
پنجمين كنگره پيشگيرى و 
درمان چاقى ايران با تمركز 
بر كودكان و نوجوانان و 
تغذيه  و  ورزش  بر  تكيه 
به عنوان عوامل پيشگيرى با مشاركت انجمن 
پيشگيرى و درمان چاقى ايران، پژوهشكده 
انجمن  متابوليسم،  و  درون ريز  غدد  علوم 
و  ايران  درون ريز  غدد  متخصصان  علمى 
پزشكى  علوم  دانشگاه  پژوهشى  معاونت 
شهيد بهشتى در حالى برگزار شد كه تمام 
كارشناسان حاضر در كنگره از شيوع باالى 
اضافه وزن و چاقى بين كودكان و نوجوانان 

خبر  دادند. 

دكتر فريدون عزيزى، رئيس كنگره، چاقى را 
اپيدمى قرن ناميد و گفت: «بروز اضافه وزن 
و  سنى  گروه هاى  در  حدى  به  چاقى  و 
و  كودكان  ميان  به خصوص  مختلف  جنسى 
نوجوانان فزاينده است كه زنگ خطر توقف 
آن به وسيله سازمان جهانى بهداشت به صدا 
درآمده است. چاقى در كودكان و نوجوانان 
زمينه ساز بروز ديابت و فشارخون در سنين 
نوجوانى و سنين 20تا30 سالگى است و زمينه 
را براى بروز بيمارى هاى قلبى- عروقى، سكته 
و مرگ زودرس مهيا مى كند.» فوق تخصص 
اينكه  بيان  با  متابوليسم  بيمارى هاى  و  غدد 
كودكان چاق زودتر به بلوغ مى  رسند، افزود: 
نشانگان  بروز  و  عادت ماهيانه  «اختالل هاى 
تخمدان پلى كيستيك در دختران چاق شايع تر 
است كه ممكن است بعدها باعث نابارورى آنها 
شود. در نوجوانان و سنين باالتر نيز چاقى باعث 
كبد چرب، خواب آلودگى، آسم، بيمارى هاى 
عضالنى استخوانى و برخى حالت هاى روانى 

مى شود.»
رئيس پژوهشكده علوم غدد درون ريز اظهار 
داشت: «ثابت شده سالمت مادران و پدران قبل 
از لقاح و نيز مادران هنگام باردارى روى چاقى 
و ديابت كودكان آينده آنها تاثيرگذار است. 
چاقى مادران، ابتال به ديابت، كمبود بعضى 
ويتامين ها و ريزمغذى ها  قبل از لقاح و زمان 
باردارى يا كم وزنى مادر و تغذيه ناسالم در 
زمان باردارى مى توانند در وزن فرزند آينده 
تاثيرگذار باشند و زمينه چاقى و ديابت يا هر 

2 را در سنين باالتر انجام كنند.
وزن زياد، فشارخون و قندخون باال از جمله 
مواردى هستند كه حد مناسب آنها سالمت 
را همراه دارد و حدود كمتر يا بيشتر از طبيعى 
آنها سالمت را به خطر مى اندازد، بنابراين 
توجه خاص به سالمت مادران قبل از اقدام 
يا هنگام باردارى براى پيشگيرى از چاقى 

كودكان ضرورى است.
 مادران بايد بدانند زايمان طبيعى، تغذيه با 
شير مادر، توجه به تغذيه درست و مناسب 
سال هاى اول و دوم زندگى و مواد غذايى اى كه 
هنگام از شير گرفتن كودك مصرف مى شوند، 
در  هستند.  موثر  كودكان  چاقى  كاهش  در 
حالى كه ايجاد اشتهاى اوليه در كودكان با 
مصرف غذاهاى نامناسب شامل شيرينى ها، 
فست فود ها  چيپس،  سرخ كرده،  سيب زمينى 
و... زمينه چاقى را در دوران كودكى و نوجوانى 

فراهم مى كند.»

بيشترين جهش چاقى در كودكان 
مطالعه اى  به  ادامه  در  عزيزى  فريدون  دكتر 

جامعه  يك  در  تاكنون   1376 سال  از  كه 
15 هزار نفرى بين مدارس شرق تهران در 
حال انجام است، اشاره كرد و گفت: «يكى 
از نتايج مهم اين مطالعه اين است كه ميزان 
چاقى بين كودكان و نوجوانان به وضوح افزايش 
داشته و بيشترين جهش سنى آن بين سنين 
5 تا 9 سالگى بوده است. خطر بروز چاقى در 
افرادى كه در 5 سالگى چاق بوده اند در سنين 
باالتر بسيار بيشتر از افرادى است كه در اين 
سن وزن طبيعى داشته اند. به عبارت ديگر، 
اگر كودكى در اين دوران چاق نشود، امكان 
چاقى اش در آينده 5 برابر كمتر از كودكانى 

است كه در اين دوران چاق بوده اند.»

دو عامل مهم؛ مدرسه و خانه كوچك 
دكتر عزيزى در حاشيه پنجمين كنگره پيشگيرى 
از چاقى نيز گفت: «در بحث چاقى، مشكل هايى 
داريم.  مدارس  در  هم  و  خانواده ها  در  هم 
مشكلى كه در منازل داريم در بيشتر موارد 
به نا آگاهى يا كم آگاهى خانم خانه از مسائل 
تغذيه اى مربوط مى شود؛ اينكه چه غذاهايى 
مناسب و چه غذاهايى نامناسب هستند؟ تواتر 

غذا و ميزان آن چگونه بايد باشد؟ و...
از سوى ديگر، زندگى كنونى ما به خصوص 
در شهرهاى بزرگ فاقد مكان مناسب براى 
گذراندن اوقات فراغت كودكان و نوجوانان 
و  زمين ها  كمبود  دليل  به  متاسفانه  است. 
كودكان  وقت  بيشترين  ورزشى،  سالن هاى 
در آپارتمان هاى كوچك و بدون حياط مناسب 
براى بازى مى گذرد و سرگرمى آنها تماشاى 
تلويزيون و بازى هاى رايانه اى است، بنابراين 
اوقات فراغت كودكان اوقات بدون فعاليت 
است. در خانه هم انواع غذاها و تنقالت به 
راحتى در دسترس كودكان قرار دارد. قطعا 
نداشتن فعاليت بدنى و مصرف بيش از نياز 
خوراكى ها باعث چاقى مى شود. حتى طبق 
مطالعاتى كه انجام شده ميزان اضافه وزن و 
چاقى خانم هاى خانه دار بيشتر از خانم هاى 
شاغل بوده است. از طرف ديگر، مشكل هايى 
هم در مدارس داريم. طبق تحقيقاتى كه در 

تقريبا  شده،  انجام  تهران  شرق  مدارس 
90درصد مدرسه ها اصال جايى براى فعاليت 
ورزشى ندارند و برعكس بوفه اى دارند كه 
مواد غذايى پركالرى را در اختيار كودكان و 

نوجوانان قرار مى دهد.» 

زياده روى در مصرف خوراكى سالم 
ما  اينكه  از  تاسف  ابراز  با  عزيزى  فريدون 
توجه  كم  خيلى  مى خوريم  كه  موادى  به 
مى كنيم، افزود: «مساله فقط نخوردن انواع 
فست فود، نوشابه هاى گازدار، انواع شيرينى، 
مواد پرچرب و... نيست، بلكه بايد اين تفكر 
در افراد به وجود بيايد كه هر غذايى، حتى 
غذاهاى سالم و سفارش شده نيز داراى كالرى 
هستند و اضافه كردن روزانه كالرى ها، حتى 
در مقادير كم، باعث مى شود هر سال چند 
مثال  شود.  اضافه  طبيعى  وزن  به  كيلوگرم 
در گذشته مردم همراه غذا آب مى خوردند. 
به تدريج مصرف نوشابه همراه با غذا رايج 
شد كه با فرهنگ  سازى هاى انجام شده بسيارى 
از مردم دوغ را جايگزين نوشابه كردند. با 
حدود  وعده  هر  در  هم  باز  وجود  اين 
70 تا 100 كيلوكالرى به مواد غذايى مصرفى 
اضافه مى شود بنابراين در پايان سال، 5 كيلوگرم 

اضافه وزن دارند.» 

نقشه راه براى پيشگيرى از چاقى
پنجمين  علمى  دبير  علمدارى،  شهرام  دكتر 
نيز  ايران  چاقى  درمان  و  پيشگيرى  كنگره 
گفت: «هدف اصلى ما در كنگره اين است 
كه بتوانيم الگويى از نقشه علمى چاقى كشور 
رونمايى كنيم و انفصالى را كه بين نقشه جامع 
علمى كشور و نقشه علمى در همه حوزه هاى 
علمى ايجاد شده از بين ببريم. حدود 5 سال 
است كه نقشه جامع علمى كشور رونمايى و 
ابالغ شده است ولى به دنبال آن، هيچ يك 
از مراكز علمى و فناورى كشور، نقشه علمى 
حوزه خود را متناسب با نقشه جامع علمى 
كشور ترسيم نكرده اند. تا اين نقشه ترسيم 
نشود، نقشه راه هم مشخص نخواهد شد و 

نمى دانيم چه مواردى را بايد رصد كنيم. در 
نتيجه تحقيقات ما بى هدف مى ماند. در حال 
حاضر، مهم ترين علت توقف و ركود علمى و 
مسائل پژوهشى كشور، نداشتن نقشه علمى 
است نه بودجه. به همين دليل هم پژوهش ها 
پراكنده و بى هدف هستند و باعث دلسردى 

پژوهشگران مى شوند.»
چاقى  از  پيشگيرى  اينكه  بر  تاكيد  با  وى 
بهداشت  وزارت  برعهده  فقط  كودكان 
نيست، افزود: «همه وزارتخانه ها به خصوص 
وزارت آموزش و پرورش، وزارت ورزش 
و جوانان، وزارت اقتصاد و دارايى، سازمان 
مديريت و برنامه ريزى، صداو سيما و... بايد 
دست به دست هم بدهند تا جلوى واقعيت 
تلخى كه در جامعه ما اتفاق افتاده، بگيرند. 
متاسفانه در حال حاضر، حدود 60درصد افراد 
جامعه به خصوص كودكان و نوجوانان ما به 
اضافه وزن و چاقى مبتال شده اند. اين اتفاق 
به هيچ وجه براى آينده كشور خوب نيست 
زيرا چاقى عوارض خطرناكى مانند مشكل هاى 
قلبى- عروقى، مشكل هاى مغزى، خطر ابتال 
به انواع سرطان ها و... را به دنبال دارد. بايد 
تا  در 10  بتوانيم  تا  باشيم  فكر  به  اكنون  از 
20 سال آينده، عالوه بر پيشگيرى از چاقى، 
ميانگين وزن كودكان را در حد طبيعى نگه 
داريم و اجازه ندهيم عوارض ناشى از چاقى 

ايجاد شود.» 
فوق تخصص بيمارى هاى غدد در ادامه اظهار 
اقدام هايى  كنگره  اين  از  قبل  «البته  داشت: 
در اين زمينه انجام شده و پژوهشكده غدد 
دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى كتابى 
و  كودكان  در  وزن  عنوان «مديريت  با  را 
نوجوانان» تهيه كرده و در شمارگان باال به 
چاپ رسانده است. خوشبختانه توزيع اين 
انجمن هاى  و  بهداشت  مربيان  بين  كتاب 
شروع  كشور  مدارس  كل  مربيان  و  اوليا 
شده است. كتاب «مديريت وزن در كودكان 
و نوجوانان» به زبان كودكانه نوشته شده 
كودكان  به  و  دارد  جذابى  نقاشى هاى  و 
مى آموزد از چه غذاهايى استفاده كنند و 

از خوردن چه غذاهايى بپرهيزند.
اميدواريم با اين قبيل كارها و فرهنگ سازى 
سالمى در آينده داشته  مناسب بتوانيم نسل 

باشيم.»

اولويت مبارزه با چاقى 
دكتر على اكبر سيارى، معاون بهداشتى وزارت 
بهداشت نيز چاقى را واكنش پيچيده اى دانست 
كه عوامل ژنتيكى، اجتماعى و رفتارى در ايجاد 
آن نقش دارد. وى در ادامه گفت: «بر اساس 
اعالم سازمان بهداشت جهانى، شيوع چاقى 
است  25درصد  تا   10 بين  دنيا  در  كودكان 
در  مشكل  اين  دارد.  رشد  به  روندى  رو  و 
كشورهاى در حال توسعه شديدتر از كشورهاى 
توسعه يافته است و پيش بينى مى شود تا سال 
2025، 13درصد كودكان زير 6 سال دنيا نيز 

دچار چاقى شوند.» 
افزود:  كودكان  گوارش  فوق تخصص  اين 
روى  گذشته  در  بهداشت  جهانى  «سازمان 
مساله الغرى، كوتاهى قد، كمبود آهن، روى 
و ويتامين D تاكيد داشت ولى در حال حاضر 
همه  از  و  مى كند  تاكيد  چاقى  مساله  روى 
با  مبارزه  برنامه هاى  در  مى خواهد  كشورها 
چاقى كودكان شركت كنند. در ايران هم شيوع 
چاقى بين كودكان و نوجوانان چه در دخترها 
و چه در پسرها در جوامع شهرى و روستايى  

رو به افزايش بوده است. 
ماهه   23 تا   15 كودكان  روى  كه  مطالعاتى 
در كشور انجام شده، نشان مى دهد 4درصد 
شيرخواران اضافه وزن دارند و 5/5 درصد 
ساله   6 كودكان  در  مطالعات  هستند.  چاق 
هم 7درصد اضافه وزن و5/7 درصد چاقى 
را نشان مى دهد. ما نگران اين آمارها هستيم 
زيرا اگر ادامه پيدا كنند در آينده چند بيمارى 
مهم يعنى ديابت نوع 2، سكته زودرس قلبى 
تخمدان  نشانگان  و  آسم  سرطان،  مغزى،  و 
پلى كيستيك در اين افراد بروز پيدا مى كند. 
ما همانند ساير كشورهاى دنيا درصدد هستيم 
آمار 24درصدى مرگ ناشى از بيمارى ها را 
تا سال 2030 كم كنيم. پس بايد ابتدا سراغ 

برويم.  كودكان  چاقى  و  وزن  اضافه  كنترل 
در غير اين صورت چاقى بيشتر مى شود و 
اين خطرات به قوت خودش باقى مى ماند.» 
وى ادامه داد: «مطالعات انجام شده نشان مى دهد 
امكان چاقى دوران بزرگسالى براى افرادى كه 
در كودكى چاق بوده اند، بيشتر است. ما بايد به 
وضعيت مادران در دوران باردارى توجه كنيم 
تا بتوانيم از چاقى در كودكان پيشگيرى كنيم. 
مادرى كه سوءتغذيه داشته باشد، فاصله گذارى 
مناسب بين باردارى ها را رعايت نكند، دچار 
ديابت باردارى شود و... خطر چاقى و اضافه 
وزن را در نوزادش باال مى برد. حتى چاقى 
مادر در دوران باردارى روى چاقى فرزندش 

در دوران نوزادى اثر مى گذارد.» 
دكتر سيارى گفت: «يكى ديگر از مسايل مهم، 
تغذيه انحصارى با شير مادر تا 6 ماهگى است. 
مطالعات نشان داده خطر چاقى در دوران مدرسه 
در كودكان شيرخشك خوار 15 تا 20درصد 
باالتر از كودكانى است كه شير مادر خورده اند. 
به طور كلى، مى توان گفت امروز چاقى به دليل 
عوارض شديد آن و روند  رو به افزايش يك 

اورژانس اطفال محسوب مى شود.»

مراجعه به متخصص تغذيه قبل از 
باردارى

دكتر ضياالدين مظهرى نيز در حاشيه پنجمين 
كنگره پيشگيرى و درمان چاقى ايران گفت: 
«ما سال هاست از طريق رسانه ها به مبارزه با 
چاقى پرداخته  و گفته ايم اين مساله بايد قبل 
از باردارى شروع شود. ما بايد اين آگاهى را به 
خانم هايى كه قصد باردارى دارند، بدهيم كه با 
برنامه ريزى باردار شوند. اين برنامه  ريزى ها تاثير 
بسزايى روى جنين و سالمت اش در حال و 
آينده دارد. از اين رو، مادرانى كه الغر هستند و 
سوءتغذيه دارند و مادرانى كه چاق هستند اما 
باز هم سوءتغذيه دارند، بايد قبل از باردارى 
با متخصصان تغذيه مشورت كنند تا جنين 
سالمى را در رحم پرورش دهند و سالمت 
آن را در آينده تضمين كنند. با اين كار جلوى 
بسيارى از بيمارى ها به خصوص بيمارى هاى 
قلبى- عروقى ناشى از چاقى هاى مفرط گرفته 

خواهد شد.» 
رئيس انجمن علمى غذا و تغذيه حامى سالمت 
ايران افزود: «سازمان جهانى بهداشت پيش بينى 
كرده مهم ترين مساله بشر از نظر سالمت در 
سال 2025، مساله چاقى است كه يك فاجعه 
جهانى شناخته مى شود زيرا اضافه وزن و چاقى 
مشكل هاى متعددى به دنبال دارد و بيمارى هاى 
متابوليكى،  بيمارى هاى  جمله  از  مختلفى 
بيمارى هاى قلبى- عروقى، بيمارى هاى فنوتيپى 
و... را فراخوانى مى كند بنابراين مبارزه با چاقى 
نيازمند يك عزم ملى است و مساله تغذيه درست 

در اين راه بسيار تاثيرگذار است.
 متاسفانه وقتى به تغذيه توجه شد كه كار از 
كارشناس  و  متخصصان  ما  بود.  گذشته  كار 
زبده زيادى در حوزه تغذيه داريم كه بسيارى 
از آنها بيكار هستند. در حالى كه بسيارى از 
كشورهاى دنيا با افزايش آگاهى هاى اجتماعى 
كه به وسيله كارشناسان تغذيه داده مى شود، 
را  مردم  سوءتغذيه  از  50درصد  توانسته اند 
براى  كه  زيادى  هزينه  از  و  ببخشند  بهبود 
درمان بيمارى هاى ناشى از سوء تغذيه پرداخت 

مى شود، جلوگيرى كنند.»

گزارش «سالمت» از پنجمين كنگره پيشگيرى و درمان چاقى ايران 

رشد چاقى در كشور نگران كننده استرشد چاقى در كشور نگران كننده است
 مريم 
منصورى

نتايج مطالعات نتايج مطالعات 
ما نشان داده ما نشان داده 
ميزان چاقى ميزان چاقى 
بين كودكان بين كودكان 
و نوجوانان و نوجوانان 
به وضوح به وضوح 
افزايش داشته افزايش داشته 
و بيشترين و بيشترين 
جهش سنى آن جهش سنى آن 
بين سنين بين سنين 5 تا  تا 
9 سالگى بوده  سالگى بوده 
استاست
– – دكتر عزيزىدكتر عزيزى

امروز چاقى به امروز چاقى به 
دليل عوارض دليل عوارض 
شديد آن نظير شديد آن نظير 
افزايش خطر افزايش خطر 
ابتال به ديابت ابتال به ديابت 
نوع نوع 2، سكته ، سكته 
قلبى و سرطان قلبى و سرطان 
و روند  رو به و روند  رو به 
افزايش آن، يك افزايش آن، يك 
اورژانس اطفال اورژانس اطفال 
محسوب مى شودمحسوب مى شود
– – دكتر سيارىدكتر سيارى

ترويج ورزش همگانى

دكتر غالمرضا شعبانى بهار، معاون توسعه 
ورزش همگانى وزارت ورزش و جوانان، 
يكى ديگر از سخنرانان كنگره بود كه ورزش 
و فعاليت بدنى را مهم ترين راه پيشگيرى 
در  اينكه  اعالم  با  وى  دانست.  چاقى  از 
حال حاضر حدود 51 فدراسيون ورزشى، 
14 هزار هيات ورزشى و حدود 15 هزار 
و 500 باشگاه ورزشى در سراسر كشور 
به فعاليت هاى ورزشى مى پردازند، گفت: 

«وزارت ورزش و جوانان 90درصد از بودجه خود را صرف آماده سازى فضا براى اجراى برنامه هاى ورزشى 
و حركتى در سطح كشور كرده كه اين كار در پيشگيرى و درمان چاقى موثر است، اما وزارت ورزش به تنهايى 
نمى تواند در فرهنگ ورزش كردن مردم موثر باشد. براى اينكه ورزش كردن را در كشور نهادينه كنيم و توسعه 
بدهيم، هيچ راهى جز گفتمان مشترك با نهادها و گروه هاى مختلف در كشور شامل وزارت ورزش، وزارت 
شامل  مرجع  گروه هاى  اين  از  يكى  نداريم.  و...  شهردارى ها  رسانه،  بهداشت،  وزارت  پرورش ،  و  آموزش 
استادان، روحانيون و پزشكان است. حضور پزشكان در برنامه هاى پزشكى به اندازه 100 نفر از گروه هاى 
ديگر اثرگذارى دارد در حالى كه متاسفانه حضور اين قشر از جامعه در برنامه هاى ورزشى كم است.» معاون 
توسعه ورزش همگانى وزارت ورزش و جوانان به پزشكان توصيه كرد: «داشتن دانش علمى در بحث آثار 
ورزش كفايت نمى كند و پزشكان هم بايد مانند همه مردم در برنامه هاى ورزشى شركت كنند تا مردم آنها را 

ببينند و به تاثيرات ورزش در درمان بيمارى ها اعتقاد پيدا كنند.»

اضافه وزن 13درصد از كالس اولى ها

شعبانى بهار با اشاره به مطالعه اى كه در سال 2003 در مجله انجمن پزشكى 
آمريكا منتشر شده و نشان مى دهد عوارض عاطفى و اجتماعى  در كودكان 
«طبق  افزود:  هستند،  روبرو  سرطان  با  كه  است  كودكانى  اندازه  به  چاق 
بررسى هاى انجام شده، 13درصد از كالس اولى ها در سال 94 اضافه وزن 
دارند و آمار چاقى نوجوانان در تهران به 15درصد رسيده است. متاسفانه 
اكنون بيشتر از يك ميليارد نفر در سراسر جهان به چاقى مبتال هستند. طبق 
بررسى هاى انجام شده در سال 2006، 17 دقيقه فعاليت ورزشى در روز 
جزو برنامه هاى مردم بوده در حالى كه اين زمان در سال 2014 به 13 دقيقه 
كاهش پيدا كرده است. همچنين تماشاى تلويزيون و اينترنت از 155 دقيقه به 

روز افزايش پيدا كرده است. حال آنكه مطالعه از 22 دقيقه به 21 دقيقه در 248 دقيقه در روز و بازى هاى رايانه اى از 19 دقيقه به 25 دقيقه در 
روز و ارتباطات اجتماعى مستقيم از 46 دقيقه به 39 دقيقه در روز كاهش داشته است.» معاون وزير ورزش اشاره اى هم به تاثير ورزش بلندمدت 
بر سالمت انسان ها داشت و گفت: «مطالعات در اين زمينه نشان مى دهد ورزش منظم مى تواند باعث كاهش 30 تا 40درصدى سرطان روده 
بزرگ، كاهش 20 تا 80درصدى سرطان پستان، كاهش 20 تا 40درصدى سرطان آندومتر، كاهش 20درصدى سرطان ريه و كاهش 30درصدى 
سرطان پروستات شود. همچنين تاثير ورزش منظم در درمان و كاهش پيشرفت انواع سرطان ها كمتر از دارو نيست. ورزش تاثير بسيار خوبى در 
كاهش فشارخون دارد. همان طور كه مى دانيد فشارخون باال علت بيش از 30درصد از مرگ ومير هاست در حالى كه مطالعات نشان مى دهد ورزش 
مرتب و طوالنى مدت باعث كاهش 27 تا 40درصدى سكته مغزى در مردان و كاهش 25 تا 42 درصدى سكته مغزى در زنان مى شود. تحقيقات 
مختلف همچنين نشان مى دهد با ورزش مى توان 20 تا 60درصد سكته هاى قلبى را نيز كاهش داد.» شعبانى بهار به همه افرادى كه تابه حال ورزش 
را در برنامه روزانه خود نداشته اند هم توصيه كرد از همين امروز براى شروع فعاليت بدنى اقدام كنند زيرا ورزش منظم باعث افزايش اميد به 

زندگى مى شود و طول عمر را باال مى برد در حالى كه اضافه وزن 3 سال، چاقى 5 سال و چاقى خيلى زياد 11 سال از عمر انسان ها مى كاهد.

گزارش سالمت شماره پانصد وپنجاه وسه  شنبه پنج دى نودوچهار6


