takšne
recepte prejelo 3.344 bolnikov, kar je ustrezalo 1,6 odstotkom vseh ljudi, ki so tistega leta obiskali enote osnovnega
zdravstva. Po 12-ih mesecih je 49 odstotkov ljudi iz vzorca
sporočilo, da so upoštevali recept, dodatnih 21 odstotkov
pa jih je bilo redno telesno dejavnih, vendar v drugačni obliki od predpisane. Posredovanje je pomagalo tudi pri zmanjšanju deleža prebivalstva, razvrščenega med »zasedêne«.

Kaj lahko zdravstveni sektor in drugi storijo za povečanje telesne dejavnosti? • 1 9

1. Globalno strategijo o prehrani, telesni dejavnosti in zdravju
SZO, ki potrjuje, da so za spodbujanje telesne dejavnosti
potrebne multisektorske politike (6);
2. Listino o debelosti in dokument o telesni dejavnosti (85),
predstavljena na Evropski ministrski konferenci o boju proti
debelosti SZO (86) konec leta 2006;
3. Evropski akcijski načrt za okolje in zdravje otrok, ki vsebuje
zavezanost držav članic k varovanju zdravja otrok na prednostnih področjih, vključno s promocijo telesne dejavnosti
v okviru spodbudnih okolij (87);
4. Izhodiščni program EU o prehrani, telesni dejavnosti in
zdravju, namenjen spodbujanju prostovoljne aktivnosti
poslovnega sveta, civilne družbe in javnega sektorja po vsej
EU (88);
5. Zeleno knjigo Evropske komisije o promociji zdrave prehrane in telesne dejavnosti, v kateri so opredeljena ključna
vprašanja za razpravo z državami članicami in civilno družbo
in ki bo služila kot podlaga za razvoj nove zdravstvene strategije (89);
6. Gospodarsko komisijo OZN za Evropo (UNECE)/Vseevropski
program za promet, zdravje in okolje SZO, ki zagotavlja okvir
ukrepanja na prednostnih področjih, vključno s spodbujanjem varnega kolesarjenja in hoje v mestnih okoljih (90);
7. Evropsko mrežo za promocijo telesne dejavnosti za krepitev
zdravja (HEPA Europe), to je mednarodni sodelovalni projekt,
katerega cilj je boljše zdravje s pomočjo telesne dejavnosti
(91);
8. Projekt Zdrava mesta SZO, ki v sodelovanje vključuje lokalne
oblasti in spodbuja celovit razvoj politik tudi na področju
telesne dejavnosti in aktivnega življenja (92).

Zagovorništvo in izmenjavanje informacij
Zdravstveni sektor ima lahko veliko vlogo pri združevanju
mrež in mehanizmov z namenom učinkovite izmenjave informacij. Dober primer je zgoraj omenjena Evropska mreža za
promocijo telesne dejavnosti za krepitev zdravja(91), ki zagotavlja izhodišče za izmenjavo izkušenj z namenom razvoja
politik, strategij in pristopov, ki spodbujajo telesno dejavnost,
in podpira večsektorsko ukrepanje.

Vodenje z lastnim zgledom
Nazadnje pa bi moral zdravstveni sektor dajati zgled s spodbujanjem telesne dejavnosti med zaposlenimi in uporabniki

zdravstvenih sistemov na način, ki zaposlenim omogoča, da
v službo hodijo peš ali se vozijo s kolesom oziroma da so med
odmorom za kosilo telesno dejavni.

Upravičenost ukrepanja
Za to, da je ukrepanje upravičeno, je znanega dovolj. V
nedavnem poročilu (93) je bilo poudarjeno, da pomanjkanje
zanesljive baze dokazil za učinkovitost javnozdravstvenih
posredovanj ne bi smelo biti izgovor za neukrepanje. To
stališče se še zlasti nanaša na telesno dejavnost.
Zato v tem odseku povzemamo dokazila in izkušnje iz cele
vrste virov in raziskav, ki vključujejo preglede, opravljene
za SZO (81), izjave o soglasju, sistematske ocene, prečne
raziskave in nekaj študij primerov. To še zdaleč ni izčrpen
pregled literature o posegih na področju telesne dejavnosti:
cilj je oblikovalcem politik zagotoviti uporabne smernice, ki
bodo temeljile na najboljših razpoložljivih dokazilih. Dokazila
so razvrščena v skladu s tremi vrstami determinant.

Makro okolje
Grajeno okolje

Naraščajoča baza dokazil podpira obstoj razmerja med
okoljem in telesno dejavnostjo (68, 94). Vključuje raziskave
o vplivu grajenega okolja (kot so cestne povezave in ureditev mesta) in naravnega okolja (kot je dostop do zelenih
odprtih površin). Ugotovljeno je bilo, da so značilnosti, kot
so na primer estetika, prikladnost in dostop, povezane z
naraščajočo verjetnostjo, da se bodo ljudje ukvarjali s telesno
dejavnostjo. Zaznana prikladnost površin za hojo (pločniki,
steze), dostopnost namembnih točk (trgovine, parki) in dojemanja glede prometa in prometnih cest so povezani s hojo
za posamezne namene (68, 95, 96). Bolj poglobljena študija
številnih od teh vprašanj je na voljo v dopolnilni publikaciji
SZO (79).
V nedavnem pregledu prizadevanj za spremembo okolja za
telesno dejavnost so našli dokazila o tem, da so zdravstvenovzgojni plakati učinkoviti, ko se ljudje odločajo, ali bodo
izbrali pomične stopnice in stopnišče. V nekaterih študijah so
ocenjevali vpliv sprememb v politikah, izboljšav kolesarskih
poti in vadbenih objektov ter vpliv zagotavljanja kolesarjenja
in hoje v službo, vključno z izobraževalnimi dogodki. Rezul-
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tati tega so bile sicer skromne, vendar pozitivne spremembe
pri telesni dejavnosti (97).

Prevoz
Transportni sistem lahko močno vpliva na možnosti za telesno dejavnost, tako z omogočanjem hoje in kolesarjenja, pa
tudi tako, da so ljudje tam, kamor so namenjeni, lahko aktivni.
V nedavni oceni hoje in kolesarjenja kot alternative uporabi
avtomobila (98) je bilo ugotovljeno, da lahko usmerjeni programi spremenijo vedenje motiviranih podskupin. Tako je na
primer študija v okviru programa »Potuj z glavo« (angl. »TravelSmart«) v Perthu v Avstraliji na interveniranem območju po
šestih mesecih pokazala, da se je 5,5 odstotkov vseh voženj z
avtomobilom preusmerilo na hojo, kolesarjenje ali uporabo
javnega prevoza, medtem ko je bilo na sosednjem kontrolnem območju moč ugotoviti 2-odstotno porast v korist avtomobila. Ti projekti spodbujajo tudi večjo uporabo javnega
transporta, katerih običajni rezulat je porast pešačenja v
primerjavi z avtomobilskimi vožnjami.
Nekaj pomembnih prevoznih posredovanj v zadnjih letih še ni
vključenih v sistematske ocene, vendar pa ponujajo zanimiv
poduk. Poročilo (100) je pokazalo, da se je raven kolesarjenja
povečala po uvedbi takse na zasičenost s prometom v osrednjem Londonu v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne
Irske (glej rubriko v središču pozornosti o Londonu). Obsežna
V središču pozornosti: »Taksa na zasičenost
s prometom v Londonu, Združeno kraljestvo
Velike Britanije in Severne Irske« (100, 101)
Leta 2003 so v Londonu uvedli sistem takse na zasičenost s
prometom, v okviru katerega vozniki avtomobilov plačujejo takso za vstop v območje mestnega središča. Leta 2006 je
taksa znašala 11,60 evra na dan. Glavni cilj tega projekta je
bil sicer zmanjšanje prometne gneče v plačilnem območju
in okoli njega, vendar pa je vplival tudi na telesno dejavnost:
opaziti je bilo 20-odstotno povečanje kolesarskih voženj in
7-odstotno zmanjšanje trčenj. Morebiti je bilo tudi več prehojenih poti v transportne namene, povečalo pa se je tudi
število potovanj z javnim prevozom. Primer Londona kaže,
kako so lahko posredovanja (včasih nepredvidena) na prometnem področju koristna za javno zdravje.

kolesarska posredovanja, kot tista v Odenseju na Danskem (glej
rubriko v središču pozornosti v Odenseju) in na Norveškem, so
prav tako pokazala, kako se lahko raven kolesarjenja poveča,
ne da bi se s tem povečalo tudi število poškodb v prometnih
nesrečah (103). Poleg tega pa nekatera dokazila navajajo na to,
da je za poudarjanje zdravju koristnih vidikov prevoza mogoče
uporabiti oceno vpliva na zdravje (104).

Priložnosti za ukrepanje

•
•

Zdravstveni sektor bi moral združiti moči z urbanisti, prometnimi strokovnjaki in arhitekti, da bi oblikovali takšne
kraje bivanja, kjer bi bila telesna dejavnost lažja in varnejša.
Programi za promocijo zdravja bi se morali navezovati na
posebne elemente okolja. Tako se na primer programi, kot
je »Potuj z glavo«, navezujejo na ključne kolesarske steze
ali sprehajalne poti oziroma spodbujajo uporabo stopnic v
ključnih zgradbah, v katerih je to mogoče.

Mikro okolje

Delovne razmere
Sedanja raven telesne dejavnosti pri delu je na splošno nizka.
Leta 2002 je polovica anketirancev v okviru ankete EU odgovV središču pozornosti: »Odense, na Danskem
nacionalno kolesarsko mesto« (102)
Odense je bilo od leta 1999 do 2002 uradno nacionalno
kolesarsko mesto na Danskem. Ministrstvo za promet in
Državni direktorat za ceste sta vložila precejšnja sredstva
in s tem pokazala, kako se lahko z usklajenimi prizadevanji dvigne raven kolesarjenja. V štirih letih, ko je potekal
celovit program, so pripravili in implementirali 50 projektov, vključno s fizičnimi izboljšavami, kampanjami in
spremembami predpisov, s poudarkom na preizkušanju
inovativnih zamisli.
Do konca leta 2002 se je kolesarski promet v občini Odense povečal za 20 odstotkov, število nezgod, v katere so bili
vpleteni kolesarji, pa se je v primerjavi z letoma 1996 in
1997 zmanjšalo za 20 odstotkov. Prihranke za zdravstveni sektor, ki so jih ugotovili v okviru ocene, je bilo moč v
glavnem pripisati povečani varnosti in zmanjšanju števila
nenalezljivih bolezni.
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orila, da se pri delu ukvarja s telesno dejavnostjo le malo ali pa
sploh ne. Vendar pa lahko delovno mesto v marsičem vpliva
na raven telesne dejavnosti. Delavci preživijo velik del časa,
ko so budni, v okolju, ki ga večinoma nadzoruje delodajalec.
Ta čas pa bi se dalo prilagoditi v prid telesni dejavnosti.

nem varstvu (glej rubriko v središču pozornosti o Nizozemski).
Poleg tega so lahko zelo pogosto vidne kampanje, povezane z
ukrepanjem skupnosti, zelo uspešne, zlasti če so dobro usmerjene in delujejo v primernem skupnostnem obsegu (70).

Dokazila o tem, kaj na delovnem mestu učinkuje, so si
nasprotujoča (105, 106), vendar se zdi delovno mesto primeren kraj za ustvarjanje ali izboljšanje dostopa do objektov
za telesno dejavnost, za implementacijo podpornih politik in širjenje informacij. Ti splošni pristopi so se izkazali za
učinkovite pri povečanju telesne dejavnosti v drugih okoljih
(107). Še zlasti se zdi, da je delovno mesto zelo prikladno za
spodbujanje telesne dejavnosti, če so zagotovljeni ustrezni objekti in če implementirane politike spodbujajo hojo in
kolesarjenje na delo (108, 109) ter usmeritve za omejevanje
parkiranja v službi (65).

Šole lahko zagotovijo številne možnosti za telesno dejavnost,
in to z izvajanjem temeljnega učnega programa telesne
vzgoje, odpiranjem igrišč in telovadnic, namenjenih širši
skupnosti, ter z osredotočanjem na pobude, kot so varne poti
do šole (glej rubriki v središču pozornosti o Češki republiki
in Norveški). Slednje združujejo infrastrukturne spremembe
(kot je uvajanje kolesarskih parkirišč) s promocijskimi programi, kot je dan hoje v šolo, in spremembami usmeritev, kot so
načrti za pot v šolo.

Socialni vplivi in vplivi skupnosti: množični mediji
Na podlagi ocen smo prišli do sklepa, da imajo medijsko
podprte kampanje sicer velik potencial za vplivanje na norme skupnosti glede vedenja do zdravja, vključno s telesno
dejavnostjo, in da lahko dosežejo širok krog prebivalstva ob
razmeroma nizkih stroških, vendar pa le redko učinkujejo na
vedenje populacije. Sicer pa so kampanje ponavadi učinkovite
pri povečevanju zavedanja o nekem problemu in vplivu na
znanje (110), tako da so lahko koristen element obsežnega
paketa posredovanj.

Intervencije na ravni lokalnih skupnosti
Lokalne skupnosti lahko združujejo ljudi pri spodbujanju telesne dejavnosti ter oblikovanju in izboljšanju lokalnih razmer
zanjo. Pristopi skupnosti vključujejo nekatere obsežne programe bolezni srca in ožilja, kot so »Stanfordov projekt petih
mest« (111) in vseskupnostne kampanje za spodbujanje telesne dejavnosti (ob uporabi množičnih medijev). Ti programi se
včasih navezujejo na spremembe fizičnega okolja (70).
Čeprav so bili rezultati večjih skupnostnih programov deloma
pozitivni, njihov namen ni bil v prikazovanju učinkov na populacijski ravni. Več pozitivnih rezultatov so imeli manjši programi, preneseni na metode spreminjanja vedenja v skupnostnem
okolju, kakršne ponavadi uporabljamo v osnovnem zdravstve-

Šole

Infrastruktura za prosti čas in šport
Če se ljudje redno udeležujejo športnih dejavnosti, to pozitivno učinkuje na njihovo zdravje, zaradi česar predstavlja
ukvarjanje s športom pomembno področje promocije zdravja. Finska je izrazit primer za to, kako se je poudarek od tekmovalnih in elitnih športov premaknil na telesno dejavnost za
krepitev zdravja vseh ljudi. Multisektorske politike so privedle
V središču pozornosti:
»Srčni utrip Limburga, Nizozemska« (112)
Srčni utrip Limburga je skupnostno naravnan preventivni
program BSO, združen s pristopom skupin z visokim tveganjem v ambulantah splošnih zdravnikov in bolnišnicah. Cilj
programa je bil zmanjšati razširjenost BSO med običajnim
prebivalstvom maastrichtske regije, in sicer s spodbujanjem
prebivalcev, naj postanejo telesno dejavnejši, zmanjšajo
uživanje maščob in prenehajo kaditi. Med letoma 1999 in
2003 je bilo izvedenih 790 intervencij; 361 jih je bilo osredotočenih na telesno dejavnost, vključno z ustanavljanjem
klubov za hojo in kolesarjenje, in vodenje sprehajalnih in
kolesarskih kampanj.
Program sicer še ocenjujejo, vendar so predhodni rezultati
zelo spodbudni. Pri intervencijski skupini je bilo zaznati večjo
porabo časa tako za hojo in kot za kolesarjenje v primerjavi z
referenčno skupino, ki v program ni bila vključena.
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V središču pozornosti: »Sprehodi se z našo šolo:
Kvasice, Češka republika« (113)
Mednarodna vsakoletna enomesečna prireditev »Sprehodi se v šolo«, ponuja otrokom, staršem, učiteljem in
vodilnim osebam skupnosti priložnost, da se udeležijo
tega univerzalnega dogodka in tako opozorijo na koristi hoje. V osnovni šoli v Kvasicah v Češki republiki je 40
odstotkov učencev iz okoliških vasi in številni od njih
se v šolo vozijo z avtobusom. Lokalni projekt »Sprehodi
se z našo šolo« poudarja okoljske, vzgojne in čustvene
vidike hoje v šolo, pa tudi zdravstvene koristi.
Projekt je povezan s kar največjim številom šolskih
predmetov: naravoslovjem, zemljepisom, umetnostjo,
tehničnim poukom in glasbo. Poldnevni sprehodi za
otroke in njihove starše so organizirani ob sobotah, pri
čemer obiščejo krajevne znamenitosti zgodovinskega
pomena ter povezujejo zdravstvene in izobraževalne
cilje. Med sprehodi se udeleženci zabavajo z iskanjem
skritih zakladov, tekmovanji in različnimi izzivi. Namen
je spodbujanje hoje in povezovanje ljudi z njihovim
krajevnim okoljem.

V središču pozornosti: »Celovit šolski pristop v Nordlandu na Norveškem« (114)
Leta 2004 so v okraju Nordland začeli obsežen šolski
program, da bi učencem v vseh 210 osnovnih šolah
zagotovili najmanj 60 minut telesne dejavnosti vsak šolski dan. Pri izvajanju programa so se morala vodstva šol
seznaniti s koristmi, ki jih prinaša telesna dejavnost za
zdravje in za kognitivne sposobnosti, zlasti pri telesno
nedejavnih otrocih, ter se poučiti o njih. Zainteresirane
šole lahko pripravijo programe dejavnosti, ki temeljijo
na sredstvih in zmožnostih, ki jih imajo na voljo, in tako
na primer združijo telesno vzgojo, vzgojo na prostem za
različne panoge, predpise k bolj spodbujajočim šolskim
igriščem ter k hoji in kolesarjenju v šolo in iz nje. Do leta
2006 je 144 šol v sodelovanju z drugimi sektorji že izvajalo ali pripravilo programe aktivnosti.

do bistvenih sprememb v javnem financiranju športnih organizacij, storitev in gradnje športnih prizorišč. Finska je uvedla
tri zaporedne uspešne petletne nacionalne programe za promocijo telesne dejavnosti (116). Podoben premik je naredila
tudi Nizozemska in sicer:
• okrepitev lokalne športne infrastrukture zaradi podpore
tako bistvenim kot tudi socialnim ciljem športa;
• uporaba športa v smislu doprinosa k reševanju socialnim
vprašanjem in
• povezovanje z različnimi ponudniki športnih aktivnosti ter
med njimi in s športom povezanimi sektorji na lokalni ravni, kot so izobraževanje, rekreacija, socialno skrbstvo, delo
in zdravstveno varstvo (117).

Priložnosti za ukrepanje

•

•

Zdravstveni sektor, delodajalci in izobraževalni sektor bi
morali delovno mesto in šolsko okolje uporabljati kot osrednjo točko za telesno dejavnost. Organizirati bi morali kampanje in prireditve, s katerimi bi povečevali ozaveščenost,
spreminjati usmeritve na delovnem mestu in v šoli ter zagotavljati objekte za omogočanje aktivnega življenja, kot so
kolesarska parkirišča, telovadnice in slačilnice.
Zdravstveni ter športni in rekreacijski sektorji bi morali razvijati programe, ki bi kot osrednjo točko vseskupnostne mobilizacije uporabljali telesno dejavnost in šport: povezovanje
ljudi pod geslom telesne dejavnosti za krepitev zdravja.

Osebni dejavniki
Najmočnejši dokaz o koristnosti posredovanj na individualni ravni se kaže v okolju osnovnega zdravstvenega varstva.
Nedavna priporočila Združenega kraljestva Velike Britanije
in Severne Irske (118) so se osredotočila na močne dokaze
o koristnosti jedrnatih intervencij preko dajanja napotkov v osnovnem zdravstvenem varstvu. V njihovem sklepu
pa navajajo, "da bi morali splošni zdravniki, kadarkoli je to
le mogoče, izkoristiti priložnost za prepoznavanje telesno
nedejavnih odraslih ljudi in jim svetovati 30-minutno zmerno telesno dejavnost 5 dni v tednu (ali več)". V prejšnjem pregledu literature (119) so bili kot del učinkovitih programov
opredeljeni naslednji dejavniki:

•

usmeritev na posameznike v skupnostnem okolju (glej
rubriko v središču pozornosti o Italiji);
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V središču pozornosti: »Skupnost v gibanju:
San Mauro Pascoli, Italija, in njegove izkušnje« (120)
Projekt je bil usmerjen na »zasedêne« odrasle osebe,
zlasti ženske in starejše ljudi, z namenom preprečevanja BSO, zmanjšanja števila »zasedênih« ljudi, dviga ozaveščenosti glede zdravstvenih koristi telesne
dejavnosti in zagotavljanja priložnosti za družbeno
interakcijo prek organiziranih telesnih dejavnosti. Spomladi in poleti so se aktivnosti odvijale na prostem,
jeseni in pozimi pa v zaprtih prostorih. Pri projektu je
sodelovalo skoraj 200 ljudi, večinoma žensk srednjih
let, implementiran pa je bil tudi načrt za dolgoročno,
samostojno nadaljevanje programa. Projekt je vključeval splošne zdravnike, predstavnike skupnosti, športna
združenja, socialne delavce, lokalne civilne organizacije in zasebni sektor.
Ključna ugotovitev je bila, da ima večina udeležencev, čeprav se po lastnih besedah dobro zavedajo
zdravstvenih koristi telesne dejavnosti, zanjo premalo
možnosti v lastni skupnosti (na primer uporaba lokalnih parkov). Prav tako so se ljudje izjemno razveselili
priložnosti za družbeno interakcijo. V sklepu študije je
rečeno, da informacije in motivacija ne zadoščajo za
takojšnje vedenjske spremembe, če jih ne spremljajointervencije, ki omogočajo lažje ukvarjanje s telesno
dejavnostjo.

mi manj kot pri odraslih. Sistematičen pregled dokazov, ki so
na voljo (121), je nakazal celo vrsto morebitnih intervencij:
1. pri regionalnem in lokalnem prostorskem načrtovanju, kot
so:
• boljše kolesarske poti,
• izboljšave na parkovnih in igralnih površinah,
• boljše zagotavljanje mladinskih klubov,
• močna povezava med storitvami za prosti čas in šolami,
s čimer bi otrokom zagotovili dostop do informacij o
objektih, ki so jim na voljo;
2. v lokalnih zdravstvenih storitvah, kot so:
• posegi v okviru osnovne zdravstvene dejavnosti, katerih namen je spodbujanje telesne dejavnosti, vključno z
nasveti glede manjšega gledanja televizije;
3. v šolah, kot so:
• okrepitev telesne vzgoje in telesne dejavnosti v šolah
(več časa bi morali, na primer, posvetiti telesni vzgoji ter
spodbujanju hoje in kolesarjenja v šolo),
• izobraževanje o telesni dejavnosti, zmanjšanje sedečih
aktivnosti (gledanje televizije, igranje video iger) in izobraževanje o morebitnih posledicah telesne nedejavnosti;
• omogočanje dostopa do šolskih objektov, tudi takrat,
ko ni pouka;
• izboljšanje telesne dejavnosti zunaj učnega načrta.

Priložnosti za ukrepanje

•
•
•

•
uporaba teorij o vedenjskih spremembah zaradi učenja
veščin in prilagajanja intervencij posameznim potrebam;
spodbujanje telesne dejavnosti zmerne intenzivnosti,
zlasti hoje, in aktivnosti, ki niso odvisne od posebnih
objektov, in
vključitev rednega naknadnega ocenjevanja in stikov s
strokovnjakom za telesno vadbo.

Otroci in mladostniki
Mogoče je presenetljivo, vendar pa je dokazov o učinkovitosti
posredovanje za spodbujanje telesne dejavnosti med mladi-

•

Zdravstveni sektor bi moral zagotoviti, da postane promocija telesne dejavnosti sestavni del oskrbe v okviru osnovnega zdravstvenega varstva. To vključuje ocenjevanje
ravni telesne dejavnosti bolnikov ter zagotavljanje individualnih nasvetov in nadaljnje spremljanje.
V izobraževalnih, zdravstvenih, transportnih in urbanističnih sektorjih bi morali upoštevati, da imajo mladi pravico
do telesne dejavnosti, ter dati prednost ustvarjanju ustreznih objektov in možnosti zanjo.
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5. Kako v prihodnje?

na idelane javnozdravstvene ukrepe,

Večplastno usklajeno ukrepanje je nujno potrebno zaradi
zvečanja udeležbe pri telesni dejavnosti za krepitev zdravja.
To ni samo vprašanje javnega zdravja, pač pa se nanaša tudi
na blaginjo skupnosti, varstvo okolja in na vlaganje v prihodnje generacije. O učinkovitih in obetavnih strategijah, ki
opravičujejo takojšnje ukrepanje ter oblikovanje in implementacijo izčrpnih programov in politik za krepitev aktivnega
življenja, je znanega dovolj.

•
•
•
•

ker imajo velik vpliv na številne najobičajnejše težave,
ker obstajajo dokazi o učinkovitosti in le malo dokazov o
morebitni škodljivosti,
ker so tako ali drugače dostopni večini prebivalstva in
ker je skupna korist tako velika, da opravičuje vlaganja.

Večje število raziskav bo sicer okrepilo naklonjenost telesni
dejavnosti, vendar pa čakanje nanje ne bi smelo upočasniti
ukrepanja. Še zlasti je treba uresničevati in preverjati inovativne strategije oblikovanja in krepitve okolja za telesno
dejavnost.

Telesna dejavnost ima velikanski potencial za izboljšanje
zdravja in dobrega počutja. To je pozitivno vedenje: začeti
in nadaljevati navado, ki koristi zdravju. Na prizadevanja za
povečanje telesne dejavnosti lahko gledamo malodane kot
24
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Trenutno je več znanega o posegih na osebni ravni (na
primer v osnovni zdravstveni dejavnosti) kot o vertikalnih
ukrepih glede okoljskih determinant telesne dejavnosti. Za
slednjo vrsto ukrepanja se zdi, da ima večji potencial. Raziskovalci bi si morali prizadevati, da bi popravili to neravnovesje. Več znanja je potrebnega na številnih področjih, kot
so na primer odnos med telesno dejavnostjo in okoljem
ter najboljši načini prenosa in razširjanja znanja in dobre
prakse.

Ukrepanje bi moralo biti velikopotezno, razumljivo in dosledno na vseh različnih vladnih in različnih sektorskih ravneh v
državah. Zdravstveni sektor se mora pridružiti novim partnerjem, da bi lahko imel korist od raznovrstnih razsežnosti aktivnega življenja. Takšna medsektorska partnerstva so bistvenega
pomena pri pomoči državam v celotni Evropski regiji SZO, da
zaobrnejo nagnjenje svojega prebivalstva do telesne nedejavnosti in ustvarijo pogoje, v katerih bodo lahko ljudje krepili svoje zdravje tako, da bo telesna dejavnost postala del njihovega
vsakdanjika.
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Priloga 1. Dodatno gradivo za branje
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The Surgeon-General's call to action to prevent and decrease overweight and obesity [web site]. Washington, DC, US Department of Health and Human Services, 2005 (http://www.surgeongeneral.gov/topics/obesity, accessed 28 July 2006).
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Guide to community preventive services. Physical activity [web site]. Atlanta, Centers for Disease Control and Prevention, 2006
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Interventions related to obesity: a state of the evidence review. Ottawa, Heartand Stroke Foundation of Canada, 2005.
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Strategije in pristopi
Active living research [web site]. San Diego, Active Living Research, 2006 (http://www.activelivingresearch.org, accessed 28 July
2006).
A physically active life through everyday transport with a special focus on children and older people and examples and approaches
from Europe. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2002 (http://www.euro.who.int/transport/ modes/20030121 _1,
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Sallis J. F., Owen N. Physical activity and behavioral medicine. Thousand Oaks, Sage Publications, 1999.
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