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همراه آن با افزایش طول مدت اقامت  هاي ینههزامروزه مطالعات در زمینه چاقی و پیامدهاي آن در نظام سالمت عمدتاً به مقوله 
ه دارویی کمتر مورد توج يها درمانسرپایی، تشخیصی و  يها بخشمصروفه در  هاي ینههزبیمارستانی پرداخته، لیکن توجه به سایر 

عفونی به میزان باالیی سطح  هاي یماريبقرار گرفته است. همچنین، در کنار این مسلۀ شناخت از چگونگی رابطه بین چاقی و بروز 
  استراتژیک نظام سالمت افزایش داده است.  هاي یزيرتوجه عمومی را در برنامه 

و اطالعات ناچیزي که تا آن زمان در اختیار بود را نام  H1N1ارتباط بین چاقی و بروز پدیده پاندمیک آنفوالنزا  توان یماز آن جمله، 
برد. چنانچه در ادامه مطالعات بعدي، عامل چاقی در تغیر طول دوره بیماري و افزایش میزان مورتالیتی بیماران بسیار اثر گذار بوده 

ا را در زمان پاندمی آنفوالنزا، چه از نظر مرکز آي سی یو در کشوراسپانی 144بستري در  هاي ینههزاست. این مسله به میزان زیادي 
  طول مدت اقامت و نیز از نظر منابع و امکانات بکار گرفته شده در این گروه از بیماران را افزایش داده بود.

 يها عفونتجراحی، بروز  هاي یتساو مهم در افزایش میزان عفونت در مراکز و  مؤثرهمچنین چاقی به عنوان ریسک فاکتور بسیار 
، شدت ابتال يبشماروابسته به لثه، دهان و دندان شناخته شده است. بر پایه شواهد  يها عفونتپوستی،  يها عفونتیمارستانی و حتی ب

  به پانکراتیت حاد در بیماران چاق به مراتب بیشتر از سایر بیماران است.
  متدولوژي واستراتژي جستجو:

  موجود جهانی و درهفت پایگاه تخصصی جامع الکترونیک شامل: بواسطه مرور سیستماتیک، جستجو در تمامی منابع 
MEDLINE, EMBASE, CINAHL, PsycINFO, the British Nursing Index, the Allied and Complementary 

Medicine database and the Cochrane Central Register 
از  گرمرورتوسط دو نفر  مختلفات منتشر مربوط به کشورهاي در این مطالعه مروري کلیه منابع علمی، مستند صورت گرفته است.

از میان مطالعه بدست آمده با  ها دادهاعضا گروه پژوهش مورد بازبینی و بررسی دقیق قرار گرفتند. با استفاده از فرم استاندارد استخراج 
خاب و در بقیه موارد به دلیل ناکافی بودن پیشینه مطالعات مرتبط در حوزه چاقی و پیامدهاي وابسته به آن در نظام سالمت انت

  اطالعات مربوط به مقایسه نتایج، کنار گذاشته شدند.
  بحث و نتیجه گیري:

به ویژه ابتال به  سنی مختلف و بروز مشکالت سالمتی يها گروهمتعددي در رابطه با چاقی در میان  در این مطالعه مروري عوامل خطر
  شده است.منتهی سالمت نظام  ان زیادي به صرف منابع محدودشناسایی شدند که به میز ها عفونت

غیر ضروري  هاي ینههزحفظ سالمتی به عنوان بهترین و موثرترین گزینه شناخته شده در سطح همگانی و جهانی براي کنترل مسلماً، 
  .شود یمدر نظام سالمت محسوب 

  چاقی، خطرات، پیامد، نظام سالمتکلمات کلیدي: 


