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  چکیده:

. چاقی کودکان  با شود یممشکالت حوزه سالمت محسوب  ینتر بزرگمشکل دنیاي امروز نباشد حداقل یکی از  ینتر بزرگچاقی اگر 
خون، کبد  هاي یچرباز: افزایش فشار خون، اختالل در  اند عبارتدادي از این مشکالت مشکالتی در دوران کودکی همراه است. تع

که چاقی دوران کودکی در دوران بزرگسالی هم نه تنها  اند دادهروانی، بی تحرکی و ....همچنین مطالعات نشان  –چرب، مشکالت روحی 
، کاهش کیفیت ها یماريبکودکی یک عامل مهم افزایش عوامل خطر  . از این منظر چاقی دورانگردد یمتداوم می بابد بلکه تشدید هم 

زیانبار اقدامات مهمی بایستی صورت پذیرد که از  ي یدهپد. براي مقابله با این شود یمزندگی و کاهش امید به زندگی محسوب 
قابله با چاقی کودکان اصالح سبک زندگی براي م مؤثراقدامات  ینتر برجستهدرگیر نماید. یکی از  تواند یمسیاستگزاري تا سر سفره را 

. بخصوص اینکه ماردان شود ینمچاقی  میسر  مخصوصاًست و این امر جز با کسب آگاهی و دانش مادران در مورد سالمت و  ها خانواده
زایش دانش و آگاهی در خانواده براي مقابله با چاقی کودکان اف مؤثرمدیریت خانه را هم بر عهده دارند. شرط اول اقدانات  ي یفهوظ

. اقدامات الزم براي پیشگیري از چاقی فرزند توسط مادر بایستی قبل از حاملگی و از طریق کافی بودن باشد یممادران  مخصوصاًوالدین 
طبیعی و همچنین رعایت اصول  ي محدودهذخایر نوترینتی مادران شروع شود. این اقدامات در طول حاملگی با کسب وزن حاملگی در 

طوریکه مادر با پیشگیري از کسب وزن بسیار زیاد در طول حاملگی و به تبع آن کاهش خطر  یابد یمذیه سالم دوران بارداري ادامه تغ
که با تغذیه درست از طریق جفت از سوتغذیه جنین پیشگیري شده و  نماید یمعوارض حاملگی از جمله فشار خون این امکان را فراهم 

که  گردد یمیه رحمی بر چاقی بعد از تولد و نیز بزرگسالی مهار گردد. بعد از تولد این دانش با شیردهی عملی اپی ژنتیکی سوتعذ یرتأث
.  همانند اقدامات گفته شده داشتن آگاهی از نقش غذاهاي کمکی در باشد یمیکی از اقدامات مهم در پیشگیري از چاقی مادر و کودك 

غذایی و  يها گروهسازگار با غذاهاي سالم در کودکان،  ي ذائقهایجاد  ي نحوهو وزن متناسب،  سازگار با سالمتی ي رودهشکل گیري فلور 
  موثري در پیشگیري و درمان چاقی کودکان باشند. يها گام تواند یممدیریت نگهداري و پخن غذا 
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