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■ Po dob no jest pa ni pierw -
szym w Eu ro pie rzecz ni -
kiem osób cho rych na oty -
łość. Czy jest aż tak źle, że
po trze bu je cie swo je go re -
pre zen tan ta?
– Je ste śmy naj bar dziej dys -
kry mi no wa ną gru pą. Nikt
nie po tę pia pa nu ją ce go w

Pol sce we igh ti smu (dys kry -
mi na cji ze wzglę du na nad -
wa gę lub oty łość – przyp.
LB). Cho rzy na nad wa gę i
oty łość są tak wpę dze ni w
po czu cie wi ny przez le ka rzy
lub bli skie so bie oso by, od
któ rych czę sto sły szą, że sa -
mi od po wia da ją za to, co ze
so bą zro bi li, że nie ma ją na -
wet po czu cia, że mo gą się
skar żyć na swój los. W li -
stach, któ re do mnie przy -
cho dzą, po ja wia ją się opi sy
kon kret nych ak tów dys kry -
mi na cji. Pra co daw ca ku pił
wszyst kim pra cow ni kom
uni for my, ale oso ba cho ra
na oty łość, no szą ca roz miar
52, mu sia ła strój służ bo wy
ku pić za wła sne pie nią dze.
Ko bie tę z nad wa gą le karz
wy zwał od tłu stych loch, a
in ny cho ry usły szał, że za -
pasł się jak świ nia. W tych
hi sto riach jest prze moc fi -
zycz na, słow na, drę cze nie
psy chicz ne, gło dze nie, za -
my ka nie lo dó wek, a na wet
gwał ty... Oso by cho re na oty -
łość dzie lą się swo im bó lem
i bez sil no ścią, bo nie ma ją
się ko mu po skar żyć. Sta ram

się z in for ma cji, któ re do
mnie do cie ra ją, wy cią gać
ogól ne te zy i pro ble my.
■ Ile ta kich li stów, skarg,
zwie rzeń pa ni do sta je?
– Pierw szy raz po da łam pu -
blicz nie ad res skrzyn ki w lu -
tym, a za ło żo na prze ze mnie
Fun da cja OD -WA GA do pie -

ro za czy na dzia łać. Li sty
na pły wa ją fa la mi, kie dy
je stem gdzieś w me -
diach, naj czę ściej po wi -
zy tach w TV. Zda rza się,
że w cią gu jed ne go po po -
łu dnia przy cho dzi ich po -
nad 100.
■ Oty łość jest już uzna -
na za cho ro bę, któ ra, jak
po da ją da ne Eu ro sta tu i
Głów ne go Urzę du Sta ty -
stycz ne go, do ty ka 64
proc. męż czyzn i 46 proc.
ko biet w Pol sce...
– Tak na praw dę nie wie -
my, ilu nas jest. Wie lu z
nas, zwłasz cza osób z oty -
ło ścią skraj nie ol brzy -
mią, za mknię tych jest w
czte rech ścia nach swo je -
go miesz ka nia i nie kon -
tak tu je się ani z bli ski mi,

ani z le ka rzem. Nie do ma ga -
my się dla cho rych spe cjal -
nych przy wi le jów, ale po sza -
no wa nia i pra wa do god no -
ści. Oty łość to cho ro ba, prze -
wle kła, za gra ża ją ca zdro wiu
i ży ciu, skom pli ko wa na, nie
do koń ca roz po zna na, któ rej
przy czy ną jest de sta bi li za cja
pra cy hor mo nów od po wie -
dzial nych za prze sy ła nie sy -
gna łów do mó zgu o gło dzie i
sy to ści. Naj waż niej szym z
tych hor mo nów jest gre li na
i tę na zwę za pa mię taj my.
Nad mier ne na gro ma dze nie
tkan ki tłusz czo wej to je dy -
nie efekt ubocz ny cho ro by
oty ło ści. Moż na go zre du ko -
wać, ale praw dzi wej przy czy -
ny oty ło ści nie da się usu -
nąć, bo nikt nie wy na lazł le -
ku na usta bi li zo wa nie pra cy
hor mo nów gło du/sy to ści.
Kie dyś wa ży łam 152 kg, te -
raz 78 kg i przy wzro ście 175
cm miesz czę się ja ko ta ko w
ra mach nor my wa go wej, ale
na dal je stem cho ra na oty -
łość. Wy ko rzy sta łam wszyst -
kie do stęp ne mi me to dy i
do pro wa dzi łam do re duk cji
ma sy cia ła, ale wciąż zma -

gam się z pod sta wo wym ob -
ja wem na szej cho ro by – gło -
dem. 
■ To czy sty głód fi zycz ny?
– Z peł ny mi ob ja wa mi – śli -
no tok, skur cze je lit, sła bość.
Cza sem czu ję go co go dzi nę,
wte dy sto su ję róż ne tri ki, że -
by oszu kać gre li nę, a cza -
sem gre li na wy łą cza mi się
na kil ka dni i wte dy w ogó le
nie czu ję gło du. Cho rzy na
oty łość się do nie go nie
przy zna ją. To jest pod sta wo -
wa ce cha wszyst kich cho -
rych na nad wa gę i oty łość –
nie przy zna je my się pu blicz -
nie, że je ste śmy głod ni, bo
zo sta nie my wy śmia ni, upo -
ko rze ni, po ni że ni. Nie waż -
ne, że nie je dli śmy przez ca -
ły dzień – kie dy się gnie my
po coś do je dze nia, za wsze
mo że my usły szeć: nic dziw -
ne go, że je steś ta ki gru by,
sko ro ty le jesz. Wo li my więc
przy jąć ma skę i gło śno mó -
wić: ja po pro stu lu bię jeść.
■ Oso by z oty ło ścią  skar żą
się, że służ ba zdro wia nie
jest przy go to wa na do ich le -
cze nia... 
– Wie dza le ka rzy o oty ło ści i
me to dach jej le cze nia jest
ni ska bądź żad na. Nie ma -
my wła sne go spe cja li sty,
obe si to lo ga, le czą ce go nad -
wa gę i oty łość, a wi zy ty u
spe cja li stów ds. ży wie nia są
od płat ne. Nie ma od po wied -
nich ka re tek, no szy do prze -
no sze nia pa cjen tów, a
w szpi ta lu łó żek
dla oty łych. Zda -
rza się więc, że
pa cjent cho ry
na oty łość le -
ży na pod ło -
dze, nie mo że
mieć zmie rzo -
ne go ci śnie -
nia, bo wiem w
pla ców ce nie ma
ci śnie nio mie rza

z sze ro ki mi man kie tem, wa -
gi z od po wied nio du żą ska lą
po mia ru.
■ Pa mię tam pa cjen ta z oty -
ło ścią, któ ry zwie rzał się, że
cho dził wa żyć się w punk -
cie sku pu zło mu, bo w ga bi -
ne cie le kar skim wa ga
wska zy wa ła mak sy mal nie
120 kg, pod czas gdy on wa -
żył znacz nie wię cej...
– Dla te go w lu tym zło ży łam
wnio sek do rzecz ni ka praw
oby wa tel skich o prze pro wa -
dze nie pierw szych w Pol sce
ba dań do ty czą cych dys kry -
mi na cji osób cho rych na
nad wa gę i oty łość w ob sza -
rze opie ki me dycz nej. Oczy -
wi ście nie za mie rzam się te -
raz do ma gać, aby w każ dym
szpi ta lu by ły łóż ka o no śno -
ści do 300 kg. Chcia ła bym
je dy nie, aby oso by od po wie -
dzial ne za za ku py dla da nej
pla ców ki bra ły pod uwa gę
po trze by wszyst kich pa cjen -
tów. Wy star czy, że dwa szpi -
ta le w da nym wo je wódz twie
bę dą mia ły ta ki sprzęt i bę -
dą mo gły go so bie wy po ży -
czyć. Nikt mnie nie prze ko -
na, że do ma ga nie się te go,
aby pa cjent o wa dze 300 kg
le żał w szpi ta lu na wła snym
łóż ku, a nie cier piał ból i
upo ko rze nia, le żąc na szpi -
tal nej pod ło dze, to jest do -
ma ga nie się dla nie go spe -
cjal ne go pra wa.
■ Ja kie moż li wo ści dzia ła -

nia ma rzecz nik osób
cho rych na oty -

łość?
– Na ra zie nie -
wie lkie. Mo ja
funk cja jest
spo łecz na, a
kosz ty swo ich

dzia łań po kry -
wam z oszczęd -
no ści. Po wo ła -

łam Fun -

da cję OD -WA GA, aby by ła
na rzę dziem praw nym uła -
twia ją cym mi dzia ła nie. Te -
raz mo gę lu dzi wy słu chać,
po krze pić, pod po wie dzieć,
co moż na zro bić w da nej sy -
tu acji, za dzwo nić do ja kie -
goś spe cja li sty i po pro sić o
in for ma cje, wska zów ki, za ję -
cie się pa cjen tem, a tak że ze -
brać skar gi od cho rych,
pójść z ni mi wy żej i po wie -
dzieć: nie wie rzy cie, to zo -
bacz cie, jak jest na praw dę i
coś w koń cu dla nas zrób cie.
Ty po wych in ter wen cji wy -
jaz do wych jest nie wie le.
Zwy kle do ty czą dys kry mi na -
cji w pla ców ce me dycz nej i
są zgła sza ne przez zde spe ro -
wa ne ro dzi ny. Za zwy czaj
wte dy wy star czy, że bli scy
cho re go na wią żą ze mną
kon takt i po in for mu ją le ka -
rzy, że to zro bi li. Wte dy pa -
cjent jest ina czej trak to wa -
ny. Pod ko niec ma ja wy jeż -
dżam do So fii na kon gres
Eu ro pej skie go To wa rzy stwa
Ba dań nad Oty ło ścią, gdzie
wraz z Pol skim To wa rzy -
stwem Ba dań nad Oty ło ścią
bę dę re pre zen to wać Po la -
ków cho rych na oty łość.
■ Pa ni z wła sne go do świad -
cze nia wie, co zna czy ta
cho ro ba…
– Gdy bym jej nie do świad -
czy ła, nie mia ła bym pra wa
wy stę po wać w imie niu cho -

rych. W dzie ciń stwie dłu go
by łam unie ru cho mio na. Le -
czo no mnie na sta wy. Ro dzi -
ce pró bo wa li mi to cier pie -
nie wy na gro dzić mi ło ścią i
je dze niem. W dru giej kla sie
mia łam już du żą nad wa gę,
w li ceum wa ży łam 100 ki lo -
gra mów. Ca łe dzie ciń stwo
prze pła ka łam. Dziś wa żę 78
ki lo gra mów, ale de cy du jąc
się kil ka na ście lat te mu na
ope ra cję zmniej sze nia żo -
łąd ka wa ży łam 152. Przy
przy ję ciu do szpi ta la wa żo -
no mnie na wa dze prze my -
sło wej, obok mię sa i bu ra -
ków. Pła ka łam z po ni że nia.
Dwa la ta póź niej wró ci łam
do szpi ta la, aby usu nąć z
brzu cha fał dę skó ry się ga ją -
cą ud. I tak mia łam szczę -
ście, bo wów czas te za bie gi
by ły re fun do wa ne. Je stem
oso bą cho rą na oty łość i bę -
dę cho ra do koń ca ży cia.
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Rozmawiamy z 42-letnią Magdaleną Gajdą,

społecznym rzecznikiem osób chorych na otyłość,

założycielką i prezesem Fundacji Osób Chorych na

Otyłość OD-WAGA.
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Dziś pani Magdalena waży
połowę tego co kiedyś.

Problemy z otyłością zaczęły
się już w młodości. W liceum
Magdalena Gajda ważyła
już 100 kg. Potem było
jeszcze gorzej...

Ważyłam 152 kg!


