گزارش مبتني بر شواهد در خصوص رصد سوء تغذیه کودکان زیر پنج سال در ایران
مجري پروژه  :دكتر زهرا عبداللهي
گروه علوم بهداشتي وتغذيه فرهنگستان علوم پزشكي

چکیده :سوءتغذيه يكي از مشكالت تغذيه اي شايع در كودكان زير  5سال است .كه با پيامدهاي زيانبار بهداشتي  ،اجتماایي
واقتصادي روند توسعه كشورها را به مخاطره مي اندازد .اين مطالعه با هدف تعيين روند سوءتغذيه كودكان كشاور اناااش شاده
است و يافته هاي آن مسير برنامه ريزي وطراحي مداخالت مناسب براي بهيود وصعيت تغذيه كودكان كشور را كما

خواهاد

كرد .دراين مطالعه نتايج كليه بررسي هاي ملي كه بطور مقطعي طي سال  0731هاي تا سال  0731در ساط كشاور اناااش
شده وشرايط ورود به مطالعه را داشته اند  ،جمع آوري و وضعيت سوءتغذيه كودكان زير  5سال براساس شاخص هاي كم وزني
 ،كوتاه قدي والغري در طي دو دهه مورد مقايسه قرار گرفته وتحليل شده است .يافته ها :اين مطالعاه نشاان ماي دهاد كاه
شيوع سوءتغذيه كودكان زير  5سال كشور در طي دو دهه گذشته كاهش قابل مالحظه اي داشته اسات .شايوع كام وزناي از
حدود  %06/6در سال  0734به  %4/13درسال  0731كاهش يافته است .شيوع كوتاه قادي تغذياه اي نياز از  %01/4درساال
 0734به حدود  % 6/3در سال  0731والغري از  %3به  %4در طي اين سال ها كاهش يافته است اما يا

نكتاه مهام و قابال

توجه اين است كه براساس نتايج بررسي در سال  0731در مناطق محاروش كشورشايوع ساوءتغذيه كودكاان باوي ه در منااطق
روستايي  2تا  7برابر بيشتر از متوسط كشوري است.
نتياه گيري وپيشنهادات :سوءتغذيه كودكان زير  5سال كشور به طور كلي روندي كاهشي داشته است وبهباود قابال مالحظاه
در وصعيت تغذيه كودكان كشور ديده مي شود .براي كاهش ساوءتغذيه كودكاان در منااطق محاروش كشاور ،سياساتززاريهاي
كالن ،طراحي واجراي مداخالت جند بخشي با همكاري همه بخش هاي توسعه ضروري است.
مقدمه :
سوءتغذيه يكي از مشكالت تغذيه اي شايع در كودكان زير  5سال است .پيامدهاي نامطلوب سوء تغذيه كودكان از جمله
اختالل در رشد و تكامل مغزي و جسمي ،افزايش هزينه هاي درماني و مراقبت هاي پزشكي ،افت تحصيلي و تحميل هزينه
هاي سنزين به آموزش وپرورش كشور ،از دست دادن روزهاي كاري توسط والدين است كه بار سنزين مالي بر اقتصاد
جامعه هم در بخش دولتي و هم در بخش خصوصي و نيز هزينه اجتمایي باال بر خانواده ها وارد مي سازد.
امروزه بررسي هاي انااش شده حاكي از تاثيرات نامطلوبي است كه حتي اشكال خفيف و متوسط سوءتغذيه بر سالمتي وارد
مي سازند .تبعات سوءتغذيه به تناسب شرايط ،مي تواند طيف گسترده اي را از زندگي جنيني تا دوران سالمندي دربرگيرد
 .بدليل سریت رشد وتمايز سلولي پيامدهاي تغذيه نامناسب در دوره كودكي بسيار شديد ترو ماندگارتر از دوران هاي
بعدي زندگي است .یالوه بر پيامد هاي ناگوار سو تغذيه شديد ،كمبود مزمن انرژي در كودكان ،حتي بدون كاهش وزن
وكوتاه قدي از طريق كاهش تحرک ،انزيزش ،كناكاوي و درنتياه تداخل كمتر كودک با محيط ،رشد و نمو ادراكي و
اجتمایي او را مختل مي سازد .یالوه بر اين؛ مطالعات اخير نشان داده است كه سوتغذيه در دوران جنيني و شير خواري با
تغييرات دائمي در ساختمان بدن  ،فيزيولوژي و متابوليسم مي تواند منار به افزايش خطر بيماري هاي قلبي و یروقي در
بزرگسالي شود.
بر اساس آخرين آمار منتشره سازمان جهاني بهداشت و ساير ساازمان هااي باين المللاي ( )0درساال  2100مايالدي %26 ،
كودكان زير  5سال دچار كوتاه قدي تغذيه اي متوسط و شديد هستند .كه اين رقم نسبت به سال  0111به ميزان  75درصد
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كاهش يافته است .بيشترين ميزان شيوع كوتاه قدي در ميان كودكان آفريقا (  )%76و آسيا (  )%23مشاهده شاده اسات .در
حقيقت بيش از  % 11كودكان دچار كوتاه قدي در آفريقا و آسيا زندگي مي كنند .همچنين  % 06كودكان زير  5سال از كام
وزني متوسط و شديد رنج مي برند .كه در مقايسه با سال  ، 0111به ميزان  %76كاهش يافته اسات .در حاال حاضار شايوع
الغري متوسط و شديد در كودكان جهان  % 3است كه نسبت به سال  0111به ميزان  % 00كاهش داشته اسات(.)0اگار چاه
روند كاهشي در سوء تغذيه كودكان جهان مشاهده مي گردد ولي هنوز ميليونها كودک از كم وزني ،كوتاه قدي و الغاري رناج
برده و اين مناطق نيازمند طراحي و اجراي مداخالت مناسب مي باشند .سوءتغذيه پروتئين انرژي در كودكاان زيار  5ساال باا
یواقب غير قابل جبراني همراه است .خطر مرگ ومير كودكان با كاهش امتياز  Zدر شاخص هاي كام وزناي  ،كوتااه قادي و
الغري افزايش مي يابد .به طوري كه خطر مرگ و مير زماني كه شاخص هاي فوق كمتر از منهاي  ( 3SDمنهاي سه انحاراف
معيار از جامعه مرجع ) باشد ،به شدت افزايش مي يابد( .)2كوتاه قدي در سالهاي اوليه كودكي منار به كاهش قدرت يادگيري
ویملكرد آموزشي و در نهايت كاهش درآمد و مشكالت اجتمایي و فقر اقتصادي مي گردد .نتايج مطالعه در 31كشور بر اساس
اطالیات موجود در خصوص وضعيت آموزش وشيوع كوتاه قدي كودكان نشان داده است كه با افزايش هر  01درصد در شايوع
كوتاه قدي ( كمتر از منهاي  )2SDدرصد كودكاني كه سالهاي اوليه مدرسه را به اتماش مي رسانند تا  3/1درصد كااهش ماي
يابد .در تانزانيا كودكان كوتاه قد نسبت به ساير كودكان كمتر در مدرسه ثبات نااش نماوده اناد .همچناين در هناد ،اتياوپي و
بنزالدش ارتباط معكوس معناداري بين وزن براي سن كودكان و تكامال آناان مشااهده شاده اسات .در پاكساتان و گواتمااال
اختالل رشد در شيرخواران با سن شروع راه رفتن كودكان ارتباط منفي معناداري نشان داده است .و بااالخره ،كوتااه قادي در
 24ماهزي با تكامل شناختي كودكان در  1سالزي و بهره هوشاي كودكاان در  3تاا  1ساالزي ارتبااط معنااداري نشاان داده
است .)7(.دراين مقاله  ،روند شيوع سوءتغذيه كودكان زير  5سال در ايران مورد تحليل قرار گرفته است.
روش مطالعه :دراين مقاله  ،يافته ه اي مطالعات انااش شده در كشور جمع اوري شده است و معيار هاي ورود به مطالعه شاامل
مقطعي بودن بررسي  ،اجراي آن در سط ملي و به تفكي

استان  ،شهر ورستا  ،دختر وپسر بوده است.

ابتدا داده هاي كليه بررسي هاي كشوري انااش شده توسط وزارت بهداشت ،درماان و آماوزش پزشاكي در زميناه تان ساناي
كودكان كه در طي سال هاي  0731تا سال  0731در وزارت بهداشت انااش شده باود جماع آوري شاد .كلياه ايان مطالعاات
بصورت مقطعي انااش شده وداده هاي حاصل از  6مطالعه كشاور كاه در ساال هااي - 0736 ، 0737 ،0733 ، 0734 ، 0731
 0733و  0731به تفكي

مناطق شهري وروستايي وجنس انااش شده جماع آوري شاده اسات .مطاالع اناااش شاده در ساال

 0731و هم چنين امطالعه انااش شده طي سالهاي  36و  ، 33فاقد معيارهاي ورود به مطالعه بوده و حذف شادند .در نتيااه
در اين مطالعه چهار بررسي كشوري مورد مطالعه قرار گرفتند .در كليه اين مطالعاات از مراجاع اساتاندارد NCHS, WHO
جهت تعيين شاخص هاي تن سناي استفاده شده است .در كليه مطالعات فوق ،كم وزني براسااس شااخص وزن باراي سان ،
كوتاه قدي براساس شاخص قد براي سن و الغري براساس شاخص وزن براي قد تعريف شده است  .ماوارد كمباود متوساط باا
تعريف كمتر از منهاي دو انحراف معيار و كمبود شديد با تعرياف كمتار از منهااي ساه انحاراف معياار تعياين گردياده اسات.
همچنين در كليه بررسي ها از روشهاي استاندارد جهت اندازه گيري وزن و قد كودكان استفاده شده است .
در اين بررسي ها از روش نمونه گيري خوشه اي استفاده شاده اسات  .اطالیاات ماورد نيااز باا مراجعاه باه خاانوار وتكميال
پرسشنامه هاي استاندارد شده وبا مصاحبه با مادر يا مراقب كودک جمع اوري شده است .براي اندازه گيري قد و وزن ،از تارازو
ها وقد سنج هاي يكسان كه قبل از استفاده كاليبره شده باوده اناد اساتفاده شاده و تايم هااي پرسشازري در كارگاههااي
آموزشي در مورد نحوه تكميل پرسشنامه واندازه گيري قد وزن كودک آموزش ديده اند .براي حصول اطمينان از صحت اناااش
كار پايش ونظارت بر نحوه پرسشزري واندازه گيري قد ووزن كودک توسط كارشناسان ناارر شهرساتان و اساتان اناااش شاده
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است .هم چنين كارشناسان نارر در سط ملي در حين اجراي بررسي پايش ونظارت بر كار استان را باه یهاده داشاته اناد.
پرسشنامه هاي تكميل شده توسط ناررين شهرستان واستان كنترل شده ودرصورت مشاهده خطا در تكميل انهاا باراي تكارار
پرسشزري ارجاع داده شده است .ورود داده ها توسط ي

تيم آموزش ديده انااش شده است به منظور صحت كنترل ورود داده

هاا در دو بررساي (The first Anthropometric Nutritional Indicators Survey )ANIS1

و()ANIS2

 ، The Second Anthropometric Nutritional Indicators Surveyورود داده ها براي  %01برسشنامه مااددا
تكرار گرديده است و در صورت ناهم خواني بيش از  0درصد از فيلدهاي كنترل شده فايل مربوطه باطل ایاالش گردياده و ورود
اطالیات ماددا تكرار شده است.آناليز داده ها در سط ملي وبا استفاده از نرش افزارهاي  , SPSS,EPI6, Ecelاناااش شاده
وداده ها با  % 15اطمينان گزارش شده است.
یافته ها :
در سال  0734به دنبال تعهد سران كشورها براي دستيابي به اهدافي در زمينه سالمت كودكان در فاصله دهه  0111تا  2111كه به
اهداف دهه پاياني قرن بيستم معروف بوده است ،با همكاري مشترک وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و دفتر يونيسف در تهران مطالعه
ميزان دستيابي به اهداف ميان دهه اي انااش شد (.)4
در مطالعه مزبور با استفاده از امكانات نرش افزاري و به روش  Z.scoreشاخص هاي قد براي سن ( كوتاه قدي )  ،وزن براي
سن ( كم وزني ) و وزن براي قد ( الغري ) تعيين شد .براساس نتايج اين مطالعه  %06/6 ،كودكان زير  5سال دچار كم وزني
متوسط وشديد % 01/4 ،كودكان زير  5سال دچار كوتاه قدي تغذيه اي متوسط وشديد و  %3كودكان زير  5سال دچار الغري
متوسط وشديد بوده اند.
بررسي كشوري انااش شده توسط وزارت بهداشت با ینوان "تعيين شاخص هاي تن سناي كودكان زير  5سال" () ANIS 0
در سال  0733تصوير اپيدميولوژي

سوءتغذيه را به تفكي

استان هاي مختلف كشور نشان داده است .اطالیات اين بررسي

نشان داد كه درحدود  01/1درصد كودكان زير  5سال كشور دچار كم وزني متوسط وشديد  %05/4 ،كوكان دچار كو.تاه
قديمتوسط وشديد و  %5كودكان دچار الغري متوسط وشديد بودند (.)5
درسال  ، 0737دومين بررسي كشوري "تعيين شاخص هاي تن سناي كودكان زير  5سال" ( ) ANIS 2توسط دفتر بهبود
تغذيه جامعه وزارت بهداشت انااش شد .براساس نتايج اين بررسي  5/2 ،درصد كودكان زير 5سال دچاركم وزني متوسط وشديد
بودند  4/3درصد كودكان دچار كوتاه قدي تغذيه ايي متوسط وشديد و7/3درصد كودكان دچار الغري متوسط و شديد بودند
(.)6
آخرين بررسي كشوري انااش شده  ،مطالعه شاخصهاي سالمت و جمعيت سال  0731وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشكي ( Multiple Indicator Demographic and Health Survey)MIDHSاست كه نتايج ان نشان مي دهد
شيوع كم وزني ،كوتاه قدي و الغري در كودكان زير پنج سال كشور به ترتيب  6/3 ،4013و  4درصد بوده است ( .)3بر اساس
نتايج بررسي هاي انااش شده طي سالهاي  0734تا  ، 0731طي  05سال اخير روند شيوع سوء تغذيه كودكان در كشور
بطورقابل مالحظه ايي سيري نزولي داشته است ولي هنوز سوء تغذيه كودكان ي

مشكل یمده تغذيه اي در برخي مناطق

محروش كشور به شمار مي رود .نمودار زير روند شيوع سوءتغذيه كودكان زير  5سال كشور را نشان مي دهد.
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بحث ونتیجه گیری
بطور كلي مقايسه نتايج مطالعات انااش شده طي سال هاي  0731-0734نشان مي دهد كه شيوع سوءتغذيه كودكان در
حدود  %51كاهش يافته است .اين يافته ها حاكي از روند كاهشي و معني داري در سه شاخص كم وزني  ،كوتاه قدي والغري
و بهبود قابل توجه در وضعيت تغذيه كودكان زير پنج سال كشور مي باشد.
با اين وجود نبايد از نظر دور داشت كه شيوع سوءتغذيه در مناطق محروش كشور هم چنان باالست  .نتايج مطالعه MIDHS
درسال  0731حاكي از آن است كه باالترين ميزان شيوع سوءتغذيه در استان سيستان وبلوچستان وجود دارد  .به بيان ديزر
در اين استان  %21/3 ،كودكان دچار كوتاه قدي ،درحدود  %07دچار كم وزني و حدود  %1كودكان دچار الغري هستند.
براساس نتايج آخرين بررسي انااش شده در 4استان كشور ميزان شيوع سوءتغذيه كودكان براساس سه شاخص كم وزني،
كوتاه قدي والغري باالتر از متوسط كشوري است ( .)3دريافت ناكافي غذا و بيماري دليل اصلي سوءتغذيه كودكان بوي ه در
كشورهاي درحال توسعه است .ولي ساير داليل مانند ،نداشتن يا ناكافي بودن امنيت غذايي خانوار ( ناامني غذايي ) ،كمبود
مراقبتهاي بهداشتي مادر و كودک و پايين بودن سالمت محيط نيز به طور غير مستقيم به پيدايش سوء تغذيه كم

مي كند.

بر اساس گزارش سازمان جهاني خواربار و كشاورزي و برنامه جهاني غذا در سال  2101ميالدي 125 ،ميليون نفر در جهان
دچار ناامني غذايي بوده كه  %13از اين افراد در كشورهاي در حال توسعه زندگي مي كردند .در حقيقت فقط  01 ،ميليون(%2
) از افراد دچار ناامني غذايي در كشورهاي توسعه يافته زندگي مي كنند ( .)3كميت و كيفيت ناكافي مواد غذايي يكي از یوامل
موثر در تامين رشد و تكامل كودكان مي باشند كه منار به افزايش تعداد كودكان مبتال به سوء تغذيه مي شود( .)1ناامني
غذايي خانوار منار به تغيير الزوي مصرف از جمله محدوديت مصرف پروتئين هاي حيواني ،ميوه ها و سبزيها و افزايش مصرف
كربوهيدراتها و چربي ها مي گردد .در كودكان متعلق به خانوارهاي ناامن غذايي  ،مصرف منابع پروتئين حيواني نظير گوشت،
مرغ ،پنير و ماست به طور معناداري كمتر از كودكان متعلق به خانوارهايي است كه در امنيت غذايي به سر مي برند(00و)01
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فقر به ینوان يكي از یوامل موثر در ناامني غذايي و سوء تغذيه مطرح است .گزارش جهاني پايش  2102درباره قيمت هاي غذا،
تغذيه و اهداف توسعه هزاره توسط بان

جهاني نشان مي دهد جهان به رغم دستيابي به هدف رفع فقر شديد هنوز در مورد

كاهش مرگ و مير كودكان زير  5سال و زير يكسال كه با تغذيه وامنيت غذايي در ارتباط است هنوز با اهداف فاصله دارد .در
اين گزارش آمده است كه با افزايش قيمت بين المللي غذا در سال  015 ، 2113-2113ميليون نفر و در افزايش قيمت غذا در
سال  ، 2101-2100یالوه برآن 43/6 ،ميليون نفر ديزر زير خط فقر افتادند به یبارت ديزر فقر نویا با افزايش قيمت غذا باال
مي رود وقيمت باالتر غذ ا سبب مي شود كه مردش سهم بيشتري از درآمد خانوار را براي غذا هزينه كنند .همچنين افزايش
بيكاري وركود اقتصادي كه درآمد خانوار را به شدت كاهش ميدهد را نيز بايد دربروز سوءتغذيه در كودكان كامال موثر
است(.)02
نتايج بررسي هاي انااش شده در ايران نيز نشان داده است نسبت هزينه خوراک به درآمد ،بعد خانوار ،یملكرد تغذيه اي مادر،
قطع تغذيه كودک با شير مادر ،تغذيه تكميلي نامناسب  ،الزوي تغذيه كودک ؛سواد والدين ،درآمد خانوار و وضعيت اقتصادي -
اجتمایي برخي از یوامل موثر بر وضع تغذيه كودكان بوده است (.)05، 07،04
سوء تغذيه كودک مشكلي چند وجهي است  .الزوي نامناسب تغذيه به یلت ناآگاهي هاي غذيه ايي مادر بوي ه درمقاطع بعداز
 6ماهزي ،پرهيز هاي غذايي نادرست در دوران بيماري كودک  ،دسترسي محدود به غذاهاي متنوع ،ناامني غذايي درمناطق
روستايي،ضعف برنامه هاي مراقبت كودک بخصوص پايش رشد ،پايداري فقر درمناطق روستايي و مشكالت معيشتي در بعضي
از خانواده هاي حاشيه نشين شهري ،شرايط ناسالم محيطي و بهداشتي و دسترسي ناكافي به خدمات و مراقبت هاي مطلوب
بهداشتي درمناطق محروش و در حاشيه شهرها  ،ابتالء مكرر به بيماري هاي اسهالي و یفونتهاي دستزاه تنفسي ،بيسوادي ،
دسترسي نداشتن به امكانات رفاهي ،خشكسالي و كمبود مواد غذايي در منطقه از یلل یمده سوءتغذيه دركودكان زير  5سال
كشور بشمار مي رود .ا ستفاده از آب آشاميدني ناسالم در تهيه و طبخ غذاي كودک ،استفاده از رروف آلوده جهت تهيه غذاي
كودک ،تماس كودک با فضوالت حيواني و انساني ،دسترسي نداشتن به توالت غير بهداشتي در مناطق روستايي موجب ابتالء
كودک به بيماري هاي یفوني نظير اسهال مي شود.تكرار و تداوش اسهال در كودكان موجب كم غذايي و در نهايت سوء تغذيه
مي گردد .آلودگي هاي ميكروبي و یفونت هاي انزلي از یلل اصلي ابتالء كودكان به اسهال است .بنابراين پيشزيري از اسهال
نيازمند دسترسي به آب آشاميدني سالم ،بهسازي محيط ،ايمن سازي ،تغذيه با شير مادر ،بهداشت مواد غذايي و  ...مي باشد.
پوشش كم مراقبت هاي اويه بهداشتي در مناطق محروش يكي از یلل زيربنايي سوء تغذيه مي باشد .شواهد موجااود نشااان
مي دهد در برخي از كشورها كه دسترسي مردش به خدمات بهداشتي افزايش يافته ،مرگ و مير نوزادان و كودكان به طور قابل
توجهي كاهش يافته است و وضع تغذيه آنان بهبودي حاصل نموده است.حتي در برخي از مناطق ،دسترسي به خدمات
بهداشتي در مقايسه با افزايش درآمد نقش موثرتري در بهبود وضع تغذيه كودكان نشان داده است.
پيشنهادات :

در پي برگزاري كنفرانس جهاني تغذيه در دهه  11در رش وتدوين دستور یمل برنامه یملياتي تغذيه  ،ادغاش هدفهاي
تغذيه در سياستها و برنامه هاي توسعه؛ بهبود امنيت غذايي خانوار؛ بهبود كيفيت و ايمني غذا؛كنترل كمبود ريز مغذي
ها؛ارزيابي ،تحليل و پايش وضعيت تغذيه؛پيش گيري ازبيماري هاي یفوني و درمان آنها؛ترويج تغذيه با شير مادر؛مراقبت از
گروه هاي محروش اقتصادي -اجتمایي و آسيب پذيرها موردتاكيد قرار گرفته است(.)06
بطور كلي مداخالت كاهش سوء تغذيه كودكان بايد از دوران قبل بارداري شروع و تا دوسالزي ادامه يابد .بخش یمده
ايي از اين مداخالت از طريق نظاش بهداشتي قابل اجرا ست .به ینوان مثال تغذيه با شير مادر ،تغذيه انحصاري با
شيرمادردر شش ماه اول زندگي  ،تداوش تغذيه با شير مادر تا دو سالزي ،مكمل ياري ويتامين آ و آهن  ،مكمل ياري آهن
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براي زنان باردار ،پايش رشد كودكان ،تغذيه تكميلي ،مشاوره تغذيه از طريق سيسم خدمات بهداشتي اوليه قابل اجراست
و برخي مداخالت ديزر مانند غني سازي يا تامين سبد غذايي با حمايت ساير بخش ها بايد انااش شود).)03
در ايران برنامه كشوري ترويج تغذيه با شيرمادر از سال 0731تدوين وبه اجرا درامده است .درحال حاضر  %57كودكان
بطور انحصاري با شيرمادر تغذيه مي شوند .تقويت اجراي اين برنامه با هدف افزايش تعداد كودكاني كه در  6ماه اول بطور
انحصاري با شيرمادر تغذيه مي شوند  ،هم چنين افرايش دوره شيردهي تا  2سال ي

یامل حفارتي براي پيشزري از

سوءتغذيه كودكان است (.)3
دركشور ما براساس بررسي هاي انااش شده( )03در  21درصد خانوارهاي كشور ،فقر و كم غذايي به صورت مزمن وجود
دارد .در نتياه ،سياست هاي حمايتي دولت از جمله هدفمند نمودن يارانه ها ي غذايي مي تواند به نفع گروه اسيب پذير
باشد و یالوه بر آن ،با توجه به اينكه تامين امنيت غذايي و سالمت تغذيه اي شديدا به درآمد و قيمت ها بستزي دارد،
بكارگيري تاربيات جهاني در زمينه كاهش فقر ،ايااد اشتغال و در آمد در ميان طبقات كم درآمد در شهر و روستا به
ینوان ي

برنامه هدفمند ،موجب افزايش دسترسي اقتصادي گروه هاي آسيب پذير به غذا مي شود.

يكي از سياست هاي ملي امنيت غذا وتغذيه در كشور براي پوشش دادن نارسايي هاي موجود در زير سيستم دسترسي
افراد و خانوارها به غذا ،سياست حمايت يارانه اي است.
بخشي از سوء تغذيه كودكان به دليل فقر خاناوار مي باشاد .و در صورت شناسايي كودكان مبتال به سوءتغذيه در
خانوارهاي نيازمند و تحت پوشش قراردادن خانوار تحت پوشش برنامه كم

غذايي دركنار اچراي طرح هاي توانمند سازي

خانوار براي رفع مشكل سوءتغذيه كودكان در مناطق محروش كشور حائز اهميت است وپس از آن در مراحل بعدي ،تامين
امكانات شغلي  ،توانمند سازي خانوارها به طور یاش و زنان به طور خاص از طريق آموزش  ،ایطاي تسهيالتي از جمله واش
هاي كم بهره براي اشتغال زايي و كم
ضروري است .اجراي برنامه هاي كم

به درامد خانوار  ،براي دستيابي به امنيت غذا وتغذيه وكاهش سوءتغذيه كودكان
غذايي خانوارهاي نيازمند در ساير كشورهاي جهان تاثير قابل مالحظه اي در

كاهش سوءتغذيه كودكان داشته است .به ینوا ن مثال در كشور هائيتي كم

غذايي به كودكان  6تا  27ماهه به مدت

 03ماه منار به كاهش كوتاه قدي ،كم وزني و الغري به ميزان  4نا  6درصد گرديد ()01
مرور مطالعات مداخالتي نشان داده است كه آموزش در خانواده هايي كه غذاي كافي در اختيار داشته اند منار به
افزايش قد كودكان شده است .در حالي كه تامين غذاي كمكي براي كودكان در خانواده هايي كه غذاي كافي در دسترس
خانواده نبوده است ( با آموزش و بدون آموزش) بي شتر از مداخالتي كه فقط آموزش بوده است توانسته قد كودكان را
افزايش دهد .اين مطالعه بر اجراي مداخالت در جهت كاهش فقر ،ارتقاي سواد و توانمند سازي زنان تاكيد نموده
است(.)21
يكي ديزر از مداخالت موفق  ،ارائه خدمات مشاوره تغذيه به مادران داراي كودک  6تا  27ماهه است  .مشاوره تغذيه
با اصالح رفتارهاي تغذيه اي توانسته است قد كودكان را افزايش دهد (.)03
با توجه به اين كه سوء تغذيه فرآيندي چند بخشي است كه یوامل متعددي از جمله دريافت ناكافي غذا ،بيماري،
ناامني غذايي ،محيط غير بهداشتي ،فقر فرهنزي  ،اقتصادي و اجتمایي در بروز آن نقش موثري دارند ،مداخالت براي
كاهش سوء تغذيه كودكان نه تنها از طريق سيستم بهداشتي الزش به اجراست بلكه بايد با مشاركت ساير بخش هاي توسعه
و رفاه اجتمایي در ارتقاي وضع تغذيه كودكان گاش برداشت .مطالعات سازمان جهاني بهداشت حاكي از آن است كه
مداخالتي مانند غني سازي مواد غذايي ،ايااد باغچه هاي خانزي سبزي وصيفي و كم

هاي غذايي را مداخالتي موفق در

جهت در بهبود وضع تغذيه كودكان مو ثر بوده ا ست( .)03نتايج مطالعه طراحي الزوي مداخله اي بين بخشي كاهش سوء
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تغذيه كودكان در سه استان كرمان ،بوشهر و ايالش طي سالهاي 0735 -0733با محوريت استاندار واجراي مداخالتي كه به
اختصار مشكات سالمت ناميده شد  ،بيانزر كاهش سوء تغذيه كودكان به ميزان  51درصد با همكاري و مشاركت كليه
بخش هاي توسعه و رفاه اجتمایي مانند وزارت جهاد كشاورزي ،وزارت كشور ،وزارت آموزش و پرورش ،سازمان نهضت
سواد آموزي ،سازمان بهزيستي و  ...مي باشد .مشكات سالمت مامویه اي از مداخالت بين بخشي شامل بهسازي محيط
وسالم سازي آب آشاميدني ،ترويج تغذيه كودک با شيرمادر  ،آموزش یملي مادران در زمينه نحوه تهيه غذاي كمكي
كودک ،آموزش درزمينه دادن آب مايعات در زمان اسهال كودک  ،ايااد باغچه هاي سبزياات درمنازل و مدارس
روستايي  ،سواد آموزي بوي ه براي زنان  ،بهبود دسترسي به مواد غذايي سالم و داراي ارزش غذايي از طريق تعاوني هاي
روستايي و اجراي پروژه هاي توانمند سازي خانوارهاي فقير با دادن واش هاي كم بهره و تسهيالت جهت اشتغال زايي
وك سب درآمد بود كه با محوريت استاندار و مشاركت همه بخش هاي ذيربط درطول  7سال منار به كاهش قابل مالحظه
در شيوع سوءتغذيه كودكان در اين مناطق گرديد .با توجه به اين كه فقر يكي از موانع بهبودي وضع تغذيه كودكان به
شمار مي رود  ،طرح حمايت تغذيه اي كودكان زير  6سال مبتال به سوء تغذيه خانوارهاي نيازمند با ارائه سبد غذايي به
كودكان مبتالء به سوء تغذيه و آموزش مادران نيز براي آن دسته از كودكاني كه بدليل فقر خانواده دچار سوءتغذيه مي
شوند با همكاري كميته امداد اماش خميني (ره) به اجرا در آمده است  .گسترش اين برنامه مي تواند نقش مهمي در بهبود
تغذيه كودكان خانوارهاي نيازمند داشته باشد.
گذار تغذيه اي در ايران در زمينه تغيير سريع دموگرافي  ،شهرنشيني و توسعه اجتمایي در حال اتفاق افتادن است.
الزوي مصرف غذا و كيفيت رژيم غذايي وابسته به درآمد است و انتخاب هاي غذايي تحت تاثير وضعيت اقتصادي هستند.
توسعه فرهنگ و سواد تغذيه اي خانوار ها بخصوص در زمينه تغذيه مادر و كودک ي

راهكار اصلي و ضروري است كه

نه فقط سوء تغذيه كودكان راكنترل مي كند بلكه در پيشزيري از همه گيري بيماري هاي مزمن مرتبط با تغذيه نيز نقش
دارد(.)20
در برنامه هاي آموزش تغذيه وفرهنزسازي تغذيه صحي  ،در كشور ما به طور سنتي آموزش تغذيه و ساير فعاليت هاي
مرتبط با كودكان متوجه مادران است ،اما در بسياري از موارد پدر يا مادربزرگ خانواده تصميم گيرنده اند .بنابراين ساير
ایضاي خانواده نيز مي بايست در فرايند ايااد تغييرات رفتاري در نظر گرفته شوند .فعاليت هاي ادغاش يافته در سيستم
مراقبت هاي اوليه بهداشتي از جمله تقويت برنامه ترويج تغذيه با شيرمادر  ،بهبود تغذيه تكميلي كودک با آموزش مادران
بصورت یملي  ،پايش رشد كودک  ،آموزش مادران و مراقبين كودک در زمينه تغذيه كودک در دوران بيماري و نقاهت ،
سالم سازي آب آشاميدني و بهسازي محيط در مناطق روستايي  ،سواد آموزي بوي ه آموزش زنان و بهبود دسترسي به مواد
غذايي سالم و با كيفيت در مناطق روستايي با همكاري و مشاركت همه بخش هاي توسعه از جمله جهاد كشاورزي ،
بهزيستي  ،نهصت سواد اموزي  ،كميته امداد اماش خميني (ره)  ،وزارت رفاه و تامين اجتمایي و محوريت استانداران در
اجراي مداخالت تغذيه اي نقش یمده ايي دربهبود تغذيه كودكان داشته است.گسترش اين برنامه در سط وسيعتر ،
تقويت برنامه هاي ارتقاءفرهنگ وسواد تغذيه ايي ،اجراي برنامه هاي فقرزدايي و هدفمند نمودن يارانههاي غذايي و تامين
سبدمطلوب غذايي براي مادران و كودكان نيازمند  ،آموزش پزشكان و كاركنان بهداشتي درماني در زمينه تغذيه كودک در
دوران سالمت وبيماري و درمان صحي سوءتغذيه شديد براساس راهنماهاي موجود به بهبود تغذيه و رشد كودكان مي
اناامد وتحقق اين هدف مستلزش حمايت مسئولين كشور  ،تقويت همكاري هاي درون بخشي و بين بخشي مي باشد.
بديهي است اج راي مداخالت مناسب تغذيه اي در كشورمان منار به كاهش قابل توجه در سوء تغذيه كودكان گرديده
است به طوري كه بر اساس گزارش يونيسف در سال  2102ميالدي شيوع كم وزني  ،الغري و كوتاه قدي در كشور
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21  و3 ،6  درصد و در كشور مصر به ترتيب01  و1،3  در كشور یمان به ترتيب، درصد42  و04 ،70 پاكستان به ترتيب
 مقايسه وضعيت سوءتغذيه كودكان در اين كشورها با ايران حاكي از آن است كه كشورما در مقايسه با.درصد بوده است
.)22(اين كشورها از وضعيت مطلوبي برخوردار است
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