
نكته مهم در مورد نرم افزارهاى الغرى اين است كه مثل متخصص تغذيه نيست 
كه تمام شرايط فرد اعم از آزمايش ها، متابوليسم و سابقه فاميلى، سابقه دارويى 
و عادت هاى غذايى او را در نظر بگيرد. به طور كلى، نسبت به مشخصاتى 
كه فرد بيان مى كند، محاسبه كالرى انجام مى دهد و براساس محاسبه كالرى، 
توصيه غذايى تعيين مى كند. اوال توصيه غذايى اين نرم افزار ها براساس واحد 
كالرى است كه در دنيا اين روش رژيم درمانى منسوخ شده است. درحقيقت، 
اين برنامه ها طورى طراحى شده اند كه مواد غذايى را براساس ميزان كالرى 
فهرست مى كنند و در وعده هاى غذايى به فرد مى دهند، در صورتى كه در حال 
حاضر  كالرى هاى مواد غذايى براساس گزارش هاى جديد متفاوت است. به 
طور مثال، اگر در اينترنت جستجو كنيم، كالرى يك عدد بيسكويت سبوس دار 
چه ميزان است، يك سايت نوشته 40 كيلوكالرى انرژى دارد و يك سايت 15 
كيلوكالرى براى آن محاسبه كرده است بنابراين تفاوت در محاسبه ميزان كالرى 
مواد غذايى وجود دارد و رژيم نويسى نوين براساس ميزان كالرى نيست، بلكه 
براساس واحد هاست كه مواد غذايى را براساس آن تقسيم بندى مى كنند. تعيين 
ميزان كالرى كار پيچيده اى است زيرا مواد غذايى بايد در  فضايى بسوزد و از 

ميزان حرارتى كه توليد مى كند ميزان كالرى آن مشخص مى شود. 
بسيارى از مواد غذايى كه در كتاب هاى خارجى هستند در كشور ما وجود 
ندارد و خيلى از مواد غذايى كه در كشور ما مصرف مى شود در كشور هاى 
ديگر نيست بنابراين ما ميزان دقيق كالرى موادغذايى داخلى را نداريم، به ويژه 
اينكه رژيم غذايى ما ايرانى ها تركيبى است، مثل خورش ها، كوكو، كتلت، 
ميرزاقاسمى و كشك وبادمجان بنابراين اطالعات دقيقى در مورد ميزان كالرى 

مواد غذايى نيست، در صورتى كه در بسيارى از كشور هاى دنيا غذاهاى مخلوط 
كمتر مصرف مى شود، مثل يك تكه استيك با نان يا يك تكه نان با سيب زمينى.
بايد توجه داشته باشيم وقتى فرد، خودش را به نرم افزار مى سپارد، نرم افزار 
برايش محاسبه كالرى مى كند و هيچ هوشمندى خاصى در مورد رژيم و 
شرايط فرد ندارد. فردى كه مى خواهد رژيم بگيرد بايد آزمايش هاى متفاوتى 
انجام دهد و بعد حساسيت و آلرژى به غذاهاى مختلف را بررسى كند، اين 
كه چه داروهايى استفاده مى كند؟ فشارخون و قندخون دارد يا نه؟ من افرادى 
را ديده ام كه مشكالت كليوى داشتند؛ يعنى سطح اوره خونشان باال بوده و 
رژيم هاى نرم افزارى گرفته اند و وضعيت كليه هايشان بدتر شده و حتى كار به 
دياليز كشيده شده است بنابرين رژيم علمى، رژيمى است كه از هر 5 گروه 
اصلى مواد غذايى در آن باشد و حتما آزمايش ها و سابقه دارويى و بيمارى 
فرد در نظر گرفته شده باشد و رژيم براساس شيوه زندگى و عادت هاى غذايى 
او تنظيم شود. نرم افزارها هر دفعه ميزان انرژى مواد غذايى را كمتر مى كنند و 
اينقدر سطح انرژى گاهى پايين مى آيد كه بدن به انرژى پايين عادت مى كند و 
در اصطالح مى گويند مقاومت وزن ايجاد مى شود. در اين شرايط بدن احساس 
نمى كند ميزان انرژى اش پايين آمده، بلكه تصور مى كند شرايط گرسنگى است 

و سطح سوخت وسازش را پايين مى آورد تا بتواند با گرسنگى مقابله كند. 
حتى انجمن رژيم شناسى آمريكا هم اعتقاد دارد نرم افزار ها در صورتى معتبر 
خواهند بود كه زير نظر متخصص تغذيه اداره شوند. درحقيقت، جذابيت 
رژيم هاى اپليكيشنى اين است كه كار فرد را راحت مى كند و نياز به مراجعه 
ندارد. ما از مردم مى خواهيم براى هر رژيمى نزد متخصص تغذيه بروند. هر 
مشاوره و رژيم درمانى كه در مطب و به صورت حضورى انجام مى شود، 30 
دقيقه طول مى كشد ولى نرم افزار ها زمانى براى بيمار در نظر نمى گيرند. برخى 
سايت هاى رژيم درمانى هستند كه بعد از مراجعه اول فرد به متخصص تغذيه، 
رژيم دوم و سوم را مى گويند آنالين باشد يا مشاوره آنالين انجام مى دهند. اين 
كار توجيه دارد ولى باز هم بهترين نوع رژيم، نوع چهره به چهره و مراجعه به 
متخصص است. ما رژيم هاى آنالين و پرسش و پاسخ را نسبت به رژيم هاى 
اپليكيشنى، بهتر مى دانيم ولى در هر صورت بيمار بايد به صورت رودررو 

وضعيتش را به متخصص يا مشاور گزارش كند.

پاى صحبت هاى متخصصان تغذيه درمورد نقاط قوت و ضعف نرم افزارهاى تغذيه اى

رژيم هاى اپليكيشنى 
استفاده از اينترنت و فضاى مجازى به سرعت جزيى از زندگى روزمره همه 
ما شده و به تبع آن، بسيارى از برنامه هاى زندگى نيز از طريق اپليكيشن ها 
انجام مى شود. نمونه بارز آن، استفاده از نرم افزار هاى مختلف حتى براى گرفتن 
رژيم هاى چاقى و الغرى يا برنامه هاى ورزشى است. با توجه به تغيير شيوه 
زندگى مردم كه بى تحرك تر شده و فست فودها سهم عمده اى در برنامه غذايى روزمره دارند، 

چاقى در تمام دنيا رو به افزايش است. اين در حالى است كه بيش از نيمى از مردان و زنان 
ايرانى يا چاق هستند يا اضافه وزن دارند. بررسى هاى وزارت بهداشت نشان مى دهد، در ظرف 
دو دهه گذشته، چاقى در كودكان 2 برابر شده و اين موضوع يعنى اينكه كودكان در آينده به 
بزرگساالنى چاق تبديل خواهند شد اما رژيم گرفتن و كم كردن وزن هم اراده مى خواهد و هم 
پول و برنامه ريزى. همين موضوع باعث مى شود  خيلى ها ترجيح بدهند راه هاى ميانبر را انتخاب 

كنند و اپليكيشن هاى رژيم، يكى از همين راه هاى ميانبرى است كه تعدادشان كم هم نبوده و 
نيست. اين برنامه ها، بيشتر بر اساس كالرى مواد غذايى طراحى شده اند و با رژيم هايى كه ارائه 
مى دهند، كمك مى كنند كه افراد با توجه به چند نكته ساده وزن شان را كم كنند. مساله مهم 
اين است كه رژيم هاى اين برنامه ها تا چه ميزان علمى است و آيا رژيم هايى كه ارائه مى كنند، 
مى تواند همه نيازهاى فرد را در نظر بگيرد؟ اين هفته، در صفحه «ديده بان تغذيه»، عملكرد اين 
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ابتدا بايد بگويم ما با هر گونه برنامه غيرانسانى و 
غيردانشى كه توسط برنامه نويسان  آى تى و سيستم 
عامل هاى هوشمند براى الغرى نوشته مى شود، 
مخالف هستيم زيرا در دنيا علم پزشكى به سمت 
پزشكى شخص محور پيش مى رود و حتى در مورد 
استفاده از داروها هم اين اتفاق مى افتد، به گونه اى 
كه تاثير استامينوفنى كه براى نفر تجويز مى شود، 
بر اساس توالى ژنوم افراد متفاوت خواهد بود، 
چه برسد به اينكه 30 تا 40 رژيم پيش فرض داشته 
باشيم و براساس چند گزينه پيش پاافتاده مثل قد، 
وزن و اندازه دور مچ رژيم بدهيم و از شرح حال 

بيمار كه اصلى ترين عامل است، غافل باشيم. 
بسيار اهميت دارد قبل از ارائه رژيم، گذشته بيمار 
و بيمارى هاى زمينه اى كه وجود دارد، بررسى شود 
بنابراين ما با هر گونه برنامه نرم افزارى كه بخواهد 
نه تنها  تجويز شود،  و  نوشته  «آى تى من»  توسط 
غيرقانونى  را  فعاليت هايى  چنين  بلكه  مخالفيم، 
نيز  كشور  در  ذى صالح  مراجع  حتى  مى دانيم، 
اقداماتى را غيرقانونى مى دانند و دخالت  چنين 
غيرمجاز در امور پزشكى لحاظ مى شود و مى تواند 
پيگيرى شود. از آن طرف، با توجه به نيازمندى هاى 
دنياى امروز، ما در دهه گذشته شاهد بوديم  چه 
تحوالتى در استفاده از نرم افزار ها اتفاق افتاد و 
بخشى از زندگى مردم با اين برنامه ها مديريت و 
راهبرى مى شود بنابراين از اين لحاظ مى توان به 

نرم افزار ها به عنوان يك نياز نگاه كرد.
 بر همين اساس ما در هيات مديره انجمن تغذيه 
ايران در حال نوشتن آيين نامه هستيم تا بتوانيم اين 
نرم افزار ها را ساماندهى كنيم و به محض نهايى شدن 
به وزارت بهداشت هم ارائه خواهيم داد. اساس 
كار اين آيين نامه اين است كه نرم افزار ها توسط 
متخصص تغذيه يا مشاور تغذيه نظارت شود و 
مردم فقط از اين برنامه ها براى سهولت در دسترسى 
استفاده كنند، حتى ما پيش بينى كرده ايم مشاوره 
اول در دفاتر كار به صورت مراجعه حضورى به 
مشاوران تغذيه يا متخصصان تغذيه انجام شود 
و از مراجعه هاى بعدى به صورت نرم افزارى و 
بعد از 2 تا 3 جلسه باز مراجعه حضورى انجام 
شود. ما به زودى اين آيين نامه را ارائه مى كنيم و 
نيازى كه اين روزها در مورد نرم افزار ها وجود 
دارد را با برنامه درست در جهت سالمت مردم 

برطرف خواهيم كرد.
و  الغرى  نرم افزار هاى  از  استفاده  ما  اينكه 
رژيم درمانى را انكار و همه را رد كنيم، كار درستى 
گروه  متخصص  يا  پزشك  حتى  گاهى  نيست. 
پزشكى مسوول سايت است و مشاوره رژيم درمانى 
ارائه مى كند. در اين زمينه هم بايد متذكر شويم 
مراجعه هاى حضورى و آزمايش هاى الزم ضرورى 
است. بيشتر نگرانى  ما همين نرم افزار هاست زيرا در 
همه جاى دنيا وجود دارد ولى ساماندهى شده اند و 
تحت نظارت نهادهاى بهداشت و سالمت فعاليت 
مى كنند و قانونى اداره مى شوند. متاسفانه موارد 
تخلف درمورد اين نرم افزار ها هم وجود دارد كه 

شكاياتى به سازمان نظام پزشكى ارائه شده است.

 نرم افزار هايى كه با نظارت متخصص تغذيه طراحى شده و تحت 
نظارت وى باشند، مشكلى ندارند اما خيلى مهم است كه رژيم هاى 
ارائه شده، اساس علمى داشته باشند. به همين منظور، براى مشاوره 
تغذيه يا رژيم هاى چاقى و الغرى حتما الزم است به متخصص تغذيه 

مراجعه كرد، در غيراين صورت قابل اعتماد نيست. 
ما مسوول مجوز دادن به اين سايت ها و نرم افزار ها نيستيم و بسيارى 
از آنها در فضاى مجازى تهيه و تبليغ مى شوند. گاهى طراح هاى آنها 
در بخش خصوصى كارشان را براى ما مى فرستند و از ما مى خواهند 
آن را تاييد كنيم. اگر نرم افزارها استانداردهاى الزم را نداشته باشند 
ما تاييدشان نمى كنيم. نكته مهم اينكه همه براى تاييد به ما مراجعه 
نمى كنند؛ برخى از رژيم هايى كه در اين نرم افزارها ارائه مى شوند 
اساس علمى ندارند و تحت نظارت متخصص تغذيه نيستند بنابراين 
ممكن است در كوتاه مدت باعث كاهش وزن شوند ولى عوارضى 
دارند كه چند برابر براى رفع مشكالتى كه ايجاد مى  كنند بايد هزينه 
مو، مشكالت  در سيستم عصبى،  ريزش  اختالل  كرد، حتى گاهى 
پوستى و گوارشى ايجاد مى شود. در رژيم هاى سخت تر مشكالت 

كبدى و كليوى نيز گزارش شده است. 
همچنين در مواردى فرد با اين رژيم ها الغر مى شود، در حالى كه 
الغرى  از راه از دست دادن آب بدن بوده، نه از كاهش بافت چربى 
بنابراين فرد فكر مى كند رژيم برايش مناسب بوده، در حالى كه بافت 
چربى همچنان وجود دارد و فرد مدام در حال از دست دادن آب بدن 
است. نهايتا هم مجبور است براى درمان به متخصص مراجعه كند.

نرم افزار ها بايد ساماندهى شوند 

نرم افزار هاى الغرى بيشتر بر اساس كالرى، رژيم رژيم هايى كه علمى نيستند 
تجويز مى كنند 
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