
تعدی��ل تدریجی و حذف  میان وعده ه��ای 3 کام��ل 
غذایی پر انرژی و فاقد مواد مغذی 
الزم )چیپ��س، پفک، هله و هوله، 

شیرینی ها و نوشابه ها(.
افزای��ش ب��ه کار گی��ری  مقدار بیشتری از فیبرهای 4
محل��ول یا نامحلول در گنجانیدن 
غذاه��ای تهی��ه ش��ده از غالت، 
حبوب��ات و س��بزیجات مختلف و 
تعدیل تدریجی و حذف کامل ش��کالت، ش��یرینی ها، کیک و بستنی های روزمره و 
جایگزینی آنها با میوه های فصل، دانه ها و مغز ها )آجیل ش��یرین و ش��ور به صورت 

متعادل و متنوع(.
تا میزان دو تا دو و نیم واحد. الزم به یادآوری اس��ت عادت کردن افراد به 5 افزایش مقدار لبنیات دریافتی نسبت به قبل از اجرای برنامه جدید حداکثر 
میل نمودن ش��یر بیش��تر از حد نیاز که موجبات کم خونی و برخی از بیماری ها را 

فراهم می کند، توصیه نمی شود.

افزایش زمان فعالیت های جسمی و بازی های دسته جمعی و کاهش زمان  تماشای تلویزیون.6
ایجاد نظم در ساعات خواب زود هنگام شبانه و رعایت وعده های اصلی و  میان وعده ها و عدم حذف وعده صبحانه.7
تغذی��ه در مح��ل مش��خص و زمان معین و با ظ��روف اختصاصی کودک و  نوجوان.8
خونسردی توام با قاطعیت در قبال تغذیه کودک و عدم به کارگیری زور و  اجب��ار مبن��ی بر می��ل نمودن حتمی تمام غذای داده ش��ده و اتمام اجباری 9

مقدار غذای سرو شده.
هر چه س��ن ش��روع چاقی در کودکان پایین تر باشد، عوارض دراز مدت آن  بیش��تر، خطرناک تر و احتمال درمان چاقی برای همیش��ه بس��یار ضعیف تر 10
خواه��د ش��د، لذا اق��دام فوری جهت تاثیرگ��ذاری در روند اضاف��ه وزن کودکان و 

نوجوانان بسیار موثرتر واقع خواهد شد.
نیازه��ای برخ��ورداری بچه ها از عواطف پدری و م��ادری از پرخوری های 11 مه��رورزی و اب��راز محب��ت معقول پدر و مادر به کودک و پاس��خگویی به 

احتمالی و افسردگی های کودک جلوگیری می نماید.

ع��دم جب��ران قصور و یا بی توجهی ها یا تنبیه های بی مورد یا خورانیدن و یا  خرید تنقالت رنگارنگ که خود عذر بدتر از گناه تلقی می شود.12
نیاز و ناخنک زدن ها و ریزه خواری های مداوم.13 اص��الح تدریج��ی عادات غذایی غلط و خارج از چارچوب برنامه های مورد 
انواع س��اندویچ، همبرگر، پیتزا و س��یب زمینی س��رخ کرده با س��س های 14 کاهش دفعات تغذیه کودک در خارج از منزل به خصوص با فست فودها و 
پرچرب و انواع نوش��ابه ها و دس��رهای خامه ای پر از قندهای س��اده و چربی های 

اشباع شده.
کاه��ش مقدار نمک، ش��کر، افزودنی های مختل��ف، چربی های حیوانی و  روغن ه��ای گیاه��ی جامد و یا مای��ع فراتر از نیاز بچه به هنگام طبخ غذا در 15

منزل.
کاه��ش اس��ترس و اضطراب و دل نگرانی ه��ای کودکان و نوجوانان که به  ص��ورت پرخ��وری و ریزه خ��واری نم��ود پیدا کرده و به عن��وان یک عامل 16
تس��کین ش��رطی در می آید و توجه و دقت در ایجاد نظم در س��اعات خواب شبانه و 

جلوگیری از شب زنده داری آن ها.

د  کتر سید  ضیاءالد ین  مظهری
متخصصتغذیهورژیمدرمانی

نائبرئیسانجمنعلمیپیشگیریودرمانچاقی
dr_z_mazhari@yahoo.com

@Dr.z.mazhari

قسمت2

کودکانازیکسودرحالرشدبودهونمیبایدبابهکارگیریروشهایشتابآلودونامتعادلآنهارابهگرسنگیهایپنهانیعنیعدمدسترسیالزمو
ــیمبهاینیاآنریزمغذیهایپنجاهگانهدچارنمودویاباکاهشمقدارزیادازغذای ــدوتقس ــلولدرحالجوشــشوکوشــشورش کافیمیلیاردهاس
ــایدرشــتمغذیهایانرژیزا،آنهارابهعدمتأمینحداقلکالریموردنیازدچارنمودکهبدنآنهاجهتتأمینحداقل ــتنصاعقهآس روزمرهوکاس
ــودکهطبیعتًاآثارهردویاینموارد،بهصورتکندوکندتر ــوقدادهش ــیدهایآمینهضروریوغیرضروریس انرژیموردنیازبهتجزیهپروتئینهاواس

شدنویاوقفهکاملروندرشدجسمیوعدمدستیابیبهحداکثرگسترشفکرواندیشهموروثیآنهانمودپیداخواهدکرد.

چــاقی
چالش سالمت 

کودکان
در دوران معاصر

پس در جهت اقدامات اساسی و اصولی در قبال کنترل وزن و جلوگیری از چاقی کودکان چه باید کرد؟!
آموزش مادران جوان در قبال تغذیه صحیح کودک و زدودن باورهای غلط، به خصوص وسواسی که اول زاهای کم سن و سال در زمینه تغذیه کودک شان به  صورت سینه به سینه دریافت نموده اند.1
تحلی��ل برنامه ه��ای غذای��ی روزان��ه کودک و بررس��ی یادآمدهای تغذیه هفتگی کودکان و ش��ناخت و تعیین اش��تباهات به عمل آم��ده در تغذیه روزانه و ارائه  توصیه های عملی و کاربردی به خانواده ها برای رفع تدریجی روش های غلط به کار برده شده.2
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