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 ناقی و کودکاچ

 5میلیًن کًدک زیر  24اضافه يزن ي چاقی با سرعت بیشتری در کًدکان ي وًجًاوان ري به افسایش است. 

خطر ابتال به اضافه يزن ي چاقی در کًدکاوی که يالدیه چاق  سال در دویا دچار اضافه يزن ي چاقی هستىد.

کًدکان است. مشکالت واشی از اضافه يزن ي  دارود ي یا از مادران دیابتی متًلد می شًود، بیشتر از سایر

افسایش میسان ابتال به بیماریهای متعدد ماوىد بیماریهای قلبی عريقی،  (1 چاقی در کًدکان عبارتىد از:

عًارض اجتماعی  (4 های خًن، بیماریهای کبدی ي بیماریهای تىفسی. دیابت، پرفشاری خًن، افسایش چربی

بريز اضافه يزن ي چاقی  (3های تحصیلی کمتر.  وفس پاییه ي مًفقیتماوىد اضطراب، افسردگی، اعتماد به 

 .در ديران بسرگسالی

 

 

  داس، پٌیش ومن   ش غزایی تاال هثل )تخن هشؽ، ضیشون چشب، ًاى سثَسصثحاًِ سالن ٍ تا اسصوَدن

ػذسی، حلمین ومن چمشب ٍ ومن     ًوه ّوشاُ تا خیاس ٍ گَخِ فشًگی، فشًی ون ضیشیي ٍ ون چشب، 

 .هصشف وٌذ ضیشیي(

 در کودکان یتوصیه ها و راهنمایی های مفید برای پیشگیری از اضافه وزن وچاق
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  تٌماتشایي تَصمیِ همی     .ٌّگام تواضای تلَیضیَى خَدداسی وٌیمذ تِ وَدن اص دادى تٌمالت ٍ یا غزا

ی وِ همذاس غزا ضَد غزای وَدن سا دس هحیطی آسام ٍ تذٍى سش ٍ صذا ٍ دٍس اص تلَیضیَى تِ اٍ داد

 .خَسدُ ضذُ وٌتشل ضَد
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 ِتطمماب ومَدن وطمیذ ٍ دس     تْتش است اٍل همذاس ووی غمزا دس اتوام غزا ٍاداس ًىٌیذ.  وَدن سا ت

 .صَست توایل ٍ سیش ًطذى دٍتاسُ غزا دس تطماب اٍ وطیذ

 

  .ت تمِ ومَدن   الشیٌی ٍ ضىدادى ضیتِ ػٌَاى پاداش یا خایضُ تِ وَدن ضىالت یا ضیشیٌی ًذّیذ

اًشطی ٍ دس ًتیدِ چالی هی ضَد ٍ ّن رائمِ اٍ سا تِ ضمیشیٌی ػمادت همی     ّن تاػث اضافِ دسیافت

 .دّیذ

 

  غزای سٍصاًِ وَدن دچاس اضافِ ٍصى تایذ ون پشچشب، تا والشی تاال سا هحذٍد وٌیذ. غزاّای هصشف

خاسپض، آب پض ٍ تٌَسی تْیِ وٌیذ. تٌاتشایي تِ خای سشخ وشدى، غزاّا سا تِ ضىل ت. چشب تْیِ ضَد

 .، سیة صهیٌی تٌَسی تِ اٍ دّیذوشدُ هثال تِ خای سیة صهیٌی سشخ

 

  تی، تسمتٌی الویه ّای خاهِ ای ٍ ضمى ت، الچیپس، پفه، ضىتٌمالت پشوالشی ٍ پشچشب هثل  ٍ

طلمِ ای    تِ خای ضیشیٌی خاهِ ای ٍ ویه ّای خاهِ داس، سا تشای وَدن هحذٍد وٌیذ. ضیشواوائَ

دس . ٍ ویه ّای سادُ تِ همذاس ون تِ ومَدن تذّیمذ   شتایی وِ والشی صیادی داسًذ، ضیشیٌی ّاٍ ه

خاهِ، طلِ یا هشتا اص ضمیشیٌی خمذا    صَست هصشف ضیشیٌی ٍ ویه خاهِ ای سؼی ضَد تخص ػوذُ

 . وٌیذ

 

    ًََُضیذى آب یا دٍؽ ون ًوه ٍ یا آتویَُ طثیؼی ٍ تذٍى لٌذ تِ خای ًَضاتِ ّما گماصداس، آب هیم 

دلستش ٍ اًَاع ضشتت ّا وِ همذاس صیادی لٌذ داسًذ ٍ هَخة افضایص والشی دسیمافتی   ّای صٌؼتی ٍ

  .هی ضًَذ

 چشب تِ خمای هاسمت خاهمِ     هاست ون استفادُ وٌیذ. ٍ لثٌیات ون چشب  ّاتشای وَدواى اص ضیش

تِ خای ضیشّای پاستَسیضُ طؼن داس ومِ   .ستفادُ ضَدای ٍ پٌیش ون چشب تِ خای پٌیش خاهِ ای ا

 سادُ استفادُ وٌذ.  همذاس صیادی ضىش تِ آى اضافِ ضذُ است وَدن سا تطَیك وٌیذ اص ضیش
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  1سال تَصیِ ًوی ضَد. ٍ وَدوماى   1ّن طثیؼی ٍ ّن صٌؼتی تشای وَدواى صیش آب هیَُ هصشف 

تا  4لیَاى آتویَُ طثیؼی دس سٍص ّستٌذ ٍ وَدواى تضسگتش )هداص تِ هصشف حذاوثش ًصف سال  3تا 

  وٌٌذ. هصشفسال( حذاوثش دٍسَم لیَاى هی تَاًٌذ اص آتویَُ طثیؼی دس سٍص  5

 

  اص لثیل ًاى سٌگه، تیسىَئیت سثَس داس، خطىثاس هصشف غزاّای فیثش داس هاًٌذ ًاى سثَس داس

تَصیِ همی  ..... گل ولن هثل َّیح، واَّ ، وشفس،خطه، هیَُ ّا ٍ سثضی ّای خام  ٍ هیَُ ّای

 ضَد.

 
 ِتخوِ ّا هیاى ٍػذُ ّای سالن ٍ تما اسصش تغزیمِ ای   گشدٍ ، فٌذق ، تادام،اًَاع هغض داًِ ّاٍ پست ،

ذٍد تاضمذ  ضًَذ ٍلی هصشف هغض داًِ ّا ّن تایذ هح ّستٌذ وِ هی تَاًٌذ خایگضیي چیپس ٍ پفه

 .دسیافتی وَدن هی ضًَذ چَى حاٍی چشتی صیادی ّستٌذ ٍ هٌدش تِ افضایص اًشطی

 

 هی تَاى تا استفادُ اص هاست، آتلیوَ، سٍغمي  ش، خاهِ ٍ سس هایًَض هحذٍد ضَد. هصشف وشُ، سشضی

 .تْیِ گشدد الدسا صیتَى سس

 

 سا هحذٍد وٌیذ غزا خَسدى دس خاسج اص هٌضل . 
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  هَلغ اًدام هی  وَدوی وِ تِ هَلغ تخَاتذ تشًاهِ غزایی اش ًیض تِتاضذ. صهاى خَاب وَدن هٌظن

 .حاًِ، ًاّاس ٍ ضام ٍ هیاى ٍػذُ ّا سش ساػت ٍ هٌظن هی ضَدضَد. تشًاهِ صث

 

 غزا دس ظشف وَچىتشی تِ وَدن دادُ ضَد. 

 

 ِخشیذاسی ًطمَد. تمِ خمای خشیمذ      چیپس، ضیشیٌی ٍ اهثال آًْا ،هَاد غزایی ًاهٌاسة هاًٌذ ًَضات

 .تذٍى گاص ٍ یا ضیش ون چشب خشیذ ًَضاتِ هی تَاى دٍؽ

 

  َُّیح، خیماس ، گَخمِ فشًگمی،    وٌیذتشای هیاى ٍػذُ وَدن اص هیَُ ّا ٍ سثضی ّای تاصُ استفاد .

 .گل ولن ٍ اًَاع هیَُ ّا تؼٌَاى هیاى ٍػذُ تِ وَدن دادُ ضَد ّای وشفس، سالِ

 

 


