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  بررسی شیوع چاقی در بین کودکان ایران درچند سال گذشته
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رو به که شیوع آن شود در سطح جهان و کشور ایران چاقی کودکان محسوب میمتیاز مشکالت مهم بهداشتی و سال:یکیمقدمه
محسوب شده و با عوارض فیزیولوژیکی و  ها یماريبافزایش است. با توجه به اینکه چاقی از جمله عوامل خطر مهم بسیاري از 

هاي اخیر به تفکیک گروه يها سالیوع چاقی در طی این مطالعه با هدف بررسی شبزرگسالی همراه است، سایکولوژیکی بسیارمهمی در
  سنی و جنسی در بین کودکان ایران اجرا شده است.

 google scholar , Sid Cochrane, scienceاطالعاتی ( هاي یگاهپا: این مطالعه یک مرور جامع است که با جستجودر مواد و روش

direct ( يها واژه) و با استفاده از کلیدOverweight, Epidemic, Children, Risk Factors وگزارشات وزارت بهداشت انجام شده (
  است.
- حال افزایش است که دختران نسبت به پسران درهاي سنی درهاي این مطالعه شیوع چاقی بین تمام گروهبا توجه به یافته:ها یافته

-ي معناکودکان با عوامل اجتماعی رابطهبین روند چاقی دردهد معرض خطر بیشتري براي ابتال به چاقی قرار دارند. مطالعات نشان می
  دار وجود دارد که متاسفانه مداخالت پیگیرانه چندان مؤثرنبوده و تغییري در روند بهبود چاقی نداشته است.

که این زنگ : شیوع چاقی در بین کودکان ایران درچند سال گذشته افزایش یافته و همچنان روبه افزایش است  بحث و نتیجه گیري
منظم مسئولین جهت آگاه سازي والدین  مبنی بر دوري از عوامل  هاي یزيرکه نیاز به برنامه خطري است براي آینده سالمت جامعه 

  .طلبد یمکودکان ، داشتن رژیم غذایی مناسب در برنامه غذایی کودکان را  خطر چاقی ، کم تحرکی
  هاي سنی چاقی ، کودکان، گروه :يکلیدکلمات 


