تعریف:
افضایص هیضاى چشتی تذى تِ صَست هَضؼی یا ػوَهی سا چاقی
هی گَیٌذ.
عمده تریه عوامل چاقی:


ساتقِ خاًَادگی



پشخَسی ٍ هصشف صیاد چشتی ٍ قٌذّای سادُ



کن تحشکی



اختالالت َّسهًَی

درمان چاقی

عوارض چاقی:


اگش ًقطِ  BMIضوا اص  30تاالتش تاضذ ضوا تِ چاقی دسجِ  1تا 3
هثتال هی تاضیذ ٍ تایذ تِ هطاٍس تغزیِ هشاجؼِ ًوائیذ .
اگش ًقطِ  BMIضوا تیي  30تا  25تاضذ ضوا داسای اضافِ ٍصى
هی تاضیذ ٍ تایذ تِ هطاٍس تغزیِ هشاجؼِ ًوائیذ.
اگش ًقطِ  BMIضوا تیي  18/5 – 25تاضذ ضوا جضء افشاد طثیؼی
ّستیذ ٍ هی تَاًیذ اص توام گشٍّْای غزایی استفادُ کٌیذ .
اگش ًقطِ  BMIضوا کوتش اص  18/5تاضذ ضوا جضء افشاد الغش
هی تاضیذ ٍ تایذ تِ هطاٍس تغزیِ هشاجؼِ ًوایٌذ .

 تغذیه صحیح

تیواسی ّای قلثی ػشٍقی



فطاسخَى تاال



سػایت اصَل تغزیِ صیش جْت کاّص ٍصى ضشٍسی است:



دیاتت ًَع دٍ

کاهش انرژی دریافتی

سشطاى



سٌگ ّای صفشاٍی

ها اص سطین صحثت ًوی کٌین ،چَى سطین یؼٌی هحذٍدیت ،تلکِ اص
تغزیِ صحیح صحثت هی کٌین .یکی اص تْتشیي سٍش ّای دسهاى
چاقی ،کاّص اًشطی دسیافتی است .ضوا هی تَاًیذ تا کوک یک
هتخصص تغزیِ ،تشًاهِ غزایی هٌاسثی سا تشای خَد تٌظین ًواییذ تا
ضوي تأهیي هَاد هغزی کافی ،رخایش چشتی تشای تأهیي اًشطی
سٍصاًِ هَسد استفادُ قشاس گیشد.
تا آًجا کِ هوکي است اص هصشف هَاد غزایی ًاهٌاسة هاًٌذ غزاّای
پش چشب ٍ ضیشیي دٍسی کٌیذ ،تا دسکاّص ٍصى خَد هَفق تش
تاضیذ .ضوا تایذ تالش کٌیذ تا حذاقل ّفتِ ای ًین کیلَ گشم ٍصى
خَد سا کاّص دّیذ.

وزن طبیعی و چگووگی محاسبه آن:
"ٍصى طثیؼی" ٍصًی است کِ دس آى فشد ضوي داضتي اًذاهی
هتٌاسة ،احساس سالهتی ًیض داضتِ تاضذ.
سادُ تشیي سٍش هحاسثِ آى استفادُ اص فشهَل صیش است:
 -100قذ = ٍصى طثیؼی
ضاخص تَدُ تذًی یا  BMIسٍش دقیق تشی تشای تؼییي
ٍضؼیت تذى اص ًظش چاقی هی تاضذ .
ٍصى (کیلَگشم)
=
2

قذ (هتش )

BMI

" بزای تغییز بزوبمه وبدرست غذایی خًد ،اس همیه حبال شزيع
کىیذ ،اگز بگًییذ اس فزدا ،مطمئه ببشیذ که هزگش شزيع
وخًاهیذ کزد"

 يرسش
ٍسصش دس کاّص ٍصى تسیاس هؤثش است .تَصیِ هی ضَد کِ سٍصاًِ،
تِ هذت  30دقیقِ یا تیطتش ٍسصش کٌیذ.

 داري
ّیچ داسٍیی ٍجَد ًذاسد کِ ضوي کاّص ٍصى ،ػَاسض جاًثی تِ
ّوشاُ ًذاضتِ تاضذ ٍ صذهِ ای تِ تذى ًشساًذ.
تِ طَس هثال تؼضی اص ایي داسٍّا هاًغ جزب چشتی غزا ٍ دسًتیجِ
هاًغ جزب ٍیتاهیي ّای هحلَل دس چشتی هی ضًَذٍ .یتاهیي ّای
هحلَل دس چشتی ضاهل ٍیتاهیي کا ،دی ،آ ٍ ای هی تاضذ.

 عمل جزاحی
یکی اص ساّْای کاّص ٍصى تشداضتي قسوتی اص هؼذُ تَسیلِ ػول
جشاحی هی تاضذ .ایي ػول تاػث کَچک ضذى هؼذُ هیطَد دس
ًتیجِ پس اص خَسدى حجن کوی اص غزا احساس سیشی تَجَد هی
آیذ .ایي سٍش دسهاًی تیطتش دس هَاسدی تکاس گشفتِ هی ضَد کِ
چاقی خطشًاک تاضذ ٍ سطین غزایی ٍ داسٍ هؤثش ًثاضذ.
اص ػَاسض ایي سٍش دسهاًی هی تَاى ػفًَت صخن جشاحی ،تَجَد
آهذى لختِ دس خَى ( آهثَلی ) ،حالت تَْع ٍ استفشاؽ سا ًام تشد.
توصیه های الزم به افراد چاق:


کاّص تذسیجی ٍصى حذٍد ًین کیلَ گشم دس ّفتِ



پیشٍی اص یک سطین غزایی هتؼادل تا تَجِ تِ ضشایط
جسواًی



هصشف صثحاًِ تِ ػٌَاى یک ٍػذُ غزایی هْن



هصشف کافی آب ٍ هایؼات



پشّیض اص هصشف ًَضاتِ ّای ضیشیي ٍ گاصداس



استفادُ اص ساالد ،سثضی ٍ یا سَج ّای سقیق قثل اص
غزا جْت کاّص اضتْا



کاّص هصشف ًوک ،ضیشیٌی ،ضکالت ،غزاّای چشب
ٍ سشخ ضذُ



پخت هَاد غزایی تِ صَست آب پض ،تخاسپض ٍ کثاتی



افضایص فؼالیت تذًی ٍ ٍسصش هٌظن



جایگضیي کشدى ًاى ّای سثَس داس( ًاى هؼوَلی) تِ
جای ًاى سفیذ (ًاى فاًتضی)




مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

چاقی

و

تغذیه

پشّیض اص سطین ّای خیلی سخت ،کن کالشی ٍ خَد
سشاًِ
استفادُ اص آتلیوَ ٍ آتغَسُ تِ جای سس هایًَض ٍ سس
ساالد.

مىبع:
1- krause’s food and nutrition diet
therapy, 12th ed,(2012).
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