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چکيده
مقدمه
سوءتغذيه يكي از مشكالت تغذيهاي شايع در كودكان زير  5سال است؛ كه با پيامدهاي زي انب ار بهداش تي،
اجتماعي و اقتصادي روند توسعه كشورها را به مخاطره مياندازد .اين مطالعه با هدف تعيين روند س وءتغذيه
كودكان كشور انجامشده است و يافتههاي آن مسير برنامهريزي و طراح ي م داالالت مااس ب ب راي بهب ود
وضعيت تغذيه كودكان كشور را كمك الواهد كرد.
روششناسي
در اين مطالعه نتايج كليه بررسيهاي ملي كه بهطور مقطعي طي ساله اي  2931-2933در س ط كش ور
انجام شده و شرايط ورود به مطالعه را داشتهاند ،جمعآوري و وضعيت س وءتغذيه كودك ان زي ر  5س ال ب ر
اساس شاالصهاي كموزني ،كوتاهقدي و الغري در طي دو دهه مورد مقايسه قرار گرفته و تحليل شده است.
يافتهها
اين مطالعه نشان ميدهد كه شيوع سوءتغذيه كودكان زير  5سال كش ور در ط ي دو ده ه گذش ته ك اه
فراواني داشته است .شيوع كموزني از حدود  26/6درص د در س ال  2931ب ه  1/13درص د در س ال 2933
كاه يافته است .شيوع كوتاهقدي تغذيهاي نيز از  23/1درصد در سال  2931به حدود  6/3درصد در سال
 2933و الغري از  3درصد به  1درصد در طي اين سالها كاه يافته است اما يك نكته مهم و قاب لتوج ه
اين است كه بر اساس نتايج بررسي در سال  2933در مااطق محروم كشور شيوع سوءتغذيه كودكان بهويژه
در مااطق روستايي  9-1برابر بيشتر از متوسط كشوري است.
بحث و نتيجهگيري
سوءتغذيه كودكان زير  5سال كشور بهطوركلي روندي كاهشي داشته است و بهبود چشمگيري در وض عيت
تغذي ه كودك ان كش ور دي ده م يش ود .ب راي ك اه س وءتغذيه كودك ان در ما اطق مح روم كش ور،
سياستگذاريهاي كالن ،طراحي و اجراي مداالالت چادبخشي با همكاري همه بخ هاي توس عه ض روري
است.
كليدواژه :سوءتغذيه ،كودكان زير  5سال ،بهداشت ،سالمت ،ايران.

