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  ایران در کودکان چاقی سیماي
  

  سیاري اکبر علی دکتر نویسنده:
  

  بهشتی شهید بهداشتی درمانی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه استاد، کودکان گوارش تخصص فوق، کودکان متخصص: آدرس
  

 چاقی شیوع میزان، اخیر  دهه سه، دو طی. است شده مختلف جوامع گیر گریبان که است کالتیمش ترین مهم از یکی، چاقی امروزه
 سال در بهداشت جهانی سازمان گزارش اساس بر. است مشاهده قابل نیز ایرانی کودکان در روند این و بوده افزایش حال در کودکان
 در تعداد این از نفر میلیون 35 به نزدیک که بوده وزن ضافها داراي جهان در سال پنج زیر کودك نفر  میلیون 42 از بیش2010

 درصد 7/6 به 1990 سال در درصد 2/4 از کودکی دوران چاقی و وزن اضافه جهانی شیوع. کردند می زندگی توسعه حال در کشورهاي
 و وزن اضافه شیوع نیز ایران در. دیاب افزایش درصد 1/9 به 2020 سال تا روند این رود می انتظار. است یافته افزایش 2010 سال در

 در سال 5 زیر کودکان سنجی تن هاي شاخص کشوري بررسی نتایج. است داده نشان افزایشی روندي سال 5 زیر کودکان در چاقی
 چاقی یا وزن اضافه دچار شهري سال 5 زیر کودکان درصد 9/3 و روستائی سال 5 زیر کودکان درصد 5/4 که داد نشان 1377 سال
 مناطق سال 5 زیر کودکان در چاقی و وزن اضافه شیوع، کشور استان 27 در 1387 سال در سنجی تن بررسی نتایج اساس بر. اند هبود

 وضعیت ملی بررسی دومین قالب در شده انجام سنجی تن نتایج. است بوده درصد 1/7 و درصد 5/6 ترتیب به شهري و روستائی
 6 درصدکودکان 12حدود و ماهه 15-23 کودکان درصد 19 حدود که است آن از حاکی ستا شده انجام 1391 درسال که ریزمغذیها

 شود می بزرگسالی دوران چاقی منجربه زیاد احتمال به کودکی دوران وزن اضافه و چاقی. هستند چاقی و وزن اضافه دچار کشور ساله
 و وزن اضافه و چاقی. دهد می افزایش را جوانی سنین در عروقی قلبی بیماریهاي و دیابت مانند غیرواگیر بیماریهاي به ابتال احتمال و

 می برخوردار زیادي اولویت از کودکی دوران چاقی از پیشگیري نتیجه در، است پیشگیري قابل زیادي حد تا آنها به مربوط بیماریهاي
 عمده طور به کودکی دوران چاقی. است نستهدا جامعه در تغییرات نتیجه را کودکی دوران چاقی افزایش، بهداشت جهانی سازمان. باشد

  .است شده همراه بدنی فعالیت کم الگوي و ناسالم غذاهاي مصرف با
 نوشابه،  ها فود فست رویه بی مصرف جمله از بدنی فعالیت کاهش و نامناسب غذایی هاي رفتار مانند زندگی شیوه در تغییر ایران در

 و وزن اضافه افزایش دالیل از اي رایانه هاي بازي از مدت طوالنی استفاده،   چیپس نواعا مثل پرکالري تجارتی تنقالت،  قندي هاي
 اي فزاینده طور به بلکه، است کودکان رفتار به وابسته تنها نه کودکی دوران چاقی که است اینجا مشکل. باشند می کودکان در چاقی
 فرآوري، زیست محیط، شهري ریزي برنامه، نقل و حمل، کشاورزي زمینه در هایی سیاست و اقتصادي و اجتماعی توسعه به وابسته

 غیرواگیرقابل بیماریهاي مانند وزن اضافه و چاقی که آنجا از.باشد می پرورش و آموزش همچنین و بازاریابی و توزیع، موادغذایی
 فرد عمر سراسر در تواند می که است انرژي تعادل به رسیدن کودکی دوران در چاقی اپیدمی  با مبارزه از هدف لذا است پیشگیري

   .باشد موثر
، جامعه، دولت. دارد خصوصی و دولتی سازمانهاي همکاري و پایدار سیاسی تعهدات به نیاز کودکی دوران چاقی اپیدمی با مبارزه
 دسترس در و فهصر به مقرون، سالم غذایی رژیم انتخاب، سالم محیطی ایجاد در مهمی نقش خصوصی بخش و غیردولتی هاي سازمان

 بر بدنی فعالیت انجام به تشویق همچنین و دسترس در و سالم هاي نوشیدنی و غذایی مواد ارائه با توانند می نیز والدین.  کند می ایفا
   .باشند گذار تأثیر خود کودك رفتار روي


