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متخصصان حوزه تغذیه در سیزدهمین کنگره تغذیه کودکان

تا سال 2025 باید شیوع چاقی را کم کنیم
اغلب کودکانمان چاق شده اند و شیوه زندگی بی تحرک صنعتی امروز نیز انگار به آنها تحمیل شده است. 
از آن طرف، سوء تغذیه ناشی از بیش خواری که گرسنگی سلولی را به دنبال دارد نیز در بچه ها افزایش 
یافته است. حاال صحبت از آینده این بچه هاست که با ادامه این روند، باید منتظر جوانان و میانساالنی 
باشیم که فشارخون و چربی خون دارند و به دنبال آن بیماری های قلبی و دیابت نیز افزایش می یابد. وقتی 

صحبت از کودک چاق می شود یعنی یک نسل چاق که شیوه زندگی سالمی ندارد و یکی از شاخص های اصلی شیوه 
زندگی سالم، تغذیه سالم است. آن طور که در حال حاضر بررسی های جهانی بر آن تاکید دارند، ذائقه سازی از کودکی و 
تغذیه سالم از دوران شیرخوارگی است. سیزدهمین کنگره تغذیه کودکان امسال نیز به مساله چاقی در کودکان و رفع کمبود 
ریزمغذی ها اختصاص داشت که مشروح آن را در ادامه می توانید مطالعه کنید و نظر متخصصان را در این باره بخوانید.

همان طور که در کاهش سوء تغذیه موفقیت بزرگی به دست آورده ایم حاال باید به فکر چاقی و 
اضافه وزن کودکان باشیم ولی باید بدانیم برای کنترل چاقی، تک تک مردم ایران باید نسبت به 
تغذیه شان حساس باشند. ما برای کنترل روند چاقی یک برنامه ملی تدوین کردیم و در بازطراحی 
سیستم شبکه، به ازای هر 30 تا 50 هزار نفر، یک کارشناس تغذیه و یک کارشناس روان در نظر 
گرفتیم تا مردم به طور رایگان به این دو کارشناس دسترسی داشته باشند و 1100 کارشناس تغذیه 
نیز به سیستم شبکه اضافه شد. یکی دیگر از مشکالت ما کمبود ریزمغذی های ضروری بدن است 
که می تواند باعث سوء تغذیه پنهان شود یا به صورت گرسنگی نمود پیدا کند. ویژگی ریزمغذی ها 
این است که به مقدار جزیی به عنوان اصل حیاتی در رشد و تکامل کودکان نقش دارد. به طور 
مثال، کمبود ویتامین D در عرض 10 سال، 6 برابر شده که عالوه بر بیماری هایی که با کمبود 
این ویتامین ها مرتبط است حتی با افزایش آسم و حساسیت در کودکان نیز ارتباط دارد. کمبود ید 
توانمندی ذهنی کودکان را 10 تا 15 درصد کاهش می دهد و کمبود آهن به تکامل مغزی 40 تا 60 
درصد کودکان در کشورهای در حال توسعه صدمه می زند. همچنین کمبود ویتامینA سیستم ایمنی 
آنها را تضعیف می کند. در کل، ریزمغذی های مهم در تکامل مغزی شامل آهن، روی، مس، سلنیوم، 
ید، ویتامین های گروه B ، ویتامین A و K هستند. ما برای برطرف کردن کمبود این ریزمغذی ها 
برنامه های زیادی داشته  و دستاوردهای بزرگی در کنترل کمبود آهن، روی و ید به دست آورده ایم 
ولی دو گروه افراد با برنامه های ما همراه نیستند و در آن اختالل ایجاد می کنند؛ یکی افرادی در 
لباس روحانیت که می گویند کمبود ریزمغذی ها وجود ندارد و نیازی به این اقدامات نیست و 

گروه دیگر افرادی در لباس پزشکان هستند که برنامه های پیشگیرانه ما را نقض می کنند. 
در یک دهه گذشته با غنی سازی آرد و برنامه های مکمل یاری ما کم خونی کودکان 

15 تا 23 ماهه کاهش یافته و همچنین به دانش آموزان دبیرستانی نیز مکمل 
آهن داده شده است، اما در مورد کمبود »روی« طی 10 سال گذشته نتوانستیم 
موفقیت چشمگیری داشته باشیم و هنوز 20 درصد کودکان دچارکمبود این 
ویتامین هستند. با توجه به نقش ویتامین D در رشد و تکامل کودکان و با 

وجود شیوع کمبود این ویتامین در کشور ما توصیه می شود 
مردم مکمل ویتامین D بخورند، هرچند همه مکمل ها نیز 

استاندارد نیستند و برای رفع این کمبود، غنی سازی آرد 
به ویتامین D را در دست بررسی داریم.

در دنیا یک میلیارد نفر گرسنگی شکمی دارند و 2میلیارد نفر گرسنگی سلولی و 7 میلیون کودک 
زیر 5 سال به دلیل سوء تغذیه جان خود را از دست می دهند. تغذیه در 17 برنامه اهداف توسعه 
پایدار، یکی از مهم ترین برنامه هاست، به طوری که 12 برنامه به طور مستقیم و غیرمستقیم به 
تغذیه مربوط می شود. تغذیه در برنامه های سازمان جهانی بهداشت نیز جایگاه ویژه ای دارد و 
شاخص های متعددی برای تغذیه کودکان در نظر گرفته که یکی از آنها کوتاه قدی است. کاهش 
40 درصدی روند کوتاه  قدی تا سال 2025 میالدی یکی از اهدافی است که سازمان بهداشت 
جهانی بر آن تاکید کرده است. در کشور ما در کودکان و نوجوانان 5 تا 18 ساله، 4/1 درصد، 
در کودکان 15تا 23 ماه، 8 درصد و در کودکان 6 ساله، 4/9 درصد کوتاه قدی داریم که عامل 
اصلی آن کمبود »روی« است. در بررسی های انجام شده مشخص شد، در کودکان 15 تا 23 
ماه، 19/8 درصد و در نوجوانان 11/2 درصد کمبود »روی» وجود دارد. یکی دیگر از اهداف 
سازمان جهانی بهداشت که به عنوان شاخص تعریف شده، کاهش 30 درصدی کم وزنی هنگام 
تولد است که این شاخص در کشور ما 7/77 درصد است. این در حالی است که در حال حاضر 
با معضل بزرگی به نام چاقی و اضافه وزن در کودکان مواجهیم که نه تنها در کشور ما، بلکه در 
سایر کشورها نیز وجود دارد و سازمان بهداشت جهانی از کشورها خواسته تا سال 2025 میالدی 
سرعت شیوع چاقی را کم کنند. طبق تحقیقات انجام شده در کشور، 20/8 درصد کودکان 5 تا 
18 سال چاق اند، در 15 تا 23 ماه، 19/8 درصد و در 6 ساله ها درصد چاقی 11/7 درصد است. 
نکته مهم تر اینکه چاقی و اضافه وزن رو به افزایش است و این روند افزایشی باید متوقف شود.

از شاخص های سالمت سازمان جهانی بهداشت، استفاده کودکان از شیر مادر یکی دیگر 
به ویژه در 6 ماهه اول زندگی است که این سازمان اعالم کرده باید به 
50 درصد برسد. این شاخص در کشور ما 53 درصد است و ما جزو 
کشورهای موفق در این زمینه هستیم. به عالوه، ویتامین A در رشد و 
سالمت کودکان تاثیر زیادی دارد و به همین دلیل کمبود آن می تواند 
در روند رشد کودک تاثیر بگذارد. بررسی های ما نشان می دهد 18/3 
درصد کودکان 15 تا 23 ماهه کمبود ویتامین A دارند. همچنین 9 
درصد نوجوانان دچار کمبود آهن هستند، اما در مورد کمبود 
ویتامین D نیاز به توجه جدی تری داریم زیرا 93 درصد افراد 

5 تا 18 سال جامعه کمبود ویتامین D دارند.

همان طور که  بارها بیان شده، چاقی و اضافه وزن از یک 
سو مشکل اصلی تغذیه کودکان است و از یک سو نیز 
سوء تغذیه. گاهی اوقات کودک کم غذا می خورد ولی چاق 
است که علت آن توارث است ولی باید بدانیم رشد بچه ها 
از دوره جنینی شروع می شود و اگر مادر تغذیه خوبی داشته 
باشد، جنین نیز وزن مناسبی خواهد داشت. تحقیقات نشان 
داده اگر پدر و مادر هر دو چاق باشند، 80 درصد احتمال 
اینکه کودک چاق باشد وجود دارد، اما تحقیقات جدید تر 
نشان می دهد اگر پدر و مادر چاق باشند ولی فرزندشان 
شیوه زندگی سالمی داشته باشد، وزنش طبیعی خواهد بود. 
عالوه بر آن در کودکی که در 6 ماه اول از شیر مادر تغذیه 
می کند، کمتر احتمال چاقی وجود دارد ولی در مقابل در 
کودکانی که قبل از 6 ماهگی تغذیه کمکی را شروع می کنند، 
احتمال چاقی بیشتر خواهد بود. در حال حاضر، اغلب 
بچه ها تحرک کافی ندارند که عاملی برای چاقی است. 
نکته مهم دیگر این است که مهم ترین عامل مرگ کودکان 
سوء تغذیه است، به گونه ای که اگر بچه ای بر اثر اسهال نیز 
فوت کند پس از بررسی سابقه او معلوم 
می شود سوء تغذیه هم داشته است. 
در مورد عفونت ها مثل عفونت 
ریه نیز این قضیه مصداق دارد. 
جالب است بدانید گاهی علت 
مرگ بیش از 50 درصد کودکان 
باید  بنابراین  است،  سوء تغذیه 
حتما سوء تغذیه در کودکان جدی 

گرفته شود.

دکتر غالمرضا خاتمی رئیس انجمن گوارش کودکان
مهم ترین علت مرگ کودکان ما 

سوء تغذیه است

دکتر علی اکبر سیاری رئیس انجمن تغذیه کودکان
کمبود ویتامین D در 10 سال گذشته

 6 برابر شده است

دکتر هدایت حسینی رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ایران
علت کوتاه قدی کودکان ایرانی 

کمبود »روی« است

 مهدیه 
آقازمانی
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»دیگه از رژیم خسته شدم، 
چرا هر چی کم می خورم 
باز چاق می شم؟ تا کی باید 
ادامه بدهم؟  این رژیم را 
کدام رژیم بهتره؟ من دیگه دست از رژیم 
برمی دارم.« این جمالت و بسیاری جمالت 
مشابه آنها را بارها از افرادی که دائم دنبال 
کاهش وزن هستند، می شنویم. به طور متوسط 
هر هفته یک نوع برنامه رژیم غذایی جدید به 
بازار عرضه می شود. در این میان افرادی که 
دنبال گرفتن رژیمی مناسب هستند نمی دانند 
به کدام یک باید اطمینان کنند. در واقع این 

افراد جامعه هدف بازار آشفته هستند.

اراده قدم اول
تحقیقات نشان داده اینکه شما به رژیم غذایی تان 
پایبند بمانید مهم تر از این است که مرتب دنبال 
رژیم جدیدی باشید. نکته ای که باید در ذهن 
داشته باشید این است که نمی توانید الغر شوید 
و اندام متناسبی داشته باشید، مگر اینکه عادات 
درستی را پی بگیرید و به آن پایبند باقی بمانید، 
اما مساله این است که فکر می کنید اراده ندارید 
عادات خود را تغییر دهید، مثال نوشابه ننوشید، 
به باشگاه ورزشی بروید یا به جای فست فود 
غذای تازه خانگی بخورید، اما موضوع نداشتن 
اراده نیست. حتما می پرسید چرا اراده در این 
ماجرا مهم نیست و برای پایبندی به یک عادت 
درست به آن نیازی نیست؟ همیشه ما فکر 
می کنیم دلیل اینکه کسی که تاجر و ثروتمند 
است یا فردی که در هر کاری که انجام می دهد، 
موفق است، داشتن اراده قوی و انضباط است. 
اگر این گونه فکر کنید که اراده به مثابه عضله ای 
است که عملکرد را مهار می کند پس افرادی 
که بدون اراده و انضباط هستند، هیچ شانسی 
برای داشتن زندگی سالم نخواهند داشت؟ نه، 
این تصور اشتباه است. نیروی اراده آنقدرها 
هم که فکر می کنید همه چیز نیست. عوامل 
پیچیده بیشماری مانند خواب، استرس یا تغذیه 
می توانند روی نیروی اراده افراد تاثیر بگذارند.

تعیین رژیم  برای  راه مطمئنی  اراده  نیروی   
غذایی نیست زیرا اراده بسیار متغیر است و 
سالمت اولویت اول زندگی هر فردی است 
عامل  یک  پایه های  روی  را  آن  نمی توان  و 
متغیر بنا کرد. پس کلید معما چیست؟ تغییر 

عادت ها راه حل مشکل است.
شما در واقع نمی دانید زندگی تا چه حد تابع 
عاداتتان است. شما آن چیزی هستید که مکرر 
انجام می دهید. ارسطو گفته مشهوری دارد؛ »ما 

همانی هستیم که رفتار می کنیم.«
هر رفتاری که دارید؛ از موفقیت ها گرفته تا 
سالمت، شادی، تعصب، دوست و... وابسته 
به عادات و الگوهای عادات فکری و عملی 
شماست. با ویژگی های خاص و محیط زندگی 
دارای خصلت های خاص به دنیا می آیید و 
تجربیات زندگی تان هم ویژه و خاص است. همه 

اینها الگوی مشخصی در ذهن شکل می دهد.
نکته خوشحال کننده این است که علم اعصاب 
و روان نشان داده مغز می تواند عادات قبلی را 
کنار بگذارد و عادات جدیدی کسب کند. این 
خبر خوب برای کسانی است که می خواهند 
وزن کم کنند یا برنامه ورزشی را شروع کنند یا 
صبح زود از خواب بیدار شوند یا حتی تصمیم 
بگیرند همسر بهتری باشند. اگر طبیعت عادت 
را درک کنید می توانید هر کاری که بخواهید 

انجام دهید.

عادت روند سه مرحله ای
عادت روندی است که از 3 مرحله تشکیل 

شده است:
1- محرک

2- رفتار

3- پاداش
منظور از محرک هر آن چیزی است که موجب 
فرد  یک  مثال  به عنوان  می شود.  رفتار  بروز 
سیگاری را در نظر بگیرید. وقتی سر کار خود 
احساس خستگی می کند، دیگر تمرکز ندارد و 
به استراحت کوتاهی نیاز دارد و بی تاب می شود 
بنابراین باید کاری بکند. همین مورد می شود 
عامل محرک. پس او چه می کند؟ از محیط کار 
خود بیرون می رود و سیگاری روشن می کند و 
کمی قدم می زند، این همان مرحله دوم یعنی 
رفتار است. درنهایت احساس آرامش می کند 

و این همان پاداش است.
مثال دیگر عادتی است که همه ما با آن کامال 
آشنا هستیم. وقتی پیامی از طریق تلفن همراه 
برای ما فرستاده می شود صدای زنگ پیام یا 
حرکت لرزش تلفن در ما این وسوسه را ایجاد 

بخوانیم. ممکن است در  را  پیام  می کند که 
اما  نباشد  این کار عملی  باشیم که  موقعیتی 
با ادامه پیام های بعدی در مقابل وسوسه تاب 
نمی آوریم و تلفن خود را برمی داریم و پیام 
را می خوانیم. این حس کنجکاوی اولین عامل 
یعنی محرک است. اینکه پیام ها را می خوانیم، 
یک رفتار است و احساس رضایتی که پس از 
خواندن پیام ها برای پاسخ به حس کنجکاوی 
خود به دست می آوریم پاداش این عادت است.

چگونگی تغییر عادت
به  دهیم،  تغییر  را  عادات خود  می توانیم  ما 
شرط اینکه این 3 قانون طالیی را رعایت کنیم:

1- عامل محرک ثابت باقی بماند.
2- رفتار را تغییر دهیم.

3- پاداش ثابت باقی بماند.
تغییر دهیم،  را  بد خود  ما می توانیم عادات 
به شرط اینکه رفتار خود را تغییر دهیم. این 
نکته طالیی برای در پیش گرفتن رژیم غذایی 
مناسب است. دانشجویی را فرض کنید که وقتی 
به خانه برمی گردد برای رفع خستگی عادت 
دارد بازی رایانه ای کند. ضمن بازی احساس 
خستگی بیشتر می کند و بنا به عادت یک لیوان 
نوشابه می نوشد. حتما فکر می کنید رایانه عامل 
محرک است اما وقتی دقیق تر به موضوع نگاه 
می کنید، درمی یابید خستگی عامل محرک است 
و بازی کردن و نوشیدن نوشابه یک رفتار. 
حال اگر دانشجویی بخواهد عادت نوشیدن 
نوشابه را ترک کند باید رفتار جایگزین برای 
او تعیین کنید، مثال می تواند به جای بازی با 

رایانه به منزل دوستش برود یا ساعتی قدم بزند. 
پاداش هم ثابت باقی می ماند که همان احساس 
آرامش و سرحال بودن و رفع خستگی است.

مثال دیگری می زنیم. فردی عادت دارد روزانه 
او  بنوشد.  لیوان چای  کار خود 5  در محل 
مسلما  دهد.  تغییر  را  عادت  این  می خواهد 
از عادت  را  لیوان چای  نمی تواند 5  یکباره 
روزانه خود حذف کند. پس چگونه این عادت 
را تغییر دهیم؟ مرحله اول: باید بفهمیم عامل 
محرک چیست؟ در این مثال فرد هر گاه لیوان 
چای را می نوشد با انرژی بیشتری به سر کار 
خود یا پشت میز خود برمی گردد. پس عامل 
محرک زمان کار است. نوشیدن چای رفتار و 
احساس رضایت از کارمند فعال بودن پاداش 

این عادت است.
بر اساس 3 قانون طالیی ما نمی توانیم عامل 
را  رفتار  باید  ولی  بگذاریم  کنار  را  محرک 
تغییر دهیم. در این مثال فرد باید برای دوباره 
نوشیدن  جای  به  خود  کار  سر  به  برگشتن 
چای کار دیگری بکند، مثال میز خود را تمیز 
کند یا به جای چای آب بنوشد. عامل سوم 
یعنی پاداش سر جای خود می ماند که همان 
احساس رضایت از فعال بودن سر کار است.

برای کاستن وزن به اراده و انضباط فکر نکنید 
زیرا هر دو نیاز به تالش بسیار زیادی دارند که 
برای همیشه قابل ادامه نیست و انرژی زیادی 
می طلبد. درنهایت فرد خسته می شود و آن را 
رها می کند. در عوض روی تغییر عادات که 

نیاز به انرژی کمی دارد، تمرکز کنید.
پس از مدت کمی خواهید دید تغذیه سالم جزو 
رفتارهای شما خواهد شد. باید ذهن خود را 
این گونه عادت بدهید که مثال در یک فروشگاه 
جلوی قفسه تنقالت و شکالت نروید یا خود 
فست فود  جای خوردن  به  بدهید  عادت  را 

خودتان در منزل غذا تهیه کنید.
تصور کنید که اگر بتوانید ماهی یک عادت 
خود را تغییر دهید، پس از یک سال اندام شما 

تا چه حد تغییر خواهد کرد.
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نگاهی به دالیل عدم موفقیت در کاهش وزن

چرارژیمهایالغریشکستمیخورند؟
 ترجمه: 

سیما اخالقی
نیرویارادهراهمطمئنیبرایتعیین
رژیمغذایینیستزیراارادهبسیار
متغیراستوسالمتاولویتاول

زندگیهرفردیاستونمیتوانآن
رارویپایههاییکعاملمتغیربنا
کرد.پسکلیدمعماچیست؟تغییر

عادتهاراهحلمشکلاست
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