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چکيده
مقدمه
چاقي و اضافهوزن با شيوع فراگير بيش از يك ميليارد و دويست ميليون نفر در جهان امروزه طبق گقرار
سازمان بهداشت جهاني به يك اپيدمي جهاني تبديل شده است .اين در حالي است كه افرايش روزافرون اين
فراواني در اكثر كشورها و همه گروههاي جمعيتي ابعاد گستردهتري را به پديده چاقي و اضافهوزن ميبخشد.
بهاينترتيب كه بين سالهاي  2320-1002شيوع چاقي و اضافهوزن در دنيا تقريباً دو برابر شده است و اين
افرايش شيوع در تمامي گروههاي سني و سطوح اقتصادي نير مشاهده شده است .فراگيري روزافرون چاقي و
اهميت چشمگير آن بهعنوان عامل مهم خطرساز بسياري از بيمقاريهقا و اخقتت ج جقدي و مهلقك ن يقر
بيماريهاي غير واگير ،آن را به يك تهديد و اولويت بهداشتي مبدل ساخته است .از همين رو تهيه گقرار
مبتني بر شواهد در خصوص رصد ميران چاقي و اضافهوزن در كشور جهت مديريت اين پديده و عوارض آن
ضروري به ن ر ميرسيد.
روششناسي
با بررسي گرار ها و اسناد رسمي اطتعاج موردن ر به دست آمقد .سق و وضقعيت چقاقي و اضقافهوزن در
كشور بيان شد و مقايسه با شاخصهاي تعيينشده در برنامه ملي پايش وضعيت عوامل خطر بيماريهاي غير
واگير در جمهوري استمي ايران وزارج بهداشت ،درمان و آموز پرشكي صقورج گرفقت .همينقين شقيوع
چاقي به تفكيك استان ،مقايسه شيوع چاقي در ايران و مقايسه آن با وضقعيت شقيوع در دنيقا و كشقورهاي
منطقه انجام شد و درنهايت عوامل تأثيرگذار و راهكارهاي پيشنهادي پو از تجميع ن ر اعضاي گقروه اراهقه
شد.
يافتهها
اولين گرار برنامه ملي پايش وضعيت عوامل خطر بيماريهاي غير واگير در جمهوري استمي ايران مربقو
به وزارج بهداشت ،درمان و آموز پرشكي (سال  ،)2929شيوع چاقي و اضافهوزن را در كشور  21/2درصد
برآورد نمود ( 22/5درصد در زنان و  93/0درصد در مردان) .در گرار هاي سالهاي  23 ،28 ،25و  22نير
شيوع چاقي و اضافهوزن در كشور به ترتيب  22/1 ،28/0 ،22/2و  29/3درصد برآورد شده است.
در خصوص شيوع چاقي به تفكيك استانها اطتعاج دو بررسي ملي سالهاي  28و  23در هقر دو مقورد در
جمعيت مردان بيشترين شيوع چاقي در استانهاي مازندران ،قم ،تهران ،اردبيل و كمترين آن در استانهاي
سيستان و بلوچستان ،كرمان و خراسان جنوبي گرار شده بود.
در جمعيت زنان نير مازندران و آذربايجقان شقرقي در هقردو مطالعقه تقريبقاً بقا ترين شقيوع و سيسقتان و
بلوچستان ،كرمان و خراسان جنوبي كمترين شيوع چاقي و اضافهوزن را داشتهاند.

در سال  1002شيوع چاقي و اضافهوزن در ايران حدود  2/52برابقر متوسق جهقاني و  2/08برابقر متوسق
منطقهاي آن بوده و شيوع چاقي و اضافهوزن در زنان ايراني در همقين سقال  2/32برابقر متوسق جهقاني و
 2/13برابر متوس منطقهاي آن بوده است.
بحث و نتيجهگيري
طراحي برنامههاي مداختتي جامع و چندوجهي بهمن ور ارتقاء سقط آگقاهي ،حساسقيت و نگقر عمقوم
جامعه نسبت به چاقي و عوامقل خطرسقاز آن و راهكارهقاي پيشقگيري و كنتقرل آنهقا و همينقين ارتققاء
عملكردهاي بهداشتي آنها بهمن ور بهبود شيوه زندگي با شش راهبرد عمده و اصلي امكانپذير ميآيد.
ارزيابي و بررسي مستمر وضعيت چاقي و عوامل خطرساز آن در سقط جامعقه ،آمقوز  ،جلقب مشقاركت و
سازماندهي در سط جامعه ،تأمين و تضمين سقتمت فقردي از طريق اراهقه خقدماج بهداشقتي درمقاني،
تغييراج محيطي و تغيير سياستها و اجرايي كردن آنها را ميتوان نام برد.
كليدواژه :چاقي ،اضافهوزن ،پيشگيري ،بيماريهاي غير واگير ،عوامل خطر.

