
 های پیشگیری از آن با اصالح الگوی غذاییچاقی  و راه

عروقی، افزایش چربی خون، پرفشاری خون، -های قلبیوزن و چاق مستعد ابتال به بیماریافراد دارای اضافه

های مغزی و برخی از های صفراوی، درد مفاصل، نارسایی کلیوی، سکتهتنگی نفس، دیابت، نقرس، سنگ

 باشند.میها و ... سرطان

 به منجر انرژی دریافت و مصرف بین نداشتن تعادلهای اجتماعی  به گزارش روابط عمومی امور مشارکت

 افزایش به رو ایدهنده هشدار صورتبه وزن اضافه و چاقی شیوع، دهدمی نشان تحقیقات شود؛ می چاقی

 ،شود می مشاهده نیز یافته توسعه کشورهای در توسعه حال در کشورهای بر عالوه افزایش این است،

 مورد که وزن دهنده کاهش داروهای ،انجام شود آن درمان و پیشگیریالزم است اقداماتی در جهت  بنابراین

 و زندگی سبک تغییر دلیل همین به دارند، توجهی قابل نامطلوب عوارض و کم اثربخشی اند،گرفته قرار تایید

 .شود می توصیه غذایی هایشیوه اصالح

 بسیار الت،عض مانند بدن، چرب کم بافت به نسبت بدن چربی مقدار که است معنی بدان وزن اضافه یا چاقی

 نظرانصاحب اکثر قبول مورد که علمی تعریف یک ولی دارد، وجود زمینه این در متعددی تعاریف. است زیاد

 به قد و کیلوگرم به وزنوزن )/قد(×صورت )قد  بهBMI  ،است( BMI)بدنی توده شاخص از استفاده است،

  شود.محاسبه می (متر

 باید وزن، کاهش هایدرمان دیگر گرفتن نظر در از پیش. است مهم بسیار آن حفظ و مناسب وزن به رسیدن

 سطح افزایش چنینهم و غذای مصرفی مقدار کاهش باعث که دهید تغییر ایبه گونه را خود زندگی سبک

 .گردد شما فعالیت

 اند از:کارهای پیشگیری و کنترل چاقی عبارتاهاز جمله ر

وزن   %10وزن خود را در محدوده متعادل نگهدارید: در صورت اضافه وزن، کاهش آن با هدف کم کردن 

 شود.کیلوگرم در هفته توصیه می 1تا  5/0صورت کاهش اولیه و به

کاهش وزن کمک شایانی شود، لیت بدنی: ورزش متناسب با سن و شرایط جسمی را افزایش دهید تا به فعا

دقیقه یا ورزش هوازی  30روز در هفته به مدت  5فعالیت ورزشی ایروبیک)هوازی( با شدت متوسط حداقل 

 شود.روز در هفته  توصیه می 3دقیقه،  20با شدت شدید به مدت 

اد غذایی تنظیم برنامه غذایی و اصالح رفتارهای غذایی: برای پیشگیری و کنترل چاقی، کاهش مصرف مو

 شود.پرانرژی مثل کاهش مواد قندی، چربی و روغن و تغییر شیوه زندگی توصیه می


