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 هاي ینههز چاقی، اکشوره همه در. شود زندگی به امید کاهش به منجر و داشته سالمتی روي بر معکوس اثر است ممکن چاقی:مقدمه
 چاقی. باشد یم بارداري دوران يها مراقبت مهم جنبه یک مادر چاقی، بین این در. کند یم ایجاد مهمی غیرمستقیم و مستقیم
 طیف با چاقی عالوه به، است توسعه حال در هم و یافته توسعه کشورهاي در هم مادران میر و مرگ براي خطر عامل ینتر معمول
 چنین هم روند این و است افزایش حال در جهان سرتاسر در چاقی شیوع. باشد یم ارتباط در بارداري مضر پیامدهاي از اي يا گسترده

 است ممکن مادر چاقی. است شده زده تخمین درصد 25 و 2 بین مادري چاقی جهانی بروز. گذارد یم تاتیر زنان ولد و زاد سن روي
 براي تالش. داشت خواهد پی در را اقتصادي پیامدهاي خود نوبه به که باشد داشته وازدن و مادر سالمتی روي بر مدت طوالنی عوارض

 و آینده اقتصادي هاي ینههز کاهش از سودهایی است ممکن اما، بود خواهد بر هزینه حاملگی در چاقی درمان و مدیریت، پیشگیري
 خدمات آیا کنند درك باید کنند یم کار زمینه این در که یگیران تصمیم. شود آورده دست به کودك و مادر سالمتی بهبود متعاقباً
 کاهش از آینده در سالمتی مزایاي و هزینه جویی صرفه چقدر سپس و اي يا هزینه چه با و دهد کاهش تواند یم را مشکل سالمتی
  .داد خواهند رخ مشکل
 اقتصادي پیامدهاي آن در و گردیده تهیه خارجی روز التمقا و اي کتابخانه منابع از استفاده با مروري روش به مقاله این: کار روش
  .است شده بررسی چاقی اپیدمی با مبارزه در دولت نقش و چاقی با مرتبط پزشکی مخارج شامل چاقی
 نوزادي و زایمانی يها مراقبت ارائه در عمده مشکل یک و دارد نوزاد و جنین، مادر سالمتی بر توجهی قابل عوارض چاقی:ها یافته

 مالی هاي ینههز و رود یم باال سالمتی خدمات دهندگان ارائه از منابع و اضافی يها مراقبت براي تقاضا، چاقی نتیجه در. باشد یم
 پزشکی هاي هزینه درصد 1/9 مجموع در چاقی براي شده صرف هاي هزینه میزان دهد می نشان ها بررسی. بود خواهد زیاد شده تحمیل

 هم. است بیشتر سال در عادي فرد یک از دالر 1400 میانگین طور به چاق فرد یک پزشکی هاي هزینه. دهد می اختصاص خود به را
 در دالر میلیارد 147 به نزدیک آن با مرتبط هاي بیماري و چاقی با مبارزه براي شده صرف هاي هزینه مجموع داد نشان مطالعات چنین
 عوارض انبوه به توجه با. است...  و قلبی هاي بیماري، دیابت مانند هایی بیماري اندرم هاي هزینه با رابطه در که شده زده تخمین سال
. گیرد صورت مشکل این به توجه براي ییها تالش راستا این در باید، آن بالقوه بزرگ اقتصادي یرتأث و، مادران چاقی بلندمدت و کوتاه

 نوزاد و مادر سالمتی بهبود و تحمیلی مالی هاي ینههز شکاه در است ممکن باشد مادر چاقی یرتأث کاهش هدفش که پژوهشی
  . باشد یم مهم خدمات ارائه و گیري تصمیم بهبود براي اما باشد سخت شاید مداخالت اثربخشی گیري اندازه. باشد داشته مشارکت

 نه چاقی. دارند نیاز نرمال دنیب وزن با زنان به نسبت بیشتري سالمتی مراقبت منابع به چاق زنان، کلی طور به:گیري نتیجه و بحث
 این عمده که حقیقت این گرفتن نظر در و، چاقی باالي هاي ینههز به توجه با. باشد یم نیز اقتصادي بلکه، سالمتی مشکل یک فقط
، حال این با. دباش داشته ها ینههز این کاهش براي اي يا برنامه مرکزي دولت باید، شوند یم مالی ینتأم، دولت توسط ایران در ها ینههز

 مداخالت، باشد زا چاق محیط یک در زندگی نتیجه در یا و اعتیادي رفتارهاي و ضعیف اطالعات از ناشی است ممکن چاقی که چون
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، نشود مدیریت درستی به چاقی به مربوط هاي هزینه که زمانی تا بنابراین. بود خواهند نیاز موفقیت شانس از اطمینان براي جانبه چند
  .کرد هدایت درست مسیر در و کرده کنترل را پزشکی افزون روز هاي هزینه انتو نمی

  اقتصادي پیامدهاي، بارداري، چاقی کلمات کلیدي:


