
7دیده بان تغذیه شماره هفتصدوسی ودو   شانزده آذر نودوهشت

 برای پیشگیری از بیماری های غیرواگیر، باید همه 
سازمان ها و مردم با یکدیگر مشارکت کنند، در غیر 
این صورت وزارت بهداشت شاید تنها بتواند حداکثر 
۲۰ تا ۲۵ درصد در این حوزه مداخله کند. باید 
توجه کرد بحث چاقی یکی از مهم ترین اهدافی 
است که در سازمان بهداشت جهانی مدنظر قرار 
گرفته است. در عین حال سازمان جهانی بهداشت 
به شدت و با نگرانی، بحث چاقی کودکان را دنبال 
می کند که از معضالتی است که همه کشورهای دنیا 
از جمله ایران با آن درگیر هستند. در کشور ما ۸۲ 
درصد از مرگ ومیرها  به دلیل بیماری های غیرواگیر 
رخ می دهد که ۱۶ تا ۱۷ درصد این مرگ ها بر اثر 
سرطان ها، ۴۲ درصد به دلیل بیماری های قلبی- 
عروقی و بیماری های مزمن تنفسی و دیابت است 
که هر کدام به میزان ۴ تا ۴/۵ درصد در مرگ ومیر 
ناشی از بیماری های غیرواگیر سهم دارند. در این 
بین بیماری های قلبی- عروقی بیشترین سهم را 
به خود اختصاص می دهند و  سهم این ۴ بیماری 
در آمار مرگ ومیر کشور ۷۶ درصد است. همچنین 
ساالنه ۳۸۰ هزار مرگ در کشور رخ می دهد که ۳۱۲ 
هزار مورد از آنها مربوط به بیماری های غیرواگیر 
است و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۴۰ میالدی،۳۹۰ 

هزار مرگ به این تعداد اضافه شود؛ یعنی ۶۵۰ 
هزار مرگ ناشی از بیماری های غیرواگیر در کشور 

خواهیم داشت.

3 درصد از درآمد ناخالص ملی 
صرف بیماری های غیرواگیر می شود

ظرف ۲۵ سال آینده، در کشور ما از هر ۳ نفر، 
۱نفر سالمند باالی ۶۰ سال خواهد بود و در آینده 
یکی از سالمندترین کشورهای منطقه خواهیم شد 
که این موضوع زنگ خطر بزرگی است و باید 
به آن توجه کنیم. از طرفی، با کنترل بیماری های 
عفونی، مرگ ومیر ناشی از آنها کاهش یافته اما 
بیماری های غیرواگیر همچنان سهم بزرگی در 
مرگ ومیر ایرانیان دارند. در حال حاضر، میزان 
امید به زندگی در مردان ۷۵ سال و در زنان ۷۶/۵ 
سال است. چندی روز پیش نشستی با مسووالن 
سازمان بهداشت جهانی داشتیم و متعهد شدیم تا 
سال ۱۴۰۴ میالدی میزان بیماری های غیرواگیر را 
به یک سوم کاهش دهیم زیرا ۳ درصد از درآمد 
ناخالص ملی کشور صرف بیماری های غیرواگیر 
می شود. به بیان دیگر، ساالنه ۴۵ هزار میلیارد تومان 
در کشور صرف بیماری های غیرواگیر می شود که 
این هزینه شامل هزینه های غیرمستقیم نیز است؛ 
یعنی حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان آن هزینه های 
غیرمستقیم ناشی از بیماری های غیرواگیر محسوب 

می شود، مانند مرگ زودرس افراد مولد.

در حال حاضر جایگاه ما در حوزه چاقی در دنیا 
اصال خوب نیست. شیوع چاقی در ایران به گونه ای 
است که بیش از یک چهارم افراد در ایران چاق 
هستند. همچنین زنان ۲ برابر مردان در کشور چاق 
هستند. در عین حال دیگر تفاوت زیادی در میزان 
چاقی بین روستاها و شهرها وجود ندارد، به طوری 
که ۲۰ درصد افراد در سطح روستاها و ۲۴ درصد 
افراد در سطح شهرهای کشور چاق هستند.  همان 
طور که می دانید، فعالیت فیزیکی کم در کشور یکی 
از عوامل چاقی محسوب می شود، به طوری که در 
حال حاضر ۴۷ درصد مردان و ۶۴ درصد زنان در 

کشور فعالیت فیزیکی کمی دارند.

 روند چاقی در کشور باید ثابت بماند
در حالی که چاقی پنجمین عامل خطر مرگ در 
دنیا محسوب می شود، حتی  در ۵۸ درصد موارد 
ابتال به دیابت نوع ۲ مربوط به چاقی است. البته 
باید توجه کرد کشور ما در زمینه سیاست گذاری 
نسبت به سایر کشورهای دنیا در حوزه بیماری های 
غیرواگیر پیشرو است. ما در نظر داریم روند چاقی 
را در کشور ثابت نگه داریم. در حال حاضر روند 
چاقی در کشور آنقدر رو به افزایش است که اگر 
آن را ثابت کنیم، شاهکار کرده ایم. البته در سند 
ملی بیماری های غیرواگیر کاهش نسبی چاقی را 

تا ۲۰ درصد پیش بینی کرده ایم.
در حال حاضر میزان چاقی در کشور ۲۴/۲ درصد، 

میزان اضافه وزن ۳۶/۷ درصد و میزان افرادی که 
کم وزن هستند  ۲/۸ درصد بوده است. همچنین 
۳۶ درصد افراد در کشور وزن طبیعی دارند. در 
عین حال در کشور ما ۱۸ درصد نوجوانان، ۳۹ 
درصد جوانان، ۶۳ درصد میانساالن و ۵۰ درصد 
خانم های باردار یا چاق هستند یا اضافه وزن دارند.
برنامه های وزارت بهداشت در حوزه بیماری های 
غیرواگیر در ۲ سطح فردمحور و در قالب پرونده 
الکترونیک سالمت تدوین شده ، به طوری که 
بارداری و قبل از تولد، در  مراقبت ها در زمان 
دوران بارداری و بعد از آن با تقویت تغذیه با 
شیر مادر و... ادامه پیدا می کند. همچنین اقدامات 
جامعه محوری هم داریم که در این زمینه هم افزایی 
با وزارت ورزش و وزارت آموزش و پرورش در 
قالب تفاهمنامه ای پیش می رود. از طرفی، بازنگری 
استانداردهای قند، نمک و چربی و کاهش آنها در 
محصوالت غذایی، برچسب گذاری تغذیه ای و تهیه 
فهرست محصوالت غذایی تهدیدکننده سالمت و 
ممنوعیت تبلیغ آنها و... را پیش می بریم. در زمینه 
ممنوعیت تبلیغ محصوالت غذایی مضر، متاسفانه با 
وجود اینکه ممنوعیت تبلیغات در این زمینه وجود 
دارد، به وفور شاهد این تبلیغات در صداوسیما و 
روی تابلوهای تبلیغاتی شهر هستیم. البته در این 
زمینه تعامالت زیادی با صداوسیما انجام داده ایم 
اما  همچنان این تبلیغات وجود دارد و میان قانون 

تا عمل فاصله بسیار است! 

ساالنه45هزارمیلیاردتومانصرفبیماریهایغیرواگیرمیشود

مسووالن در هفتمین  کنگره  ملی پیشگیری و درمان چاقی اعالم کردند

چاقیبرایکشورهزینهدارد!
نیمی از جمعیت کشورمان یا چاق هستند یا اضافه وزن 
دارند، آماری که بارها اعالم شده و بسیاری از بیماری های 
غیرواگیر که اتفاقا مرگ ومیر باالیی هم در کشور دارند، 
در افراد چاق بیشتر بروز می کند. نگرانی امروز اما چاقی 
کودکان است که قرار است نسل چاقی ایجاد کند با بار بیشتر بیماری های 

قلبی- عروقی، دیابت و فشارخون. طبق بررسی های وزارت بهداشت، 
چاقی در کودکان زیر 5 سال، 2 برابر شده و این در حالی است که در 
کمتر از 30 سال دیگر یک سوم جمعیت کشورمان سالمند خواهد بود و 
همه این آمارها یعنی چاقی روند رو به افزایشی بین سالمندان، کودکان 
و نوجوانان و جوانان دارد و باید امروز به فکر بیماری های ناشی از آن 

باشیم. در هفتمین کنگره ملی پیشگیری و درمان چاقی، تفاهمنامه ای بین 
وزارت ورزش و جوانان و انجمن پیشگیری و درمان چاقی منعقد شد تا 
بر اساس آن فعالیت  های ورزشی دانش آموزان در جهت افزایش فعالیت 
بدنی مردم افزایش پیدا کند. در ادامه همین مطلب، گزارشی از این کنگره 

را در صفحه »دیده بان تغذیه« این هفته بخوانید.

 مهدیه 
آقازمانی 

تفاهمنامه  شاهد  امروز 
فدراسیون  همکاری 
همگانی،  ورزش های 
انجمن  و  شنا  فدراسیون 
پیشگیری و درمان چاقی 
هستیم. بیماری های غیرواگیر غار اقتصادی بزرگ محسوب می شوند که به 
گفته وزارت بهداشت، ۴۵ هزار میلیارد تومان از بودجه سالمت را می بلعند. 
عمده نگاه ها در حوزه ورزش سال ها معطوف به  ورزش قهرمانی بوده و از 
توجه به ورزش همگانی و توسعه فعالیت بدنی بین مردم غافل بودیم. به 
همین دلیل درصد قابل توجهی از مردم دچار فقر حرکت و کم تحرکی هستند.  
در چند سال گذشته با  تدوین سند پیشگیری از بیماری های غیرواگیر و 
نقشی که برای وزارت ورزش پیش بینی شده، در زمینه فرهنگ سازی و 
آموزش تعامل داشتیم اما هنوز  ابتدای راه هستیم و این کار نیازمند همکاری 
جامعه پزشکی، وزارت بهداشت و توجه مردم برای تغییر شیوه زندگی و 

افزایش فعالیت بدنی و ورزش است. 
۵۱ درصد مردم در برنامه روزانه فعالیت ورزشی دارند، همچنین ۵۹ درصد 
مردم فعالیت بدنی دارند ولی درحد کفایت نیست، به گونه ای که  فعالیتشان 
پیاده روی است. در بررسی ما مشخص شد ۶۵ درصد  در حد نرمش و 
انجام می دهند که کفایت  پیاده روی  افرادی که ورزش می کنند، نرمش و 
به  مردم  دسترسی  و  ایرانیان  فیزیکی  فعالیت  افزایش  برای  باید  نمی کند. 
امکانات ورزشی تالش کنیم. در این راستا باید ۲۶ هزار باشگاه ورزشی را 

به ۱۰۰ هزار باشگاه ورزشی برسانیم. 
همچنین در تالشیم برنامه های همگانی ورزشی را افزایش دهیم و  جذابیت 
آنها را بیشتر کنیم. البته باید توجه داشت برنامه ورزشی کشور به هم افزایی 
نیاز دارد و وزارت ورزش و جوانان نمی تواند به تنهایی برنامه ورزشی ۸۲ 
میلیون نفر را مدیریت کند و نیازمند همکاری وزارت بهداشت، وزارت  

آموزش و پرورش و رسانه ها در این زمینه هستیم.

افراد  درصد   ۷۰ حدود 
تهران  باالی ۲۰ سال در 
دارای اضافه وزن یا چاقی 
هستند. در تهران نمایه توده 
بدنی حدود ۲۵ درصد افراد 
افزایش وزن و چاقی در جوامع  داده   از ۳۰ است. مطالعات نشان  باالتر 
افراد ۳۰ سال به باال، در  ایران شیوع باالیی دارد. در  شهری و روستایی 
تا ۷۲ درصد و در  تا ۸۲ درصد، در روستاییان  نواحی شهرنشین، چاقی 
روستاهای دورافتاده که هنوز عوامل شهرنشینی نفوذ زیادی ندارد، تا ۴۴ 
افراد  از  نیمی  هستند.  چاقی  به  مبتال  یا  دارند  وزن  افزایش  افراد  درصد 
ساکن تهران اضافه وزن دارند و ۲۰ درصد آنها چاق هستند. در روستاهای 
استان تهران ۳۸ درصد افراد اضافه وزن دارند و ۲۴ درصد فربه هستند.  
در روستاهای استان زنجان ۳۳ درصد اضافه وزن دارند و ۱۰ درصد چاق 
هستند. سازمان جهانی بهداشت از کشورهای عضو خواسته  برای »خاتمه 

چاقی کودکان« تالش کنند. 
آموزش  بر  تاکید  با  و  همه جانبه  چاقی  درمان  و  پیشگیری  مداخله های 
عموم مردم، به ویژه مادران و در طول بارداری و دوران نخست کودکی، 
حذف غذاهای ناسالم در بازار عرضه مواد غذایی، جلوگیری از تماس 
و  رسانه ها  همه جانبه  ناسالم، تالش  غذایی  مواد  با  نوجوانان  و  کودکان 
اطالع رسانی برای تغذیه سالم و تبلیغ نکردن فراورده های غذایی ناسالم، 
مانند فست فودها، چیپس و پفک، تالش در جهت ایجاد محیط مناسب 
تغذیه ای در مدارس با اصالح بوفه های در دسترس کودکان و نوجوانان، 
افزایش مالیات برای غذاها و نوشیدنی های غیرسالم، کمک به بازاریابی 
برای مواد غذایی سالم، به ویژه انواع میوه و سبزی، آموزش مناسب برای 
فعالیت بدنی افراد جامعه و در دسترس قرار دادن فضاهای ورزشی، به ویژه 

برای کودکان و نوجوانان ضروری است.
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است.  دیگر  بیماری های  به  ورود  دروازه  چاقی 
به  مقاومت  فقرات،  ستون  و  استخوانی  دردهای 
انسولین، فشارخون باال، بیماری های قلبی- عروقی 
و حتی اختالالت بارداری در افراد چاق احتمال بروز 
بیشتری دارند. در کشور ما مصرف برخی مواد غذایی 
باالتر از میانگین جهانی است، به طور مثال مصرف نان و شکر چندبرابر میانگین جهانی است، به 
گونه ای که شکر ۵ تا ۷ برابر بیشتر مصرف می کنیم و روغن ۱۰ تا ۱۵ برابر میانگین جهانی در ایران 

استفاده می شود اما مصرف گوشت در ایران منفی ۶۳ درصد و پایین تر از میانگین جهانی است. 
باید جامع و مستمر باشد. در بسیاری مواقع  امروز درمان چاقی موردتوجه قرار گرفته که 
شکست درمان به این علت رخ می دهد که افراد چاق همراهی مستمر ندارند و با شتابزدگی 
قصد دارند، وزنشان را کم کنند. از سوی دیگر، بحث فعالیت بدنی هم اهمیت دارد. کنار این 
موارد درمان های جراحی هم جایگاه خوبی دارد و در زمان منطقی باید جراحی انجام شود، 
به صورتی که افرادی که توده بدنی باالی ۴۰ دارند، داوطلب خوبی برای جراحی هستند. در 
هر صورت با توجه با اینکه میزان چاقی و اضافه وزن در کودکان زیر ۵ سال کشور ۲ برابر 
شده و عوارض چاقی به اشکال گوناگون بروز می کند، باید پیشگیری و درمان چاقی اولویت 

سیاست گذاری ها باشد و اهمیت آن به مردم  گوشزد شود.

در هفتمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی ۲ 
تفاهمنامه بسته شد؛ یکی بین انجمن چاقی ایران 
و وزارت ورزش و جوانان و تفاهمنامه بعدی 
۳جانبه است؛ بین انجمن چاقی و فدراسیون 
ورزش های همگانی و فدراسیون شنا. در این 
تفاهمنامه، شنا به عنوان مهارکننده چاقی معرفی   شد. برنامه های موفقی داشتیم در مورد اینکه 
دیابت یکی از بیماری های غیرواگیر است. تای چی نیز به عنوان یکی از ورزش های همگانی،  
مهارکننده دیابت معرفی شد. گام دوم در راستای توسعه ورزش های همگانی برای بهبود و 
جلوگیری از بیماری های غیرواگیر است که شنا را برای پیشگیری از چاقی مدنظر قرار دادیم. 
درحقیقت، ما ورزش هایی که گسترش آن در جامعه می تواند بیشتر شود  و خانواده ها را درگیر 
کند، معرفی می کنیم  و با انجمن های مرتبط آنها را با هم آشنا و از ظرفیت های سازمان استفاده 
می کنیم. به طور مثال، انجمن چاقی و انجمن دیابت  با همکاری هم از طریق فدراسیون شنا، 
مربیانی پرورش می دهند که بتوانند برای پیشگیری از چاقی، افراد مختلف را مطلع کنند. 
آموزش و اطالع رسانی جزو برنامه های ماست، به گونه ای که نفوذ خانواده شنا در افراد چاق 
یا خانواده تای چی در دیابت بتواند در پیشگیری از بیماری ها به آنها کمک کند. همان طور که 
می دانید تمرکز ورزش های هوازی روی پیشگیری از بیماری های غیرواگیر است. ما همه اینها 
را به صورت علمی بررسی کردیم. فدراسیون های دیگر هم می توانند در این زمینه کمک کنند 

زیرا دوومیدانی هم می تواند در پیشگیری از چاقی و بیماری های غیرواگیر تاثیرگذار باشد. 

ماچندبرابرمیانگینجهانینان،شکرو
روغنمیخوریم

شنامهارکنندهچاقیاست

 عبدالحمید احمدی
معاون فرهنگی و توسعه ورزش های 

همگانی وزارت ورزش و جوانان

 فریدون عزیزی
متخصص غدد درون ریز و  رئیس 

هفتمین  کنگره  ملی پیشگیری و 
درمان  چاقی

 دکتر علیرضا زالی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی 

 کاملیا داوودزاده
رئیس کمیته توسعه فعالیت 
بدنی بزرگساالن  فدراسیون 

ورزش های همگانی 

 دکتر علیرضا رئیسی 
معاون بهداشتی وزیر بهداشت


