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  چاق کودکان در مشاوره
  پرتوي سیمین دکتر نویسنده:

  مشهد پزشکی علوم دانشگاه استاد کودکان گوارش متخصص: آدرس
Dr_simin_partovi@yahoo.com 

 به داشت خواهد بلوغ سن در یاديز خطرات و میباشد افزایش حال در آن شیوع که است کودکان در عمومی معضالت از یکی چاقی
 کودکان در ولی دارند وزن اضافه آنها% 35 و چاق بالغین% 30 آمریکا در است مهم بسیار آن درمان و پیشگیري در تاکید دلیل همین

  .است داشته افزایش چاقی%  300 گذشته سال 40 از
 چاقی خطر حاملگی دیابت،  تولد زمان باالي وزن،  حاملگی اندور در وزن افزایش دارد کودکان چاقی با مستقیم ارتباط والدین چاقی
  .میبرد باال را کودك در بعدي

 می ghrelin افزایش و لپتین کاهش باعث( خواب کاهش،  ها fast food،  ها آبمیوه،  ها نوشابه مصرف افزایش گذشته ي دهه 4 در
 به)  مدرسه سرویس و تلویزیون و کامپیوتر از استفاده دلیل به(  کیفیزی فعالیت کاهش) ،  کند می زیاد را گرسنگی و اشتها که شود

  .اند داده افزایش را چاقی شدت
،  الکلی غیر چرب کبد، لیپیدمی هیپر،  باال خون فشار،  2 تیپ دیابت،  قلبی بیماري توان می کودکان چاقی خطرناك عوارض از

  .برد نام را وعصبی روحی مسائل و درد زانو و کمردرد
 به است ممکن شود می شروع کودکی کامل ي سابقه گرفتن و BMI،  قد،  وزن،  رشدي چارت بررسی با که چاق کودکان بررسی رد

 روبرو بیمار برادر و خواهر یا والدین در چاقی به مربوط اختالالت با یا و ببریم پی شوند می چاقی باعث که ژنتیک و غددي مسائل
  .شویم

 همراه طبی عوارض خطر حتی 99 باالي BMI در و است کمتر 95 از بیشتر BMI به نسبت عوارض ایلپرسنت 85- 95 بین BMI در
  .شود می نیز بیشتر
 کودك زمانیکه( است سالگی 5/5 که چاقی برگشت دوران،  شیرخوارگی دوره:  شامل کودکان شدن چاق براي حساس ي دوره چند

  .باشد می ادولسانس و) دارد را چربی کمترین
  .است الزم  باال کالري با غذاهاي و قندي هاي نوشابه،  آب،  سبزي،  میوه خوردن نظر از کودك غذایی رژیم از ساعته 24 زارشگ یک

 بودن باال صورت در و کبدي هاي تست،  LDL  ،HDL،  کلسترول،  گلیسرید تري،  ناشتا قندخون شامل الزم آزمایشی هاي تست
  .باشد می چرب دکب بررسی براي سونوگرافی ها چربی

  .باشد می رفتاري اقدامات و ورزش،  اي تغذیه هاي توصیه درمان روش بهترین
 توان می فیبرکه و سبزي و میوه مثل است کالري کم غذاهاي آن سبز رنگ که شود گرفته نظر در بایستی Traffic Light رژیم

 چربی و کالري قرمز رنگ باشد می ها دانه و،  لبنیات،  هنشاست،  چرب کم گوشت از محدود استفاده زرد رنگ. کرد مصرف نامحدود
  .قند و چرب گوشت مثل گردد مصرف ندرت به یا و شود خودداري باید که زیاد

  :چاقی از جلوگیري براي الزم پیشنهادات
   حاملگی دیابت در قند کنترل،  متعادل ورزش،  سیگار نکشیدن،  حاملگی از قبل وزن کردن نرمال: حاملگی در
  مادر شیر با تغذیه:  خوارگی شیر و تولد از بعد

  ثابت مکان و ساعت در خوردن غذا و زندگی روش تغییر:  خانواده
   Walking School Bus،  مدرسه در ورزش،  مدرسه هاي فروشگاه کنترل:  مدارس
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   فعالیت و غذا نوع و ورزش آموزش:  اجتماعی مددکاران و جامعه
  ها بازي وعن،  غذا سایز و نوع:  صنعت
 و تشویق،  الغرها براي مالیات کاهش،  ناسالم غذاهاي تبلیغ عدم،  زندگی سالمت هاي برنامه و  چاقی بندي تقسیم:  حکومت و دولت

  ها سبزي و ها میوه مصرف براي سوبسید
  نیست مجبور کودك.  اشندب سالم غذاخوردن الگوي والدین. نکنید تشویق و تنبیه نخوردن یا خوردن غذا براي را کودك پایان در

  .نباشد روشن خوردن غذا زمان در تلویزیون. کند تمیز آخر تا را بشقاب


