
7دیده بان تغذیه شماره هفتصدوبیست وهشت   یازده آبان نودوهشت

طی 10 سال اخیر، روند سوء تغذیه 
در کودکان از کاهش وزن در کل دنیا 
به سوی چاقی پیش رفته است. ایران 
هم از این روند پیروی کرده و آمار 
چاقی ما نسبت به 10 سال گذشته 
در کودکان افزایش یافته و می توان 

گفت که 2 برابر شده است. 
می کنیم،  صحبت  کودکان  از  وقتی 
منظور کودکان زیر 5 سال است ولی 
وقتی می گوییم آمار چاقی کودکان 
2 برابر شده، منظور گروه سنی بیش از 5 سال و تا 

دوره نوجوانی است. 
مدل چاقی بچه ها عمدتا چاقی سیبی شکل و چاقی 
شکمی است، مگر موارد خاص که بیماری های غددی 
همراه چاقی باشد، در آن صورت شکل چاقی تغییر 
می کند. ما با باز شدن مدارس فرصت خوبی داریم 
این  هم  آنها  و  دهیم  آموزش  بچه ها  به  اینکه  برای 

آموزش ها را به خانواده هایشان منتقل کنند. 
برای تغییر شیوه زندگی حتی اگر گروه هدفمان را 
بچه ها قرار دهیم، توانمند شدن بچه ها به خانواده ها هم 
تسری پیدا می کند. در این راستا، نیازمند فعالیت های 
جامعه محور هستیم؛ مثل اینکه بوفه مدارس باید تحت 
کنترل باشد، به گونه ای که نوشیدنی های شیرین در 
بوفه به حداقل برسد و به جای آن به سمت لبنیات 
بدون چربی و کم چرب پیش برویم و بسته غذایی 

سالم به عنوان میان وعده در بوفه عرضه کنیم. 
همچنین، در بوفه می توان صبحانه سالم و متنوع  به 
بچه ها ارائه کرد تا از این طریق ترغیب شوند  کنار 

هم صبحانه سالم بخورند. 
افزایش فعالیت فیزیکی هم گام دوم است که باید به 
آن توجه کنیم.  یکی از پیشنهادهای وزارت بهداشت 
این بود که از فضای مدرسه در روزهای تعطیل برای 

بازی و فعالیت فیزیکی بچه ها استفاده شود. 

یکی  دهیم،  آموزش  بچه ها  به  باید  می گوییم  وقتی 
خانواده  کنار  حتما  که  است  این  آموزش ها  این  از 
غذا بخورند، نه جلوی تلویزیون، مصرف فست  فود 
قنددار  نوشیدنی های  و  نوشابه  و  برسد  حداقل  به 

حذف شود.

تغذیه با شیر مادر آمار چاقی کودکان را 
کاهش می دهد 

یکی از موارد پیشگیری از چاقی در کودکان، تغذیه 
انحصاری با شیر مادر است. میزان چاقی بچه هایی که 
تا 6 ماه تغذیه انحصاری با شیر مادر داشته اند، کمتر 
با شیر خشک تغذیه شده اند.  از بچه هایی است که 
درواقع، ساختن الگوی غذایی سالم برای بچه ها باعث 
می شود این الگو تا بزرگسالی ادامه پیدا کند.  متاسفانه 
آمار بچه هایی که با چاقی به کلینیک های ما مراجعه 

می کنند، روزبه روز بیشتر می شود. 
اداره سالمت کودکان، وضعیت سالمت کودکان تا 
5 سال را پوشش می دهد. در همین راستا، راهبرد 
مادر و  با شیر  تغذیه  تولد  بدو  از  که  است  این  ما 
تغذیه  اصول  زندگی،  اول  سال   2 در  سالم  تغذیه 
سالم سازی  آن  از  بعد  و  اول  سال  یک  در  کمکی 
غذای سفره بر اساس فرهنگ خانواده تا 5 سالگی 

را داشته باشیم. 
ما برای هر گروه سنی الگوی غذایی سالم تهیه کردیم 
که به خانواده ها آموزش بدهیم. در مراکز بهداشتی- 
به همه مادران آموزش   درمانی هم مراقبان سالمت 
کودکان  تغذیه  زمینه  در  مراقبان سالمت  می دهند.  

نیز فعال هستند. 
سال شکل  یک  زیر  بچه ها  ذائقه  اینکه  مهم تر  نکته 
و  نمک  عنوان  هیچ  به  می گوییم  ما  اگر  می گیرد. 
شکر به غذای کودک زیر یک سال اضافه نشود، در 
راستای همین قضیه است؛ یعنی وقتی بچه به خوردن 
غذای کم نمک عادت کند، زمانی که یک ساله شد، 

برعکس.  و  بخورد  کم نمک  را  غذا  که  عادت  کرده 
این است که بچه ها  این زمینه  تجربه های موفق در 
دیگر  بچه های  کنار  مهدکودک  در  را  سالم  صبحانه 
برای  به شکل های جذاب  را  سبزیجات  یا  بخورند 
بچه ها درست کنیم زیرا بچه ها تنوع طلب هستند و 
اگر غذایی را به یک شکل تهیه کنیم، بعد از مدتی 
برایشان تکراری می شود بنابراین باید از خود بچه ها 

استفاده کنیم تا صبحانه سالمی درست کنند.

متاسفانه، تغذیه خانواده ها سالم نیست
سالم  تغذیه  خانواده ها  که  است  این  اصلی  مشکل 
ندارند و فست  فودها با توجه به شاغل شدن مادرها 
دارند،  کردن  درست  غذا  برای  کمی  وقت  اینکه  و 

بسیار استفاده می شود. 
متاسفانه غذاهایی که سریع و راحت آماده می شوند، 
بیشتر در خانواده خورده می شوند و حتی غذایی که 
بچه ها به مدرسه می برند هم فست  فود است. صنعتی 
نقش  خیلی  غذاها  نوع  این  ترویج  در  جامعه  شدن 
دارد. در چند سال اخیر استفاده از فضای مجازی هم 
معضل دیگری است زیرا مادر پای گوشی و تبلت است 
و بچه ها هم مدام با تبلت و گوشی سرگرم هستند. 
نتایج مطالعات نشان داده چاقی در بچه هایی که در 
اتاق شان تلویزیون دارند، 3-2برابر سایر بچه هاست، 
در حالی که طبق دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی، 
بچه های زیر 2سال اصال نباید تلویزیون ببینند و بین 

2 تا 8 سالگی شغل بچه ها بازی است. 
که  زمانی  کل  سالگی،   5 تا   2 سنین  بین  عالوه،  به 
بچه ها برای تلویزیون و تبلت و بازی های رایانه ای 

صرف می کنند، نباید بیش از 2 ساعت باشد. 
بازی  قالب  در  فیزیکی  فعالیت  سال   8 تا  کل،  در 
الزم است و نباید هیچ اجباری برای یادگیری رشته 
ورزشی باشد. بعد از این سن کودک می تواند رشته 

ورزشی خاصی را انتخاب کند و آن را ادامه دهد.

اصالح الگوی غذایی کودکان مساله ای چندوجهی است. الگوی 
غذایی هم در بوفه مدرسه و هم در خانواده می تواند بهبود پیدا 
کند یا وضعیت بدتری داشته باشد. الگوی های غذایی ناسالمی 
که در بوفه تشدید می شود و در خانواده نیز زمینه اش وجود 
دارد، باعث می شود بچه ها در آینده بیشتر به بیماری های مزمن 
مبتال شوند. تغییر ذائقه ای که در بچه ها ایجاد می شود، در همین 
سنین به حالت پایدار می رسد و اگر بچه ها به سمت شیرینی و 
شوری تمایل داشته باشند در سال های آینده هم تمایلشان بیشتر 
خواهد شد و این ذائقه، آنها را بیشتر به بیماری های مزمن سوق 
می دهد بنابراین یکی از سیاست ها هنگام تصمیم گیری برای بوفه 
مدارس، این است که روی ذائقه بچه ها کار کنیم. در کل، چاقی کودکان معضل 
است و هرچه سن افراد باال می رود، عادت های غذایی بیشتر تثبیت می شوند. 
ضمن اینکه معموال خانوادها الگوی غذایی را به گونه ای هدایت می کنند که 
بچه ها می خواهند بنابراین اگر الگوی بچه ها را سالم تر کنیم، الگوی خانواده هم 
تغییر می کند. معموال بچه ها از معلم ها و همساالن خود الگوبرداری می کنند. وقتی 
آموزش ها را به مدرسه منتقل می کنیم، بچه ها هم الگوی غذایی را یاد می گیرند. 
از آنجایی که باالی 85 درصد مرگ ومیر کشور به دلیل بیماری های مزمن است، 
برای پیشگیری باید از همین سنین شروع کنیم، وگرنه در آینده با جهش بزرگی 

از این بیماری ها مواجه خواهیم شد.

مواد غذایی ناسالم نباید در دسترس بچه ها باشد 
نکته مهم این است که برای شکل گیری تغذیه درست در بچه ها مجموعه سیاست هایی 
الزم است. آموزش های ابتدایی که مادر می بیند و طعم های متفاوتی که به فرزندش 

معرفی می کند، باعث می شود ذائقه کودک با همان مواد غذایی شکل بگیرد. 

از طرفی، دسترسی به مواد غذایی هم مهم است. وقتی در خانه ماده غذایی 
ناسالم هست، بچه ها هم عادت می کنند این خوراکی ها را بخورند. در بسیاری 
از کشور های پیشرفته دنیا، فروشگاه هایی که غذاهای ناسالم دارند تا شعاعی از 
مدرسه، اجازه فعالیت ندارند، درصورتی که در کشور ما حتی اگر بوفه مواد غذایی 
سالم به بچه ها عرضه کند، باز بچه ها از سوپرمارکت نزدیک مدرسه تنقالت ناسالم 
می خرند. ما خاطرات خوشی را با فست  فود برای بچه ها ساخته ایم، مثال یک 
روز تعطیل  به پارک و گردش می رویم و  برای ناهار پیتزا می خوریم. بنابراین 
مدرسه و خانواده کنار هم باید در جهت سالمت کودکان گام بردارند. عالوه بر 
این، صنعت و اصناف نیز باید در این زمینه درگیر باشند و در جهت تولید غذاها 

و تنقالت سالم برای بچه ها گام بردارند. 

امنیت بیشتر موجب فعالیت فیزیکی بیشتر می شود
از سوی دیگر، بخشی از اضافه وزن بچه ها به دلیل فعالیت فیزیکی کم آنهاست. 
در مدارس متوسطه سهم فعالیت فیزیکی کم می شود، در مقطع ابتدایی هم فضا 
کم است و ترغیب کننده فعالیت فیزیکی در بچه ها نیست و باید اصالح شود. در 
کانادا و استرالیا پویشی راه افتاده که در یک روز، قسمتی از خیابان را می بندند 
و بچه ها در آن فضا بازی می کنند. پژوهش های انجام شده، نشان می دهد، هرچه 
امنیت فضاهایی که بچه ها در آن رفت وآمد دارند، بیشتر باشد، از نظر روانی تمایل 

برای فعالیت فیزیکی آنها بیشتر است.

مانند  مدارس  بوفه  دستورالعمل 
سال های گذشته در حال بازنگری است 
و به زودی فهرست نهایی اعالم می شود. 
در اداره مدارس کودکان و نوجوانان 5 
تا 18 سال تحت پوشش ما هستند. در 
حال حاضر 15 درصد کودکان 5 تا 18 
سال اضافه وزن دارند و 9 درصد در این 
گروه سنی چاق هستند. البته بررسی ما 
در سال 94 بود و وضعیت تغذیه در 
این سال نسبت به سال 86 بهتر شده 
ولی آمار جدیدی از وضعیت تغذیه دانش آموزان نداریم.
باید یادآور شوم که چاقی در دختران بیشتر از پسران است 

زیرا هرچه پایه تحصیلی باالتر می رود، تحرک فیزیکی کمتر 
می شود و فضای ایمن در اختیار دختران نیست. از طرفی، 
در سن دبیرستان باید درس بخوانند تا در کنکور موفق 
شوند، درنتیجه فعالیت فیزیکی کمتر می شود. ما در این 
راستا، برنامه جامع فعالیت فیزیکی داریم که به طور مشترک 
با دفتر تربیت بدنی آموزش و پرورش انجام می شود، به 
این صورت که تمام ذینفعان را درگیر می کنیم تا ببینیم چه 
کمکی می توانند برای افزایش فعالیت بدنی دانش آموزان 
داشته باشند، مثال در ساعات غیراداری و تعطیالت چه 
فضاهایی و چه دستگاه هایی در مدارس می توانند در اختیار 
بچه ها قرار دهند. این برنامه، در حال حاضر در 22 دانشگاه 
در حال اجراست و شهرداری های منطقه در زیباسازی 

فضای مدرسه می توانند کمک کنند. به طور مثال اگر زمین 
ورزشی دارند در اختیار مدارس بگذارند. البته آموزش و 
پرورش هم باید تعامل خوبی در این زمینه داشته باشد.

به طور کلی، درگیر کردن والدین برای فعالیت فیزیکی 
اهمیت زیادی دارد. به طور مثال، در تهران در روزهای 
تعطیل ورزش های همگانی و مسابقه پیاده روی در پارک ها 
برگزار می شود. بحث دیگر، فعالیت های کششی است زیرا 
دانش آموزان ساعت های طوالنی در کالس نشسته اند و 
همین طور خستگی جسمانی پیدا می کنند. تمرین های 
کششی به گونه ای که آسیبی به بچه ها نزند توسط مربیان 
دوره دیده انجام می شود. البته در طول کالس به صالحدید 
مدرسه دانش آموزان باید بلند شوند و تمرین های کششی 
انجام دهند. عالوه بر این، دستورالعمل پایگاه های تغذیه سالم 
تهیه شده، به صورتی که خوراکی ها متنوع و دارای کالری 
مناسب باشند. »مدارس مروج سالمت« برنامه دیگر ماست. 

در حال حاضر،20 هزار مدرسه در کل کشور داریم و 
یکی از برنامه های این مدارس، خودمراقبتی و تغذیه 

مناسب است. در جلساتی که در انجمن اولیا و 
مربیان در این مدارس گذاشته می شود، به والدین 
می گویند چه لقمه غذایی و چه میان وعده ای 
برای بچه ها تهیه کنند. سفیران سالمت را هم 

آموزش می دهیم. 
از طرفی، دانش آموزان را از طریق مراقبان 
سالمت، ارزیابی می کنیم و اگر چاق 
بودند، شیوه زندگی سالم را به آنها 
آموزش می دهیم و بعد از 3 ماه آنها 
را بررسی می کنیم و اگر خوب نشده 
بودند، به پزشک ارجاع می دهیم تا 
از نظر تیروئید، قند خون و موارد 

دیگر مورد بررسی قرار بگیرند.

با فست  فودها برای بچه ها روند سوء تغذیه کودکان به سوی چاقی پیش رفته است 
خاطره سازی نکنیم 

 پرسشی از مسووالن وزارت بهداشت و متخصصان تغذیه

چطور کودکانمان را به شیوه زندگی سالم هدایت کنیم؟
چاقی در کودکان طی 10 سال گذشته 2 برابر شده است و این یعنی با 
نسلی مواجه خواهیم بود که یکی از مهم ترین عوامل خطر بیماری های 
قلبی- عروقی، دیابت و فشارخون باال را دارند. کودکان چاق شده اند؛ 
یعنی تغذیه شان سالم نیست و تحرک بدنی مناسبی ندارند. البته بخشی از 
این آمار، اجتناب ناپذیر است زیرا سرعت زندگی باال رفته، بیشتر مادران شاغل هستند و زمان 

کافی برای پخت وپز غذاهای سنتی ندارند، تمایل بچه ها هم به خوردن فست فودها زیاد است 
و از همه مهم تر فضای کافی برای فعالیت بدنی بچه ها وجود ندارد. از طرفی، بچه ها زمان 
زیادی را صرف بازی های رایانه ای و تماشای تلویزیون می کنند. خانه ها هم اغلب آپارتمان 
است و نمی توان در آپارتمان کوچک تحرک داشت. با این اوصاف باید برنامه ای باشد تا 
کودکان چاق  را به جای پیش بردن به سمت بیماری ها به سمت شیوه زندگی سالم هدایت 

کنیم و این کار امکان پذیر نخواهد بود، مگر اینکه خانواده و مدرسه کنار هم برای سالمت 
بچه ها گام بردارند. درحقیقت، مدرسه هم می تواند فرصتی برای نهادینه کردن شیوه زندگی 
سالم برای بچه ها باشد و هم تهدید. ما نیز در صفحه »دیده بان تغذیه« به بحث چاقی بچه ها و 
راه هایی که می توان در سطح کالن برای پیشگیری از آن انجام داد، پرداختیم و در این زمینه 

با مسووالن وزارت بهداشت و متخصصان تغذیه گفت وگو کردیم.

 مهدیه 
آقازمانی 

  دکتر گالیل 
اردالن

رئیس اداره 
نوجوانان و جوانان 
و مدارس وزارت 

بهداشت

 دکتر غزال 
شریعت پناهی  

عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی 

تهران، رئیس اداره 
سالمت کودکان 

وزارت بهداشت

 دکتر علی 
میالنی

متخصص 
سیاست های غذا 
و تغذیه و عضو 

هیات مدیره 
انجمن تغذیه ایران

با باز شدن 
مدارس فرصت 

خوبی وجود 
دارد برای 

اینکه به بچه ها 
آموزش دهیم و 

بچه ها هم این 
آموزش ها را به 
خانواده هایشان 

منتقل کنند. 
برای تغییر 

شیوه زندگی 
حتی اگر گروه 

هدف بچه ها 
باشند، توانمند 

شدن آنها به 
خانواده هایشان 
هم تسری پیدا 

می کند

دانش آموزان دختر، چاق تر هستند 


