
سالمت در ايران 2
رئيس پنجمين كنگره پيشگيرى و درمان چاقى در گفت وگو با «سالمت» هشدار داد

كاهش سن ديابت و فشار خون در ايرانكاهش سن ديابت و فشار خون در ايران
سن چاقى در كشور ما پايين 
كه  افرادى  تعداد  و  آمده 
چاق اند يا اضافه وزن دارند 
به شدت افزايش يافته است. 
از طرف ديگر، چاقى زمينه بروز بسيارى 
از بيمارى هاى غيرواگير را فراهم مى كند و 
بيمارى هاى  اصلى  خطر  عوامل  از  يكى 
حتى  و  ديابت  خون،  فشار  قلبى-عروقى، 
سرطان هاست. اين در حالى است كه چاقى 
در كودكان نيز رو به افزايش است و بايد 
از آن به عنوان يك معضل بهداشتى ياد كنيم 
چون سيستم بهداشت و درمان كشور را با 
نسلى مواجه مى كند كه اكثر آنها يا بيمار 
هستند يا در معرض ابتال به انواع بيمارى هاى 
غيرواگير قرار دارند. به گفته رئيس پنجمين 
كنگره پيشگيرى و درمان چاقى، سن ابتال به 
عوارض ناشى از چاقى به 10 تا 19 سال 
رسيده است؛ به گونه اى كه بنا به گفته دكتر 
فريدون عزيزى، سن ابتال به ديابت و فشار 
خون در كشور ما پايين آمده است. تصور 
كنيد كودكان و نوجوانانى را كه يا چاق اند 
يا اضافه وزن دارند و با فشار خون و ديابت 
افراد  مى توانند  آنها  آيا  هستند.  درگير  نيز 
توانمندى در آينده باشند؟ چندى پيش در 
پنجمين كنگره پيشگيرى و درمان چاقى در 
مورد آمارهاى نگران كننده از شيوع چاقى در 
كشور صحبت شد، اما نكته برجسته اى كه 
بايد به آن توجه كرد، علل افزايش چاقى 
و كنترل آن در كودكان و نوجوانان است؛ 
رئيس  عزيزى،  فريدون  دكتر  كه  مساله اى 
گرفته  جدى  بايد  كه  است  معتقد  كنگره، 
به  را  كودكان  چاقى  كنترل  نبايد  و  شود 

دوران نوجوانى آنها موكول كرد.

بيمارى هاى  اداره  رئيس  كوشا،  احمد  دكتر 
با  گفت وگو  در  بهداشت،  وزارت  غيرواگير 
«سالمت» با بيان اينكه ديابت و فشار خون 
ارتباط مستقيمى با چاقى دارد، توضيح مى دهد: 
«با توجه به اينكه سن چاقى در كشور در حال 

كاهش است، ما بيم اين را داريم كه وضعيت 
سالمت جوان هاى اين نسل از پدرانشان بدتر 
باشد چون شيوه زندگى جوان هاى امروزى 
مختل است؛ يعنى تغذيه آنها نامناسب است 
و آنها فعاليت فيزيكى  كافى ندارند بنابراين 
در  كوشا  دكتر  مى شوند.»  چاق  راحتى  به 
ادامه صحبت هايش يكى از عوامل خطرساز 
و  مى داند  سيگار  را  غيرواگير  بيمارى هاى 
مى گويد: «متاسفانه سيگار نيز در مدارس ما 
شايع است و اين عامل كنار ساير عوامل خطر 
بيمارى هاى غيرواگير مى تواند بچه ها را در 
معرض ابتال به فشار خون و ديابت قرار دهد. 
حتى  امروزى  دانش آموزان  ديگر،  سوى  از 
فاصله خانه تا مدرسه شان را پياده نمى روند 
و در مدارس غيرانتفاعى هم ديده شده حتى 
آشپزخانه را هم به كالس تبديل مى كنند و 
حياط مدرسه بسيار كوچك است؛ به گونه اى 
كه بچه ها جاى كافى براى فعاليت فيزيكى 

ندارند.»

بچه هايمان را عالوه بر درس 
خواندن، به فعاليت فيزيكى هم 

تشويق كنيم 
بيمارى هاى  مديريت  مركز  رئيس  گفته  به 
غيرواگير وزارت بهداشت، سيستم آموزشى 
ما به گونه اى است كه از ابتدا مدام بچه ها را 
تشويق مى كنند كه فقط درس بخوانند تا در 

مدارس نمونه و تيزهوشان قبول شوند 
براى  مجالى  ديگر  و 

بازى و فعاليت 
فيزيكى 

برخى  دست  همچنين  نمى ماند!  باقى  موثر 
و  است  هوشمند  تلفن همراه  يك  بچه ها 
شايد تنها فعاليت فيزيكى شان اين باشد كه 

دكمه هاى تبلت و گوشى تلفن خود 
كنند؛  پايين  و  باال  را 

قديم  كه  در حالى 
از  بچه ها 

صبح در 
حال 

دويدن و بازى بودند و حتى مسير مدرسه تا خانه 
را پياده مى رفتند و غذاهايشان فست فودى و 
آماده نبود. موضوع مهم ديگرى كه با رئيس مركز 
غيرواگير  بيمارى هاى  مديريت 
بهداشت  وزارت 
مطرح كردم، 
تفاوت 

و  كودكى  سنين  در  خون  فشار  عاليم 
كوشا  دكتر  است.  بزرگسالى  با  نوجوانى 
در  بدن  مقاومت  كه  آنجا  «از  است:  معتقد 
سنين پايين تر بهتر است، ممكن است عاليم 
گذشته  در  شود.  ظاهر  ديرتر  بيمارى  اين 
به  پايين  سنين  در  كسى  اگر  مى شد  بيان 
فشار خون مبتال شود، حتما كليه هايش مشكل 
دارد ولى در حال حاضر علت اين قضيه در 
چاقى و اضافه وزن و شيوه زندگى جستجو 
مى شود. قبال بيمارى كليه علت بيمارى هايى 
حاضر  حال  در  ولى  بود  خون  فشار  مانند 
متخصصان اعتقاد دارند فشار خون مى تواند 

علت و بيمارى كليه معلول آن باشد.»

ابتال به بيمارى  قلبى به دليل ديابت
مطالعات اپيدميولوژيك در سال هاى گذشته در 
كشور نشان مى دهد كه 21 درصد كودكان و 
نوجوانان زير 14 سال در كشور 
اضافه وزن دارند و 
هستند.  چاق 
سوى  از 

 مهديه 
آقازمانى

سن ابتال به عوارض ناشى از چاقى سن ابتال به عوارض ناشى از چاقى 
مانند ديابت نوع مانند ديابت نوع 2 و فشار خون در  و فشار خون در 

كشور ما كاهش يافته و به كشور ما كاهش يافته و به 1010 تا  تا 1919 
سال رسيده و اين مساله اى است 

كه بايد جدى گرفته شود؛ يعنى نبايد 
كنترل چاقى كودكان را به رسيدن 
آنها به دوران نوجوانى موكول كرد

شماره پانصد وپنجاه وسه  شنبه پنج دى نودوچهار

ديگر، مطالعات ديگر نيز بيان مى كند كه سن 
ابتال به ديابت نوع 2 هم پايين آمده است. 
اينكه ديابت نوع 2 براى كودكان و نوجوانان 
چه تبعاتى مى تواند داشته باشد، موضوعى بود 
كه با دكتر محمد هاشمى، دبير انجمن پيشگيرى 
و درمان چاقى مطرح كردم. وى با بيان اينكه 
را  بدن  ارگان هاى  از  بسيارى  نوع 2  ديابت 
حالت  «در  مى دهد:  توضيح  مى كند،  درگير 
معمول، زمانى كه فرد در سن 40 تا 50 سالگى 
به ديابت مبتال مى شود، 10 سال بعد يعنى در 
سن 60 سالگى عوارض متعدد ديابت يعنى 
مشكالت كليوى، بينايى و اعصاب مركزى نيز 
در او ايجاد خواهد شد در حالى كه وقتى سن 
ابتال به ديابت پايين بيايد، تمام اين عوارض 
زودتر ظاهر مى شود و ما شاهد تعداد زيادى 
از جوانان 25 تا 30 ساله اى خواهيم بود كه 
دچار بيمارى هاى قلبى-عروقى، فشار خون، 
مشكالت بينايى و... هستند.» دكتر  هاشمى با 
اشاره به اينكه تاكنون هيچ كشورى نتوانسته 
رشد چاقى را منفى كند، تاكيد كرد: «براساس 
ماهيت بيمارى ديابت، سن ابتال به بيمارى هاى 
قلبى-عروقى نيز به دنبال پايين آمدن سن ابتال 
مى تواند  اتفاق  اين  مى آيد.  پايين  ديابت  به 
تبعات زيادى به دنبال داشته باشد؛ اول اينكه 
باعث ناتوانى خود فرد مى شود و هزينه زيادى 
را به او تحميل خواهد كرد. از طرف ديگر، 
كار  آنها  براى  جوانان  اين  كه  كارفرماهايى 
مى كنند دچار مشكل مى شوند و هزينه هاى 
درمانى باال مى رود و از نظر سيستم بيمه اى 
نيز دچار مشكل خواهيم شد.» آن طور كه دكتر 
چاق در   هاشمى بيان مى كند، افزايش افراد 
سنين پايين مى تواند ميزان بهره ورى جامعه را 
در آينده كم كند و در سطح كالن بر اقتصاد 

نيز تاثير منفى خواهد گذاشت.

ل است؛ يعنى تغذيه آنها نامناسب است 
ها فعاليت فيزيكى  كافى ندارند بنابراين 
در  كوشا  دكتر  مى شوند.»  چاق  احتى 
صحبت هايش يكى از عوامل خطرساز 
و  مى داند  سيگار  را  غيرواگير  ى هاى 
ويد: «متاسفانه سيگار نيز در مدارس ما 
 است و اين عامل كنار ساير عوامل خطر 
ى هاى غيرواگير مى تواند بچه ها را در 
ض ابتال به فشار خون و ديابت قرار دهد. 
حتى  امروزى  دانش آموزان  ديگر،  سوى 
ه خانه تا مدرسه شان را پياده نمى روند 
 مدارس غيرانتفاعى هم ديده شده حتى 
خانه را هم به كالس تبديل مى كنند و 
ط مدرسه بسيار كوچك است؛ به گونه اى 
چه ها جاى كافى براى فعاليت فيزيكى

د.»

هايمان را عالوه بر درس 
ندن، به فعاليت فيزيكى هم 

يق كنيم
بيمارى هاى  مديريت  مركز رئيس  فته 
اگير وزارت بهداشت، سيستم آموزشى 
 گونه اى است كه از ابتدا مدام بچه ها را 
يق مى كنند كه فقط درس بخوانند تا در 

س نمونه و تيزهوشان قبول شوند 
براى  مجالى  گر 

 و فعاليت 
كى 

دكمه هاى تبلت و گوشى تلفنخود 
كنند؛  پايين  و  باال  را 

قديم  كه  در حالى 
از  بچه ها 

صبح در 
حال 

غيرواگير بيمارى هاى  مديريت 
بهداشت  وزارت 
مطرح كردم، 
تفاوت 

كودكى سنين  در  خون  فشار  عاليم 
ك دكتر  است.  بزرگسالى  با  نوجوانى 
بدن مقاومت  كه  آنجا  «از  است:  معتقد 
سنين پايين تر بهتر است، ممكن است ع
گذ در  شود.  ظاهر  ديرتر  بيمارى  اين 
پايين سنين  در  كسى  اگر  مى شد  بيان 
فشار خون مبتال شود، حتما كليه هايش مش
قضي علت اين در حال حاضر دارد ولى
چاقى و اضافه وزن و شيوه زندگى جس
مى شود. قبال بيمارى كليه علت بيمارى ه
ح حال  در  ولى  بود  خون  فشار  مانند 
متخصصان اعتقاد دارند فشار خون مى ت

علت و بيمارى كليه معلول آن باشد.»

ابتال به بيمارى  قلبى به دليل ديابت
مطالعات اپيدميولوژيك در سال هاى گذش
كشور نشان مى دهد كه 21 درصد كودك
4نوجوانان زير 14 سال در ك
اضافه وزن دار
هس چاق 
س از 

سال رسيده و اين مساله اى استسال رسيده و اين مساله اى است
كه بايد جدى گرفته شود؛ يعنى نبكه بايد جدى گرفته شود؛ يعنى نب
كنترل چاقى كودكان را به رسيدنكنترل چاقى كودكان را به رسيدن
آنها به دوران نوجوانى موكول كردآنها به دوران نوجوانى موكول كرد

بيشتر بخوانيد

«گزارش تفصيلى سالمت از پنجمين 
كنگره چاقى» را در صفحه 6 بخوانيد.

رقابت كشورهاى دنيا براى كاهش آمار چاقى كودكان
دبير انجمن چاقى، يكى از اقدامات سازمان جهانى بهداشت براى پيشگيرى از چاقى را شعارى با عنوان خاتمه دادن به چاقى كودكان و نوجوانان عنوان مى كند و مى گويد: «به دليل 
اهميت مقابله با چاقى، سازمان جهانى بهداشت نهضتى را در دنيا راه انداخته تا براساس الگوهاى پيشنهادى، ميزان شيوع چاقى را در كشورهاى مختلف كاهش دهند، اما تاكنون 

هيچ كشورى نتوانسته رشد چاقى را در كشورش منفى كند و تنها برخى از كشورها توانسته اند رشد چاقى را كند كنند.»


