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مقدمه:
توسعه جوامع و گسترش نظام های سالمت ،به ویژه در دو سده اخير و نيز گسترش علوم پزشکی در جهان موجب شده است
كه تقریباً تمام كشورها به منظور برآورده شدن نيازهای سالمت محور خود ،به تدوین راهنماهای بالينی (راهکارهاا  ،سياسات
ها  ،استانداردها و پروتکل های بالينی) در راستای ارتقا سطح كيفی و كمی ارائه خدمت و همچنين تدوین سياست های كالن
در چارچوب استقرار پزشکی مبتنی بر شواهد گام بر دارند .از سویی ضرورت تعيين حدود و ثغور اختيارات دانش آموختگان
حرف مختلف پزشکی و استاندارد فضای فيزیکی و فرآی ندهای ارائه خدمات سبب شد تا تدوین شناسانامه هاای مارتبط باه
منظور افزایش ایمنی  ،اثر بخشی و هزینه اثر بخشی در دستور كار وزارت متبوع قرار گيرد.
اندازه گيری كيفيت برای جلب اطمينان و حصول رضایت آحاد جامعه ،قضاوت در زمينه عملکردهاا ،تاامين و مادیریت
مصرف منابع محدود ،نيازمند تدوین چنين راه نماهایی می باشد .این مهم همچنين به سياستگذاران نيز كمك خواهد نمود تا
به طور

نظام مند ،به توسعه و پایش خدمات اقدام نموده و از این طریق ،آنان را به اهدافی كه نسبت باه ارائاه خادمات و

مراقبت های سالمت دارند ،نائل نماید تا به بهترین شکل به نيازهای مردم و جامعه پاسخ دهند .عالوه بار تادوین راه نماهاا،
نظارت بر رعایت آن ها نيز حائز اهميت می باشد و می تواند موجب افزایش رضای تمندی بيماران و افزایش كيف يت و بهره
وری نظام ارائه خدمات سالمت گردد .طراحی و تدوین راهنماهای مناسب برای خدمات سالمت ،در زماره مهمتارین ابعااد
مدیریت نوین در بخش سالمت ،به شمار می آید .اكنون در كشورمان ،نياز به وجود و اساتقرار راهنماهاای ملای در بخاش
سالمت ،به خوبی شناخته شده و با رویکردی نظام مند و مبتنی بر بهترین شواهد ،تدوین شده است.
در پایان جا دارد تا از همکاری های بی دریغ معاون محترم درمان « جناب آقای دكتر محمد حاجی آقاجانی»  ،معااون محتارم
آموزشی « جناب آقای دكتر باقر الریجانی» و شورای راهبردی تدوین راهنماهای بالينی در مدیریت تدوین راهنماهای طبابت
بالينی  ،و ن يز هيات های بورد و انجمن های علمی تخصصی مربوطه ،اعضاء محترم هيئت علمی مراكز مدیریت دانش بالي ن ی و
همچنين هماهنگی موثر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران ،وزارت كار  ،تعاون و رفاه اجتماعی و سازمان های بيمه
گر و سایر همکاران در معاونت های مختلف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تقدیر و تشکر نمایم.
انتظار می رود راهنماهای طبابت بالينی تدوین شده تحت نظارت فنی دفتر ارزیابی فناوری  ،تدوین استاندارد و تعرفه سالمت
و كميته فنی تدوین راهنماهای بالينی  ،مورد عنایت تمامی نهادها و مراجع مخاطب قرار گرفته و به عناوان معياار عملکارد و
محك فعال يت های آنان در نظام ارائه خدمات سالمت شناخته شود.
اميد است اهداف متعالی نظام سالمت كشورمان در پرتو گام نهادن در این مساير ،باه نحاوی شایساته محقاق گاردد .


دكتر سید حسن قاضی زاده هاشمی
وزیر
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مجری/مجریان طرح:
دکتر مرضیه مولوی نجومی ،استاد ،عضو هیأت علمی گروه پزشکی اجتماعی

مجری طرح
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همکار اصلی
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پیشگفتار
م راحل انتخاب و بومیسازی راهنمای بالینی پیشگیری ،تشخیص ،ارزیابی و مدیریت اضافه وزن و چاقی در
كودكان و بزرگساالن
به منظور تدوین و بومیسازی راهنمای بالينی پيشگيری ،تشخيص ،ارزیابی و مدیریت اضافه وزن و چاقی در كودكان و
بزرگساالن ،در اولين مرحله كار جستجوی منابع الکترونيك و بانكهای اطالعاتی در متون پزشکی و پایگاههای اخ تصاصی
راهنماهای بالينی آغاز شد.
در این مرحله  16پایگاه اطالعاتی مورد جستجو قرار گرفت كه  8پایگاه مربوط به بانكهای اطالعاتی تخصصی راهنماهای
بالينی و  8پایگاه نيز مربوط به منابع متون پزشکی بودند .براساس جستجوی گسترده در پایگاههای اطالعاتی زیر تعداد 21
راهنمای بالينی برگزیده شدند.
Clinical Guideline Databases
1. National Guideline Clearinghouse
2. Guidelines International Network
3. National Institute for Health and Clinical Excellence
)4. Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN
5. Guidelines Advisory Committee
6. New Zealand Guidelines Group
7. National Health and Medical Research Council
8. WHO | World Health Organization
Medical & General Literature Databases
1. Pubmed
2. Scopus
3. Up to Date
4. Trip Database
5. Doaj
6. Google Scholar
7. Magiran
SID

6

8.

مرحله بعدی این طرح به غربال اوليه راهنماهای بالينی اختصاص داشت و طی آن  21راهنمای بالينی مربوط به چاقی و
بيش وزنی در دو مرحله مورد بررسی قرار گرفتند .در این ارزیابی مطابق با سه فاكتور در دسترس بودن نسخه كامل راهنما ،
به روز بودن راهنما و سازماندهی مناسب ،هر گایدالین در دو فاز مورد نقد قرار گرفت و امتيازدهی شد .در نهایت با برآورد
امتيازات هر راهنما بر اساس سه فاكتور مورد اشاره از بين  21راهنمای بالينی در ارزیابی اوليه تعداد  8راهنمای بالينی چاقی و
اضافه وزن انتخاب شدند.
الزم به ذكر است امتيازات مربوط به هر گایدالین در ارزیابی اوليه توسط دو نفر از اعضاء هيأت علمی گروه پ زشکی
اجتماعی اختصاص داده شد .گفتنی است در این مرحله راهنماهای بالينی كه بعد از سال  2006منتشر شده بودند ،از نظر
بهروز بودن ،امتياز باالتری را كسب نمودند .در صورتی كه پس از جستجوی منابع موردنظر صرفاً نسخه خالصه 1یك
راهنمای بالينی موجود بود ،راهنمای مزبور از نظر در دسترس بودن نسخه كامل امتياز الزم را كسب نکرد .در مورد فاكتور
سازماندهی مناسب نيز مواردی مانند مدون بودن توصيهها ،همچنين ارجاعات و مستندات مربوط به هر یك از توصيهها بيشتر
مورد توجه ق رار گرفته است .ليست مشخصات و امتيازات مربوط به  21گایدالین اوليه ،و همچنين مشخصات  8گایدالین
منتخب طی جداول جداگانه ای در قسمت پيوست گایدالین حاضر ارائه شده است.
در فاز دیگری از غربال راهنماهای بالينی از بين  8گایدالین تعداد سه گایدالین به عنوان راهنماهای منتخب برای نقد با
ابزار  AGREE IIانتخاب شدند .در این مرحله به همکاران طرح مدت یك هفته فرصت داده شد تا هشت گایدالین
منتخب را موردبررسی قرار دهند .سپس با حضور در جلسه ای متشکل از سه نفر از اعضاء هيأت علمی و چهار نفر از
دستياران پزشکی اجتماعی و كارشناس وا حد مدیریت دانش بالينی ،بررسی هشت گایدالین مزبور مشتركاً به بحث و گفتگو
گذاشته شد .سرانجام باتوجه به معيارهای تاریخ انتشار ،جامعيت گروه هدف و سازماندهی مناسب ،سه گایدالین از نظر
اعضاء جلسه واجدشرایط و دارای اولویت بيشتری تشخيص داده شدند .سه گایدالین منتخب عبارتست از:
Management of Obesity: A national clinical guideline (2010), Scotland/ Scottish
)Intercollegiate Guidelines Network (SIGN



Obesity: the prevention, identification, assessment and management of overweight
and obesity in adults and children (2006) National Institute for Health and Clinical
Excellence



2006 Canadian clinical practice guidelines on the management and prevention of
obesity in adults and children (2006), Canada /Canadian Medical Association



آنگاه مقرر گردید اعضاء طرح بعد از مرور نسخه كامل ،هر سه گایدالین مذكور را با ابزار  AGREE IIمورد نقد قرار دهند ؛
و درنهایت امتيازات مربوط به گایدالینها ارزیابی و تجميع گردد.

Summary
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پس از جمعآوری امتيازات مربوط به هر  3گایدالین كه با استفاده از ابزار  AGREE IIتوسط  6نفر از اعضاء طرح به طور
مستقل مورد نقد قر ار گرفت ؛ گایدالین كشور اسکاتلند با عنوان Management of Obesity: A national clinical
) guideline (2010به عنوان گایدالین نهایی برای فاز بومیسازی انتخاب گردید.
دیاگرام فرایند انتخاب راهنمای بالينی چاقی و بيش وزنی  ،و خالصه امتيازات تخصيصیافته به سه گایدالین مزبور در قسمت
پيوست موجود است.
پس از انتخاب گایدالین نهایی ،مرحله استخراج recommendationهای این گایدالین درقالب  PICOتوسط همکاران
طرح آغاز گردید .اقدام بعدی استخراج نتایج شواهد پشتيبان راهنماها و همچنين ارزیابی و تکميل شواهد مربوط به هر
توصيه بود .سپس هزینه مداخالت توصيههای مربوطه از طریق استعالم از مراكز ذیربط برآورد گردید .پس از ترجمه
توصيهها و تفکيك موضوعی آنها ،فرم های مربوط به مزیت بالينی مداخالت تنظيم و تکميل شد .همچنين فایل اهم شواهد
پشتيبان مرتبط با هر توصيه ج هت بررسی و اظهار نظر اعضاء پانل تهيه گردید.
در ادامه ،جلسات متعددی با برخی از اعضاء پانل به صورت حضوری در راستای تشریح اهداف بومیسازی این گایدالین و
نحوه بررسی توصيهها برگزار شد .سپس پرسشنامه نظرسنجی به همراه فرمهای مربوط به تصميمگيری در مورد توصيهها و
شواهد پشتيبان ضميمه شده در اختيار كليه اعضاء پانل خبرگان قرار گرفت .ظرف مهلت تعيين شده ،نظر ات و قضاوت نهایی
اعضاء پانل در خصوص مزیت بالينی مداخالت و قابليت بومیسازی هر توصيه جمعآوری شد؛ و براساس جدول ر اهنما ،
موارد توافق اعضاء پانل مشخص و توصيههای نهایی تعيين گردیدند.
اسامی اعضاء  expert panelاین طرح و حيطه تخصصی ایشان كه جهت بازبينی توصيههای راهنمای بالينی پ يشگيری،
تشخيص ،ارزیابی و مدیریت اضافه وزن و چاقی در كودكان و بزرگساالن با مجری و همکاران اصلی طرح حاضر مشاركت
نمودند عبارتست از:
 ) 1خانم دكتر الهام طالچيان

فوقتخصص گوارش كودكان

 ) 2خانم دكتر نجاتی

متخصص پزشکی ورزشی

 ) 3آقای دكتر پازوكی

فوقتخصص جراحی الپارسکوپيك

 ) 4آقای دكتر مسعود احمدزاد اصل

متخصص روانپزشکی

 ) 5خانم دكتر آزاده متقی

متخصص تغذیه
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در انتها ،براساس نظرات خبرگان ،اصالحات الزم در مورد راهنمای بالينی و توصيههای آن اعمال ،و به منظور یکسانسازی
فرمت ساختار راهنمای بالينی ،كليه فصول آن در قالب مشخصی تنظيم  ،و مستند نهایی بصورت كنونی شامل پيشگفتار،
مقدمه ،فصول اصلی و پيوستها ارائه گردید.
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مقدمه
گایدالین "مدیریت چاقی :یك راهنمای بالينی ملی" توسط شبکه راهنماهای بالينی بين دانشگاهی اسکاتلند ( 1 )SIGNدر
فوریه سال  2010منتشر شد .راهنمای بالينی حاضر براساس گایدالین مزبور بومیسازی شده است.
فصل یك این مستند شامل بخشهای  1تا  ، 12بر چاقی برزگساالن متمركز است و فصل دوم شامل بخشهای  1تا  ، 3به
چاقی و اضافه وزن كودكان پرداخته است.
حوزه عمل راهنمای بالینی
این گایدالین ،توصيههای مبتنی بر شواهدی در زمينه پيشگيری و درمان چاقی در محيطهای بالينی ،به كودكان ،افراد جوان و
بزرگساالن ارائه می دهد .تمركز پيشگيری بر روی پيشگيری اوليه است كه اینجا به عنوان مداخله هنگامی كه افراد وزن سالم
و /یا اضافه وزن دارند ،ب رای پيشگيری یا به تعویق انداختن شروع چاقی تعریف میشود .این گایدالین به موارد زیر
میپردازد:


پيشگيری اوليه چاقی در كودكان ،افراد جوان و بزرگساالن



درمان اضافه وزن /چاقی به وسيله مداخالت سبك زندگی و رژیم غذائی



درمان چاقی ازطریق درمان داروئی و جراحی باریاتریك



پيشگيری از افزایش مجدد وزن متعاقب درمان

تعاریف
سن 2:تعریف بزرگساال ن در متون بالينی و اپيدميولوژیك به عنوان افراد باالتر از  16سال یا باالتر از  18سال متفاوت است.
این تعریف از نظر ارائه دهندگان خدمات نيز تفاوت دارد .اكثر مطالعات در زمينه كودكان و افراد جوا ن در ميان كودكان سنين
مدرسه اجرا میگردد.
شاخص توده بدنی 3:معيار وضعيت وزن بدن در سطح فردی است و تفاوتهای احتمالی اوزان بزرگساالن دارای اندازههای
متفاوت قدی را توجيه میكند.
شاخص توده بدنی ( )BMIازطریق تقسيم وزن یك فرد به كيلوگرم بر مجذور قد او به متر محاسبه میگردد .یعنی:
وزن بدن (كيلوگرم)
قد

(متر)2

)Guidelines Network (SIGN

1Scottish Intercollegiate
2

Age
)3 Body Mass Index (BMI
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این محاسبه ،عددی را نشان می دهد كه میتوان با مقایسه آن با آستانههای مختلف ،مشخص نمود آیا یك ف رد كموزن ،دارای
وزن نرمال ،و یا مبتال به اضافه وزن یا چاقی است .این آستانهها برای بزرگساالن در جدول  1ارائه شده است.
جدول - 1آستانه  BMIدر بزرگساالن
شاخص توده بدنی (kg/m2 )BMI

تعریف

> 18/5

كم وزن

18/5 – 24/9

وزن معمولی

25 - 29/9

اضافه وزن

30 - 34/9

چاقی درجه 1

35 - 39/9

چاقی درجه 2

≤ 40

چاقی درجه 3

آستانه  BMIبرای هر دو جنس مرد و زن یکسان است ؛ ولی  BMIمم کن است برای ارزیابی وزن سالم در گروههای
خاص كه ازنظر توده چربی و توده عضالنی تفاوت دارند ،یعنی ورزشکاران ،افراد مسن ،و بيماران مبتال به تحليل /ضعف
عضالنی دقت كمتری داشته باشد .در سطح جامعه  ،وقتی  BMIباالتر از  kg/m2 30است  ،افزایش ميزان مرگ و مير و بروز
بيشتر بيماریهای مرتبط با افزایش توده چربی بهطور بارزی مشاهده میگردد .آستانه افزایش خطر ممکن است برای
گروههای خاص بيماری و برخی گروههای جمعيتی پائينتر باشد.
پیامدها 1:پيامد اوليه توجه به قسمت بزرگساالن گایدالین ،كاهش هدفمند وزن بود كه به عنوان از دست دادن قطعی وزن
( كيلوگرم) ،درصد كاهش وزن بدن ،یا برای جراحی درصد از دست دادن وزن اضافه ( در موداری كه وزن فعلی با مقياسی از
وزن بدن "ایدهآل" نسبت به قد ،برحسب  BMIیا جداول جمعآوری شده توسط ارائه دهندگان بيمه مقایسه میگردد) بيان
میشود.
پيامدها برای مدیریت وزن كودكان با وضوح كمتری در متون تعریف شده است.
مدیریت وزن 2:سرتاسر گایدالین واژه مدیریت وزن عموماً اهداف زیر را دربر میگيرد:
 ) 1پيشگيری اوليه افزایش وزن اضافی
 ) 2كاهش وز ن (معموالً ظرف  3تا  6ماه انجام میشود).

Outcomes
Weight Management
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 ) 3پيشگيری از افزایش مجدد وزن (از  3تا  6ماه به بعد)
 ) 4بهينه كردن سالمت و كاهش خطرات بيماری (خواه وزن كاهش یافته باشد یا نه)
كاربران هدف گایدالین
كاربران هدف برای بومی سازی گایدالین چاقی و اضافه وزن ،پزشکان خانواده و پزشکان عمومی هستند؛ و عرصه ا جرای
آن سطح اول مراقبتهای بهداشتی ،مراكز بهداشتی ،مراكز طب پيشگيری و ارتقای سالمت ،خانههای بهداشت ،مطب
شخصی ،درمانگاههای خانواده و غربالگری است .این گایدالین به فراهمسازی مسير برای برنامهریزی در سطوح بومی و ملی
كمك میكند و همچنين برای مراكز خصوصی كاهش وزن و بخش داوطلبانه برای بزرگساالن و كودكان و افرا د جوان دارای
اهميت است.
بیانیه هدف
این گایدالین قصد ندارد به عنوان یك استاندارد مراقبت تعبير شود یا به كار گرفته شود .استاندار دهای مراقبت براساس تمام
داده های بالينی قابل دسترس برای یك مورد فردی تعيين میشوند و همانگونه كه پيشرفت تکنولوژی و دانش علمی و
الگوهای مراقبت استنتاج میشوند ،دستخوش تغيير هستند.
پيروی از توصيههای گایدالین ،دستيابی به نتيجه موفقيتآميز در هر موردی را تضمين نخواهد كرد ،و همچنين این توصيهها
نباید به عنوان دربرگيرنده همه شيوههای مناسب مراقبت  ،یا فاقد سایر شيوههای موردقبول مراقبت با هدف همان نتایج تعبير
و تفسير شوند.
نظر نهایی باید توسط متخصص (متخصصان) مراقبت سالمت شایسته ای ارائه شود كه مسئول تصميمات بالينی درباره ب رنامه
درمانی یا یك شيوه بالينی خاص هستند .این نظر صرفاً باید در بحث و گفتگوی بعدی گزینهها با بيمار حاصل گردد و
گزینههای درمانی و تشخيصی قابل دسترس را دربرگيرد .با این حال ،توصيه شده كه انحرافات عمده از گایدالین ملی یا هر
گایدالین بومی مستخرج از آن باید به طور كامل در یادداشتهای بيمار در زمان اتخاذ تصميم مربوطه ،مستند و ثبت شود.
تجویز داروهای مجاز خارج از محدوده مجوز بازاریابی آنها
توصيههای موجود در این گایدالین مبتنی بر بهترین شواهد بالينی هستند .برخی توصيهها ممکن است مربوط به داروهایی
باشند كه خارج از محدوده مجوز بازاریابی (پروانه توليد) تجویز میشوند .این موضوع به عنوان مصرف خارج از برچسب
( )off labelمعروف است .تجویز داروها خا رج از پروانه توليد آنها غيرمعمول نيست.
اگر نياز بالينی از طریق داروهای معتبر برآورده نشود ،معموالً مصرف غيرمجاز داروها ضروری میشود .چنين مص رفی باید ا ز
طریق تجربه و شواهد مناسب تأیيد شود.
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داروها ممکن است خارج از پروانه توليد آنها در شرایط زیر تجویز شوند:


برای اندیکاسيون ی كه در مجوز بازاریابی مشخص نشده است



برای اجرا ازطریق یك مسير متفاوت



برای اجرای یك دوز متفاوت

تجویز داروها غير از توصيههای مجوز بازاریابی آنها  ،موجب تغيير (و شاید افزایش) تعهد بالقوه و مسئوليت حرفهای
تجویزكنندگان میگردد .تجویزكنندگان در اس تفاده از چنين داروهایی باید قادر به قضاوت و توجيه كر دن باش ند و در این امر
شایستگی داشته باشند.
هر پزشکی كه از توصيه  SIGNپيروی میكند و داروی معتبری را خارج از پروانه توليد آن تجویز مینماید  ،الزم است از
این نکته آگاه باشد كه وی برای این تصميم مسئول است و در وقوع عوارض جانبی ممکن است نياز به تو جيه اقد امات باشد.
پيش از تجویز دارو ،وضعيت صدور پروانه یك دارو باید در نسخه كنونی كتاب دستور ملی بریتانيا  )BNF(1موردبررسی
قرار گيرد.
تشکر و قدردانی
راهنمای بالينی پيشگيری ،تشخيص ،ارزیابی و مدیریت اضافه وزن و چاقی در كودكان و بزرگساالن با حمایت مالی اداره
تدوین استانداردها و راهنماهای بالينی زیر نظر معاونت درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بومیسازی شده
است .در این راستا نيز جلسات درون گروهی و كارگاههای آموزشی توسط اداره مزبور برگزار گردید.
درخاتمه ،از حمایتها و زمان صرف شده از سوی مشاركتكنندگان در این پروژه تشکر و قدردانی میگردد.

The current version of the British National Formulary
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فصل اول :چاقی در بزرگساالن

مقدمه
چاقی یکی از مشکالت اپيدميك در كل جهان می باشد كه بر روی بسياری از جنبههای زندگی افراد و جوامع تأثي ر فراوان
داشته است (صراحتی .)1392 ،شيوع چاقی به ميزان زیادی در كشورهای صنعتی و درحال توسعه رو به افزایش است.
سازمان بهداشت جهانی اخيراً چاقی را به عنوان بيماری تعریف كرده است (حقيقيان.)1391 ،
چاقی ازجمله بيماری های مزمن مرتبط با اختالل در متابوليسم چربی است .در این بيماری چربی زیادی در بافتهای چربی
تجمع یافته ،سالمت فرد را به خطر می اندازد .اگرچه چاقی از حدود ده هزار سال پيش نيز گزارش شده است ،شيوع آن از
نيمه اول قرن بيستم بيشتر شد (آزادبخت.)1382 ،
براساس آمارهای منتشرشده در امریکا 30 ،درصد افراد چاق هستند و  65درصد نيز اضافه وزن دارند .پژوهشهای صورت
گ رفته در ایران نشان می دهد شيوع چاقی و اضافه وزن ميان افراد باالی  20سال در تهران به ترتيب  23درصد و  40درصد
است (نوری .)1391 ،طبق آخرین آمار كشوری موجود ،برآورد ملی شيوع چاقی عمومی معادل  22/3درصد و شيوع چاقی
مركزی براساس فدراسيون بين المللی دیابت 8معادل  53/6درصد میباشد (مباشری و همکاران.)1391 ،
بر اساس آمارهای سازمان جهانی بهداشت در حال حاضر بيش از  300ميليون نفر به چاقی مبتال می باشند و این رقم همچنان
روند رو به رشدی را طی میكند و انتظار میرود تا سال  2030به  537ميليون نفر افزایش یابد .كشور ما نيز از این بحران
جهانی جدا نيست و درگير شيوع باالی چاقی و عوارض ناشی از آن می باشد( .مباشری و همکاران .)1391 ،ش يوع چاقی و
چاقی مركزی در زنان در دهه اخير در مناطق شمالی كشور به طور قابل توجه افزایش داشت (حاجيان.)1392 ،
چاقی به طور جدی بر روی سالمت و رفاه بزرگساالن تأثيرگذار است و خطر ابتال آنها به طيفی از امراض از جمله دیابت،
سرطان ،بيماریهای قلبی عروقی را افزایش می دهد .طبق مطالعات مختلف بيماریهای همراه مرتبط با اضافه وزن و چاقی در
بزرگساالن را می توان به ترتيب زیر برشمرد :آسم ،سرطان (لوسمی ،پستان ،مثانه ،رحم ،پانکراس ،پروستات ،روده ،مری ،
آندومتر ،سلولهای كليوی) ،بيماریهای قلبی عروقی /بيماریهای عروق كرونر ،دمانس  9،افسردگی ،دیابت ،باروری و
توليدمثل ،بيماری ،رفلکس مری و معده ،بيماری كليوی ،كبدی ،مرگ و مير ،آرتروز ،پانکراتيت ،مشکالت بارداری و تولد،
اختالالت خواب (گایدالین اسکاتلند.)2010 ،
اضافه وزن و چاقی دومين علت بروز مرگ و مير در دنيا است كه ساالنه در حدود سیصد هزار نفر را به كام مرگ میكشاند.
افزون بر این چاقی مركزی به عنوان یك عامل خطرساز مستقل در ایجاد بسياری از بيماریها به شمار میرود .عدم تنظيم
International Diabetes Federation
Dementia
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هموستاز ا نرژی ،كاهش فعاليت ورزشی ،افزایش دسترسی و افراط در مصرف غذاهای پرانرژی همراه با هزاران عامل ژنتيکی،
اقتصادی و اجتماعی از علل چاقی به شمار می آیند .اختالالت متابوليکی مانند افزایش مقاومت به انسولين و سندرم متابوليکی
درنتيجه افزایش شيوع چاقی است كه عواقبی مان ند دیابت نوع  ، 2بيماریهای قلبی -عروقی ،گرفتگی شریانها و فشار خون را
به دنبال دارد (نوری.)1391 ،
مطالعههای اخير در كشور ما نيز نشان داده اند كه افزایش وزن و چاقی در جوامع شهری و روستائی ایر ان شيوع باالیی د ارند.
در مطالعه ای كه بر روی  9984نفر  20تا  70ساله از ميان شركتكنندگان بررسی قند و ليپيد در منطقه  13تهران در سال 80-
 1378انجام شد و نشان داد شيوع چاقی در بزرگساالن تهران در حد باالیی است .ارتباط قوی ميان چاقی و عوامل مرتبط با
شيوه زندگی ،وجود ارتباط ميان ميزان فعاليت بدنی ،تحصيالت و تأهل را با بروز چاقی تأیيد میكند (آزادبخت.)1382 ،
بررسیها نشان می دهد كه شيوع و بروز چاقی با سبك زندگی سالم و به خصوص رژیم غذائی نامناسب و بیتحركی افزایش
می یابد .به همين دليل راهبردهای ارتقای سالمت شامل اصالح رفتارهای سبك زندگی اصلی ضروری در پيشگيری از
همهگيری چاقی میباشد (مباشری و همکاران.)1391 ،
كاركنانی كه بهطور مستقيم با جامعه سرو كار دارند  ،نيازمند اطالع از بسياری از فاكتورها هستند تا بتوانند روی توانایی افراد
برای حفظ وزن سالم یا موفقيت برای كاهش وزن اثر بگذارند .برای پيشگيری و مدیریت در زمينه سبك زندگی باید موانع
ایجاد تغيير سبك زندگی را شناسایی نمود .چند مورد از این موانع عبارتست از )1 :فقدان اطالعات درباره نحوه طبخ غذا و
اینکه رژیم غذایی و ورزش چگونه روی سالمت اثر میگذارد ؛  )2هزینه غذا و در دسترس بودن یا نبودن غذا و نيز فرصت
انجام ورزش ؛ و نبود وقت كافی (گایدالین نایس.)2006 ،
رویکردهای گوناگونی برای پيشگيری از چاقی و اضافه وزن پيشنهاد شده است .با توجه به اینکه شيوع اضافه وزن و چاقی
در ایران باال است و عوارض آن هم در سالمتی افراد تأثيرگذار است و هم بار زیادی بر سيستم بهداش تی درمانی كشور
تحميل می نماید ،تهيه و تدوین راهنمای بالينی چاقی و اضافه وزن میتواند نقش بهسزایی در ارتقاء كيفيت سالمت ایرانيان
داشته باشد .بر اساس این راهکار ،اولویتهای پيشگيری  ،ارزیابی و مدیریت اضافه وزن و چاقی در سراس ر كشور به صورت
یکسان معرفی و توصيه خواهد شد.
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 .1تشخیص اضافه وزن و چاقی در بزرگساالن
توصیه  :1- 1شاخص توده بدنی
*رتبه توصیهB :

نمایه توده بدنی ( )BMIباید به منظور تشخیص اضافه وزن یا چاقی در بزرگساالن
مورد استفاده قرار گیرد.

* به جدول سطح شواهد و رتبه توصيهها در قسمت پيوست  Aمراجعه نمائيد.
بزرگساالن دارای  BMIبين  25كيلوگرم بر مجذور متر و  29/9كيلوگرم بر مجذور متر به عنوان ف رد دارای اضافه
وزن طبقه بندی میشوند .بزرگساالن دارای  30 BMIكيلوگرم بر مجذور متر یا باالتر به عنوان ف رد چاق طبقهبندی
میشوند( .جدول  2را مالحظه فرمائيد)

توصیه  :2- 1دور كمر

رتبه توصیهC :

به منظور بهبود ارز یابی خطرات بیماریهای همزمان مرتبط با چاقی ،عالوه ب ر نمایه توده
بدنی ( ،)BMIاندازهگیری دور کمر نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

نسبت كمر به لگن :نسبت كمر به لگن میتواند پيشبينیكننده مفيدی برای خطر بيماری قلبی عروقی و دیابت
در بزرگساالن باشد ،ولی اندازهگيری آن نسبت به دور كمر مشکلتر است.
جدول  - 2طبقه بندی خطرات بيماریها بر مبنای آستانه دور كمر و  BMIسازمان بهداشت جهانی ( )WHO
خطر بیماری ** مرتبط با دور کمر ( )WCو وزن طبیعی
مردان دور كمر 94 - 102
طبقه بندی

)kg/m2 (BMI

طبقه

سانتيمتر
زنان دور كمر  80 - 88سانتيمتر

وزن

معمولی†

اضافه وزن

18/5 - 24/9

-

25/0 - 29/9

افزایش یافته

مردان دور كمر > 102
cm
زنان دور كمر > 88
cm
زیاد

چاق
خفيف

30/0 - 34/9

طبقه 1

زیاد

خيلی زیاد

متوسط

35/0 - 39/9

طبقه 2

خيلی زیاد

خيلی زیاد

شدید

باالی 40/0

طبقه 3

بيش از حد زیاد

بيش از حد زیاد

** خطر بيماری برای دیابت نوع  ، 2فشار خون باال ،و بيماری قلبی عروقی
† افزایش دور كمر همچنين میتواند نشانه ای برای افزایش خطر حتی در افراد دارای وزن طبيعی باشد.
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 .2پیشگیری از اضافه وزن و چاقی در بزرگساالن
توصیه - 1- 2الف :عوامل رژیمی

افرادی که برای مدیریت وزن مورد مشاوره قرار میگیرند ،باید در مورد کاهش مصرف
مواد زیر توصیه شوند:

رتبه توصیهB :

دریافت غذاهای پرانرژی (شامل غذاهای حاوی چربیهای حيوانی ،سایر غذاهای
پرچرب ،شيرینیها و نوشيدنیهای حاوی قند) و جایگزینی با غذاهای با انرژی
پائین (بهعنوان مثال غالت ،حبوبات ،ميوهها ،سبزیجات و ساالد)



مصرف غذاهای فوری (به عنوان مثال غذاهای بيرون بر)

 مصرف الکل

توصیه - 1- 2ب :عوامل رژیمی
متخصصين مراقبت سالمت باید بر تغذیه سالم تأكيد نمایند .بشقاب غذایی سالم به عنوان
رتبه توصیه :

مدل ملی شناخته شده و معرف رژیم غذایی متعادل سالم ،مبتنی بر پنج گروه غذایی است.
()www.eatwell.gov.uk

توصیه  :2- 2فعالیت فیزیکی

رتبه توصیهB :

افرادی که درخصوص مدیریت وزن مورد مشاوره قرار میگیرند باید به انجام فعالیت

فیزیکی و کاهش رفتارهای کمتحرک از جمله تماشای تلویزیون تشویق شوند.

توصیه  :3- 2توزین خود فرد
رتبه توصیهB :

بزرگساالن تحت مشاوره مدیریت وزن باید برای توزین منظم خود ترغیب شوند.
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 .3شناسایی گروههای پرخطر در بزرگساالن
توصیه  :1- 3ترک سیگار

رتبه توصیهB :

متخصصین سالمت باید به کسانی که قصد ترک سیگار را دارند ،راهکارهائی جهت

مداخالت کنترل وزن ارائه دهند.

توصیه  :2- 3داروها

رتبه توصیهB :

باید به بیمارانی که داروهائی با اثرات افزایش وزن دریافت مینمایند ،اندازهگیریهای
مختلف مرتبط با وزن (سنجههای کنترل وزن) ،توضیح داده شود.

توصیه  :3- 3داروها

رتبه توصیهB :

باید به بیمارانی که داروهای ترکیبی جلوگیری از بارداری یا داروهای جایگزین هورمونی
مصرف می کنند توضیح داد این داروها با افزایش وزن قابلمالحظهای همراه نیستند.

 .4فواید كاهش وزن در بزرگساالن
توصیه  :1- 4فواید سالمت حاصل از كاهش وزن
متخصصین سالمت باید بیماران را از فواید سالمت ذیل که به دنبال کاهش وزن معتدل و
رتبه توصیهA :

پایدار حاصل میشود ،آگاه نمایند:


بهبود چربی خون



کاهش ناتوانیهای ناشی از بیماری مفصلی /آرتروز
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توصیه  :2- 4فواید سالمت حاصل از كاهش وزن

متخصصین سالمت باید بیماران را از فواید سالمت ذیل که به دنبال کاهش وزن معتدل و
پایدار حاصل میشود ،آگاه نمایند:

رتبه توصیهB :

کاهش مرگ و میر ناشی از تمام علل از جمله سرطان و دیابت در برخی از
بیماران



کاهش فشار خون



بهبود کنترل قند خون



کاهش خطر دیابت نوع 2



بهبود عملکرد ریوی در بیماران مبتال به آسم

توصیه  :3- 4هدف كاهش وزن
باید برای برنامه كاهش وزن هدفهای زیر را مد نظر قرار داد:

رتبه توصیه :

بهبود بيماری های همراه و ناشی از چاقی كه قبل از شروع برنامه كاهش وزن و جود
داشته است



كاهش و جلوگيری از ایجاد بيماریهای ناشی از چاقی بعد از اجرای برنامه كاهش
وزن

 بهبود سالمت جسمی و روانی و اجتماعی

19

توصیه  :4- 4هدف كاهش وز

سطح هدف كاهش وزن باید بر پایه بيماریهای همزمان افراد و خطرات آنها باشد ،نه فقط
كاهش وزن به تنهایی:


د ر بيماران با نمایه توده بدنی  35- 25كيلوگرم ب ر مجذور متر ،احتمال بروز
بيماریهای همزمان مرتبط با چاقی كمتر است و برای كاهش ریسك بيماریهای
قلبی و عروقی و متابوليك ،كاهش وزن  10- 5درصدی (تقریباً  10- 5كيلوگرم)
موردنياز است.


رتبه توصیه :

در بيماران با نمایه توده بدنی باالی  35كيلوگرم بر مجذور متر ،احتمال بروز
بيماریهای همزمان مرتبط با چاقی وجود دارد؛ بنابراین مداخالت كاهش وزن با ید
با هدف بهبود این بيماریها انجام شوند .در بسياری از افراد ،كاهش بيش از 15-
 20درصدی وزن (اغلب باالی  10كيلوگرم) برای بهبود دائمی این عوارض مورد
نياز است.

برخی بيماران در این طبقه بندی قرار نمیگيرند .بيماران از گروههای نژادی خاص (نظير
جنوب آسيا) در مورد اثرات متابوليك چاقی و بيماریهای همزمان وابسته مستعدتر از افراد با
اجداد اروپایی اند و این عوارض در آستانه پائينتری از  BMIبروز مینمایند .آستا نه موردنظر
برای مداخالت كاهش وزن ،باید براساس نياز افراد باشد.

توصیه  :5- 4سنجش موفقیت مداخالت
رتبه توصیه :

سنجش موفقيت مداخالت كاهش وزن باید شامل سنجش بهبود در بيماریهای همزمان و نيز
كاهش وزن خالص باشد.
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 .5ارزیابی در بزرگساالن
توصیه  :1- 5ارزیابی بالینی

رتبه توصیه :

در هنگام ارزیابی بيماران چاق ،بيماریها و عوامل خطر همزمان آنها باید در تاریخچه و

معاینات در نظر گرفته شود و در صورت لزوم بررسی بيشتری نيز انجام گردد.

توصیه  :2- 5ارزیابی بالینی
رتبه توصیه :

تستهای عملکرد كبد باید در بيماران چاق مورد توجه قرار گيرد.

توصیه  :3- 5ارزیابی انگیزه تغییر رفتار
کارکنان خدمات سالمت می بایست در مورد انگیزه و تمایل به تغییر با بیماران گفتگو
رتبه توصیهD :

کنند و سپس مداخالت مربوط به کاهش وزن را بر اساس تمایل بیمار در مورد هر جزء
رفتاری مورد نیاز برای کاهش وزن نظیر تغییر در رژیم غذایی یا فعالیت ،مدنظر قرار
دهند.

توصیه  :4- 5آمادگی افراد برای كاهش وزن
رتبه توصیه :

بررسی ميزان آمادگی افراد برای انتخاب شيوه زندگی سالم ،به منظور تسهيل گف تگو با بيمارا نِ
درصدد اجرای رفتارهای كاهش دهنده وزن توصيه میگردد.
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توص یه  :5- 5كاهش و افزایش وزن
رتبه توصیه :

باید بيماران را تشویق به تغيير مداوم و پایدار در شيوه زندگی كرد و از آنان حمایت نمود تا
دچار كاهش و افزایش مکرر وزن نشوند.

توصیه :6- 5كاهش و افزایش وزن
رتبه توصیه :

در شرح حال حتماً باید سابقه قبلی تالش برای كاهش وزن از بيمار پرسيده شود.

توصیه  :7- 5اختالل پرخوری مفرط
رتبه توصیهC :

متخصصان باید احتمال وجود اختالل پرخوری مفرط (لذت بیش از حد در غذا خوردن
( ))Binge- eating disorderرا در بیمارانی که موفق به کاهش وزن یا حفظ وزن
کاهش یافته نمیشوند ،در نظر داشته باشند.

توصیه  :8- 5اختالل پرخوری مفرط
رتبه توصیه :

بيماران مبتال به اختالل پرخوری مفرط نباید از برنامههای كنترل وزن حذف گر دند.
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 .6برنامههای مدیریت وزن و پشتیبانی جهت حفظ كاهش وزن در بزرگساالن

توصیه  :1- 6آموزش ارائه دهندگان خدمات مدیریت وزن
رتبه توصیه :

تمام افرادی كه ارائه دهنده خدمات مدیریت وزن هستند باید آموزش صحيح دیده باشند و
مداخالت خاص را تحت نظارت متخصصين مربوطه ارائه دهند.

توصیه  : 2- 6رژیم غذایی ،فعالیت فیزیکی ،و رفتاردرمانی

رتبه توصیهA :

برنامههای مدیریت وزن باید شامل فعالیت فیزیکی ،تغیی رات رژیم غذایی و مؤلفههای
رفتاری باشد.

توصیه  : 3- 6رژیم غذایی ،فعالیت فیزیکی ،و رفتاردرمانی
رتبه توصیه :

كاهش كمتحركی باید جزیی از برنامههای مدیریت وزن باشد.

توصیه  :4- 6برنامههای مدیریت وزن مبتنی بر اینترنت

رتبه توصیهB :

برنامههای مدیریت وزن مبت نی بر شواهد از طریق اینترنت باید به عنوان یکی از گزینهها
برای افراد چاق ارائه گردد.
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 .7مداخالت رژیم غذایی در بزرگساالن

توصیه  :1- 7مداخالت رژیم غذایی

رتبه توصیهA :

مداخالت تغذیهای کاهش وزن باید سبب کاهش  600کیلوکالری در انرژی مصرفی
روزانه شود .برنامهها باید با ترجیحات و سالیق تغذیهای بیماران منطبق شود.

توصیه  :2- 7مداخالت رژیم غذایی
رتبه توصیه :

هنگام مشاوره جهت تغيير رژیم غذایی در بيماران ،متخصصين مراقبت سالمت باید بر تغذیه
سالم دردسترس و مداوم تأكيد نمایند.

توصیه  :3- 7مداخالت رژیم غذایی

رتبه توصیهD :

تجویز رژیم خیلی کم کالری جهت کاهش وزن سریع ،باید تحت نظارت پزشکی باشد.
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 .8فعالیت فیزیکی در بزرگساالن

توصیه :1- 8حمایت از فعالیت فیزیکی در بزرگساالن
رتبه توصیهA :

افراد چاق یا دارای اضافه وزن باید جهت افزایش فعالیت فیزیکی به عنوان بخشی از
ب رنامه چندوجهی مدیریت وزن ،مورد حمایت قرار گیرند.

توصیه  :2- 8حمایت از فعالیت فیزیکی در بزرگساالن

بهم نظور افزایش احتمال حفظ فعاليت افراد بر مبنایی طوالنیمدت (برای مثال تعامالت منظم
با متخصصين بهطور مناسب دوره دیده ،فرصت مشاركت در جلسات گروهی ،و حمایت از
اعضاء خانواده و سایرین كه برنامه ورزشی را عهده دار میشوند) ،اهداف فعاليت روشن و
رتبه توصیه :

واقع بينانه باید تنظيم شود و افراد باید برای استفاده از مکانيزمهای حمایتی مناسب ترغيب
شوند.
افراد چاق و دارای اضافه وزن باید از فواید بارز سبك زندگی فعال كه بسياری از آنها مس تقل
از كاهش وزن است ،آگاه شوند (مانند كاهش خطر بيماریهای قلبی عروقی  ،افزایش
فرصتهای اجتماعی ،بهبود خودكارآمدی و اعتماد به نفس)

توصیه :3- 8میزان فعالیت فیزیکی در بزرگساالن
افراد چاق و دارای اضافه وزن باید به انجام فعالیت فیزیکی تقریباً معادل 1800-2500
رتبه توصیهB :

کیلوکالری در هفته توصیه شوند .این میزان تق ریباً برابر با  300- 225دقیقه فعالیت فیزیکی
با شدت متوسط در هفته میباشد (كه ممکن است طی  5جلسه  60- 45دقيقه در هفته ،یا با
مدت زمان كمتری در صورت انجام فعاليت فيزیکی شدید حاصل شود).
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توصیه  :4- 8اقدام مناسب در مداخالت فعالیت فیزیکی
مهم است که افراد قبل از شروع برنامه ورزشی از نظر وجود کنترا اندیکاسیون ورزش
رتبه توصیه :

بررسی شوند (با استفاده از پرسشنامه  .)PAR_Qپرسشنامه آمادگی تحرک بدنی
( )PAR_Qابزاری سریع و معتبر جهت تشخیص مواردی است که الزم است قبل از
شروع برنامه افزایش فعالیت فیزیکی ،افراد مورد ارزیابی غربالگری بیشتری قرار گیرند.

توصیه  :5- 8اقدام مناسب در مداخالت فعالیت فیزیکی

فعالیت فیزیکی در حد متوسط ،میزان تنفس و حرارت بدن را افزایش میدهد ،ولی فرد
در حین ورزش قادر به مکالمه خواهد بود .در این شرایط میزان ضربان قلب 70- 55
درصد ماکزیمم ضربان متناسب با سن ( 220منهای سن فرد) خواهد بود .در افراد چاق و
با فعالیت بدنی محدود ،راه رفتن تند (یعنی راه رفتن سریع تر از قدمهای معمولی) ،اغلب
فعالیت فیزیکی با شدت م توسط محسوب میشود.
رتبه توصیه :

انرژی به میزان سریع تری در طول فعالیت سخت در مقایسه با فعالیت با شدت متوسط
توسعه مییابد .این بدان معناست که همان میزان انرژی می تواند در دوره زمانی کوتاهتری
توسعه یابد .در فعالیت فیزیکی با شدت زیاد ،مکالمه سخت تر ،ولی هنوز امکانپذیر
است .میزان ضربان قلب  90- 70درصد از ماکزیمم سن پیشبینی شده است .برخی افراد
ممکن است این رویکرد را ترجیح دهند ،چون اتالف وقت آن کمتر است ،اما ورزش
شدید شاید برای فرد بسیار چاق مناسب نباشد (حدود  35کیلوگرم در مجذور متر
>.)BMI

توصیه  :6- 8اقدام مناسب در مداخالت فعالیت فیزیکی
رتبه توصیه :

فعالیت فیزیکی می تواند در مقاطع مختلف در یک روز انجام شود (با طول حداقل 10
دقیقه در هر بار) و لزوماً نباید در یک جلسه انجام شود.
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توصیه  :7- 8اقدام مناسب در مداخالت فعالیت فیزیکی
افراد با زندگی کم تحرک ،جهت رسیدن به تحرک بدنی مورد نظر خود ،باید هفتهها
وقت صرف نمایند و طی آن می توانند از  10- 20دقیقه فعا لیت ورزشی یک روز در میان،
رتبه توصیه :

طی یک یا دو هفته اول شروع نمایند تا درد و خستگی عضالت حداقل گردد .افرادی که
انجام فعالیت فیزیکی شدید را در برنامه خود در نظر دارند ،باید به تدریج و از 4- 12
هفته فعالیت فیزیکی متوسط به آن اقدام کنند.

توصیه  :8- 8اقدام مناسب در مداخالت فعالیت فیزیکی
پياده روی بهترین فرم فعاليت فيزیکی برای افراد چاق و دارای اضافه وزن است .یك كيلومتر
پيادهروی در زمين صاف تقریباً  60كيلوكالری در فرد  70كيلوگرمی و  90كيلوكالری در فرد
 100كيلوگرمی انرژی مصرف میكند .چنين فعاليت فيزیکی (با تحمل وزن) ممکن است
رتبه توصیه :

برای افرادی با نمایه توده بدنی باالتر از  35دشوار باشد ،خصوصاً در افرادی كه مشکالت
مفصلی دارند .چنين افرادی (  )BMI>35 kg/m2را میتوان به فعاليتهای فيزیکی متوسط
بدون تحمل وزن كه بهتدریج افزایش مییابد (مانند دوچرخهسواری ،شنا و ورزشهای
هوازی در آب و غيره) توصيه و تشویق نمود.
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 .9مداخالت روانشناختی /رفتاری در بزرگساالن

توصیه  :1- 9مداخالت روانشناختی
رتبه توصیهA :

مداخالت روانشناختی گروهی یا فردی باید در برنامههای مدیریت چاقی لحاظ شود.

توصیه  :2- 9مداخالت روانشناختی
رتبه توصیه :

مداخالت روانشناختی باید براساس افراد و شرایط آنها در نظر گرفته شود.

توصیه  : 3- 9مداخالت روانشناختی /رفتاری در بزرگساالن

حيطه راهبردها و مداخالت روانشناختی مناسب شامل موارد زیر است:
 پایش رفتار و پيشرفت توسط خود فرد كنترل محرکها (جایی كه به بيمار نحوه تشخيص و اجتناب از محرکهایی آموخته میشودتا از خوردن برنامهریزی نشده جلوگيری شود)
 بازسازی شناختی (اصالح الگوهای فکری /تفکر غيرسودمند)رتبه توصیه :

 تنظيم هدف حل مشکل آموزش جرأتمندی كاهش سرعت خوردن تقویت و تحکيم تغييرات پيشگيری از عود -راهبردهایی برای غلبه بر افزایش وزن مجدد
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 .10درمان دارویی در بزرگساالن

توصیه Orlistat :1- 10
رتبه توصیه :

 Orlistatباید صرفاً زمانی استفا ده شود كه همراه با تغيير در رژیم غذایی  ،فعاليت فيزی کی و

رفتار بيمار باشد.

توصیه Orlistat :2- 10
 Orlistatباید به عنوان یك مداخله سبك زندگی كمکی در مدیریت كاهش وزن در نظر
گرفته شود .بيماران با نمایه توده بدنی بيشتر یا مساوی  28كيلوگرم بر مجذور متر ( ≥BMI
رتبه توصیهA :

( )28 kg/m2همراه با بيماریهای همزمان) یا نمایه توده بدنی ب يشتر یا مساوی  30كيلوگرم
بر مجذور متر ( ،)BMI≥ 30 kg/m2باید پس از ارزیابی خطر و فایده به طور موردی
ارزیابی شوند.

توصیه Orlistat :3- 10
درمان با  Orlistatتنها زمانی میتواند بيشتر از  12هفته ادامه یابد كه وزن ب يمار حداقل 5
درصد از وزن اوليه در زمان شروع مصرف دارو كاهش یافته باشد .در این حالت ن يز درمان تا
رتبه توصیه :

زمانی ادامه مییابد كه فواید بالينی وجود دارد (مانند پيشگيری از افزایش وزن مجدد به طور
بارز) .درمان دارویی ممکن است شامل داروهای تأیيد نشده هم باشد .باید در مورد خطرات
و فواید مداوم درمان دارویی با بيمار صحبت شود.
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 .11جراحی باریاتریک در بزرگساالن

توصیه  :1- 11جراحی باریاتریک
رتبه توصیه :

جراحیهای باریاتریك ( )bariatricباید به عنوان بخشی از راه حلهای بالينی ،برای مدیریت

وزن بالغين در نظر گرفته شود.

توصیه  :2- 11تیم جراحی باریاتریک
جراحیهای باریاتریك باید به عنوان بخشی از برنامه مراقبتی باشد كه توسط تيم چندرشته ای
رتبه توصيه :

(شامل جراحان  ،متخصصين تغذیه ،پرستاران  ،روانپزشکان و پزشکان) ارائه میشود .برای
كنترل اثربخش عوارض و بيماریهای همزمان در حين كاهش وزن بيمار ،باید ارتباط نزدیکی

بين متخصصين سالمت وجود داشته باشد.

توصیه  :3- 11مشاوره درباره جراحی باریاتریک
رتبه توصیه :

قبل یا بعد از انجام عمل جراحی  ،باید نظر روانشناس /روانپزشك را تا ميزانی كه بيمار نياز ب ه
بررسی /درمان دارد ،جویا شد.
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توصیه  :4- 11معیارهای الزم برای جراحی باریاتریک
جراحی های باریاتریک باید برحسب مورد و بعد از ارزیابی هزینه /فایده در افراد دارای
معیارهای زیر در نظر گرفته شود.
رتبه توصیهC :

* نمایه توده بدنی بیشتر و مساوی  35کیلوگرم بر مجذور متر ( )BMI≥ 35 kg/m2
* وجود یک یا چند بیماری همزمان شدید که انتظار میرود بهطور قابل توجهی با
کاهش وزن بهبود یابند (نظير مشکالت حركتی شدید ،آرتریت و دیابت نوع .)2

در افرادی كه برنامههای ساختارمند مدیریت وزن شامل رژیم غذایی ،فعاليت ف يزیکی ،و
رتبه توصیه :

مداخالت روانشناسی و دارویی در آنها منجر به بهبود واضح و پایدار بيماریهای همزمان
نشده است.

توصیه  :5- 11جراحی باریاتریک
موارد زیر مانع قطعی انجام عمل جراحی نیستند:
رتبه توصیهC :

اختالل پرخوری مفرط ( ،)Binge-eatingعادات غذایی ناسالم ،سابقه قبلی مداخله
برای سوء مصرف مواد ،اختالالت روانی یا افسردگی

توصیه  :6- 11مشاوره تغذیه برای جراحی باریاتریک

رتبه توصیه :

مشاوره غذایی باید قبل و بعد از جراحی انجام شود .میتوان دوز استاندارد مکملهای
مولتیویتامين و ریزمغذیها ر ا برای سوء جذب بعد از عمل جراحی باریاتریك تجوی ز كرد.
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توصیه  :7- 11اقدامات الزم جهت جراحی باریاتریک
كاركنان مراقبت سالمت باید بررسیهای زیر را برای همه بيماران بعد از عمل ج راحی
باریاتریك انجام دهند:

رتبه توصیه :

بررسی بالينی ساده از نظر وضعيت ریزمغذیها (مانند پرسش در مورد ریزش مو،
عالیم نوروپاتی ،زخمهای پوستی یا دهانی ،ضعف عضالنی)

و


تستهای خونی ساده (مانند  ، CBCكلسيم ،منيزیم ،فسفات و آلبومين).

تنها بيماران دارای عالئم غيرطبيعی باید برای اندازهگيریهای بيوشيمی كامل از نظر و ضعيت
ریزمغذیها در نظر گرفته شوند.

توصیه  :8- 11تجویز كلس یم و ویتامین برای بیماران جراحی باریاتریک

مکملهای كلسيم و ویتامين  IU 800( Dدر روز كولهكلسیفرول) باید برای همه بيمارانی
رتبه توصیه :

كه تحت عمل جراحی باریاتریك قرار گرفتهاند  ،تجویز شود .كلسيم و ویتامين  Dپایه بيمار
هم باید اندازهگيری شود تا از هيپركلس می ناشی از درمان جلوگيری شود.

توصیه  :9- 11فعالیت فیزیکی پس از جراحی باریاتریک
رتبه توصیه :

بيمارا ن بعد از عمل جراحی باید برای افزایش فعاليت فيزیکی به شيوهای پایدار ترغيب شوند.
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توصیه  :10- 11جراحی پالستیک پس از انجام جراحی باریاتریک
باید شيوهنامه ای در مورد ضوابط و معيارهای انجام جراحی پالستيك در بيماران بعد ا ز عمل
جراحی باریاتریك تهيه شود .این سياستها باید بر مبنای  BMIو لحاظ كردن منافع
رتبه توصیه :

طوالنیمدت در مقابل خطرات فردی بيمار تنظيم شده باشد.
بيماران باید از این سياستها به عنوان بخشی از رضایتنامه آگاهانه خود برای عمل جراح ی
باریاتریك مطلع شوند.

توصیه  :11- 11تعویق جراحی باریاتریک
رتبه توصیه :

جراحی پالستيك باید تا زمانی كه كاهش وزن فرد بعد از عمل باریاتریك به ثبات برسد ،به
تعویق بيافتد.

 .12پیش بینی خدمات و ارجاع در بزرگساالن

توصیه  :1- 12خدمات مدیریت وزن

انجمنهای بهداشتی باید روشهای ساده مراقبتی شامل طيفی از مدا خالت مدیریت وزن را
رتبه توصیه :

ارائه دهند كه در آن زیرگروههای مختلف جمعيتی  ،به عنوان هدف انتخاب شده اند .اجرای آن
می بایست شامل یك رویکرد بهبود مستمر همراه با مميزی و ارزشيابی مداوم باشد.

توصیه  :2- 12بهبود مدیریت چاقی
رتبه توصیه :

راه اندازی شبکه بالينی مدیریت شده ملی به منظور درمان چاقی شدید و پيچيده
باید مورد توجه قرار گيرد.
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فصل دوم :چاقی در کودکان و افراد جوان
مقدمه
چاقی یکی از مشکالت عمده سالمتی در تمام گروههای سنی از جمله كودكان میباشد .طبق بررسیهای صورت گرفته  ،اضافه
وزن و چاقی تقریباً یكسوم كودكان و نوجوانان  2تا  19ساله آمریکایی را دربرمیگيرد .شيوع اضافه وزن و چاقی در ميان
بچههای  6تا  12ساله تهرانی به ترتيب  3/3و  7/7می باشد .بررسیها همچنين نشان داد هاند كه  6/6درصد كودكان و نوجوانان
ایرانی دارای چاقی و اضافه وزن هستند ،كه این امر سبب شيوع باالی سندرم متابوليك در آنان شده است .نتایج مطالعه انجام
شده در ساری نشان میدهد بروز چاقی در جمعيت جوان كشور هشداردهنده است  ،به گونهای كه افزایش  BMIدر سال
 1386نسبت به سال  1377كامالً چشمگير بوده است .چاقی در زمان كودكی نه تنها سالمت كنونی كودک را به خطر
می اندازد  ،بلکه برای آینده فرد نيز خطرناک است و میتواند به عنوان عامل خطری جهت بيماریهای مزمن از جمله
بيماریهای قلبی ،سرطانها و استئوآرتریت عمل كند .بهعنوان مثال آترواسکلروز كه از علل عمده مرگ و مير می باشد ،از زمان
كودكی شروع میشود (یوسيایی.)1391 ،
چاقی یك بيماری مزمن و فراگير است كه ممکن است به دیابت نوع  ، 2و بيماریهای قلبی منجر شود .در حدود  2ميليارد
نفر در جهان مبتال به چاقی یا اضافه وزن هستند 67 .درصد از زنان و  29درصد از مردان ایرانی نيز دچار چاقی هستند .عالوه
بر شيوع چاقی در بزرگساالن ،امروزه چاقی دوران كودكی نيز روند افزایشی چشمگيری پيدا كرده است؛ به طوری كه در 3
دهه گذشته شيوع چاقی در كودكان و نوجوانان امریکایی دو برابر شده است .در ایران نيز حدود  15درصد از كودكان دچار
اضافه وزن و چاقی هستند .یکی از عوامل محيطی مرتبط با چاقی ،رژیم غذایی است .مصرف غذاهای آماده میتواند منجر به
افزایش انسولين سرم و مقاومت انسولينی شود و در نهایت به چاقی و بيماری قلبی  -عروقی منتهی شود .مطالعات انجام شده
در كشورهای غربی نشان دادند كه وجود فروشگاههای غذای آماده در كنار مدارس با افزایش شيوع چاقی در آن مدرسه رابطه
دارد (ميرسيفی نژاد.)1391 ،
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 .13پیامدهای سالمت مربوط به چاقی كودكان
توصیه  :1- 13عوامل خطر قلبی عروقی ،عوارض متابولیک و اندوكرین

كاركنان مراقبت سالمت باید والدین را از عوامل خطر نسبتاً شایع زیر برای دیابت و ب يماری
قلبی عروقی در كودكان و نوجوانان آگاه سازند:
رتبه توصیه :



افزایش فشار خون



نمودارهای چربی خون نامطلوب



تغييرات در توده بطنی چپ قلب

 افزایش قند و انسولين در خون

توصیه  :2- 13عوارض روانشناختی
رتبه توصیه :

كو دكان چاقی كه عالئم دیسترس و ناراحتی دارند ،باید برای ارجاع به روانپزشك جهت
بررسی و درمان ،در نظر گرفته شوند.

 . 14تشخیص و غربالگری در كودكان و افراد جوان
توصیه  :1- 14كاربرد صدک BMI
رتبه توصیهC :

صدکهای نمایه توده بدنی ( )BMIباید برای تشخیص بیشوزنی و چاقی کودکان مورد
استفاده قرار گیرند.

توصیه  :2- 14دور كمر
رتبه توصیهC :

دور کمر نباید برای تشخیص اضافه وزن و چاقی در کودکان به کار رود.

توصیه  :3- 14استاندارد بینالمللی چاقی
رتبه توصیهD :

نباید از برشهای وزنی (  )Cut-offsکه توسط گروههای بینالمللی چاقی ارائه میشود،
برای تشخیص اضافه وزن و چاقی کودکان استفاده شود.
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توصیه :4- 14كاربرد صدک BMI
رتبه توصیه :

دادههای مرجع  1990انگلستان برای  BMIكودكان در زمينه عملکرد اپيدميولوژیکی و بالينی
در انگلستان ،توصيه میشود BMI .باید روی یك نمودار جنسيتی مناسب با نمایش صحيح
سن رسم شود.

توصیه  :5- 14كاربرد بالینی صدک  BMIدر كودكان مبتال به اضافه وزن
با رویکرد بال ينی ،كودكان مبتال به اضافه وزن آن دسته از كودكانی محسوب میشوند كه
رتبه توصیه :

دارای نمایه توده بدنی بيشتر و مساوی صدک  )BMI≥91st centile( 91براساس نمودار
مرجع سن و جنس  1990انگلستان هستند.

توصیه  :6- 14كاربرد بالینی صدک  BMIدر كودكان مبتال به چاقی
با رویکرد بالینی ،کودکان مبتال به چاقی آن دسته از کودکانی محسوب میشوند که
رتبه توصیهD :

دارای نمایه توده بدنی بیشتر و مساوی صدک  )BMI≥98th centile ( 98براساس
نمودار مرجع سن و جنس  1990انگلستان هستند.

توصیه  :7- 14كاربرد بالینی صدک  BMIدر كودكان مبتال به چاقی شدید ،خیلی شدید و مفرط
چاقی شدید براساس نمودار مرجع سن و جنس  1990انگلستان به كودكانی اطالق میشود
كه نمایه توده بدنی بيشتر و مساوی صدک  )BMI≥99.6th centile( 99/6دارند .چاقی
رتبه توصیه :

خيلی شدید نيز به كودكان دارای نمایه توده بدنی بزرگتر از  3/5انحراف معيار باالی م يانگين
نمودار مرجع سن و جنس  1990انگلستان ( )BMI>3.5 SDاطالق میگردد .كودكان
دارای نمایه توده بدنی بزرگتر از  4انحراف معيار باالی ميانگين نمودار مرجع سن و جنس
 1990انگلستان ( ، )BMI> 4 SDبه عنوان چاقی مفرط تعریف میشوند.
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توصیه  :8- 14كاربرد اپیدمیولوژیکی صدک BMI
با رویکرد بهداشت عمومی (مانند نظارت):


رتبه توصیه :

اضافه وزن باید به عنوان نمایه توده بدنی بيشتر و مساوی صدک BMI≥ ( 85
 )85th centileبراساس دادهی مرجع  1990تعریف شود.

 چاقی باید به عنوان نمایه توده بدنی بيشتر و مساوی صدک BMI≥ 95th ( 95

 )centileبراساس دادهی مرجع سن و جنس  1990تعریف شود.

 . 15پیشگیری از اضافه وزن و چاقی در كودكان و افراد جوان
توصیه  :1- 15مداخالت مدرسهمحور
به منظور پیشگیری از چاقی و اضافهوزن باید مداخالت پایدار مدرسهمحور توسط
رتبه توصیهC :

سازمان ها و در داخل سازمان مورد توجه قرار گیرد .مشارکت والدین /خانواده باید
بهطور فعال تسهیل شود.

 .16درمان چاقی در كودكان و افراد جوان
توصیه :1- 16برنامههای درمانی برای مدیریت چاقی كودكان
برنامههای درمانی برای مدیریت چاقی کودکان باید شامل مؤلفههای تغییر رفتار و
خانواده محور باشد و حداقل یکی از والدین /مراقبت کنندگان را درگیر سازد و با هدف
رتبه توصیهB :

تغییر سبک زندگی کل خانواده انجام شود .برنامهها باید کاهش مصرف انرژی غذایی
کلی ،افزایش میزان فعالیت فیزیکی و کاهش زمان صرف شده برای رفتارهای کمتحرک
(زمان غربالگری) را هدف قرار دهد.

توصیه  :2- 16آموزش مدیریت چاقی توسط پرسنل
رتبه توصیه :

همه پرسنل درگير در مدیریت چاقی كودكان باید آموزش در مورد تغييرات ضروری سبك
زندگی و استفاد ه از تکنيكهای اصالح رفتاری را برعهده گيرند.

37

توصیه  :3- 16هدف درمان چاقی كودكان و افراد جوان
رتبه توصیهD :

در اکثر کودکان چاق (  ،)BMI≥ 98th centileحفظ وزن یک هدف درمانی قابلقبول
است.

توصیه  :4- 16كاهش تدریجی وزن
رتبه توصیهD :

برای کودکان دارای نمایه توده بدنی بیشتر و مساوی صدک BMI≥ 99.6th ( 99/6
 ،) centileکاهش وزن تدریجی ،حداکثر نیم تا یک کیلوگرم در هر ماه قابل قبول است.

توصیه  :5- 16ترسیم نمودار وزن درطول زمان
رتبه توصیه :

مزایای حفظ وزن (یا كاهش متعادل وزن در كودكان با سن باالتر) باید برای خانواد هها از
طریق ترسيم وزن در طول زمان بر روی نمودار صدک  BMIتوضيح داده شود.

توصیه  :6- 16تغییرات رفتاری مداوم
حفظ وزن و /یا کاهش وزن می تواند صرفاً بهوسیله تغییرات رفتاری مداوم مانند موارد
زیر حاصل شود:
 تغذیه سالم تر ،و کاهش مصرف کلی انرژیرتبه توصیهD :

 افزایش فعالیتهای فیزیکی دائمی (مانند راه رفتن تند) در کودکان سالم 60 ،دقیقهفعا لیت فیزیکی متوسط تا شدید در روز توصیه میشود.
 کاهش زمان صرف شده برای رفتارهای کمتحرک (مانند تماشای تلویزیون و یا انجامبازی كامپيوتری) به کمتر از  2ساعت در روز بهطور متوسط یا معادل  14ساعت در هفته.
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توصیه  :7- 16حفظ وزن كودكان بیشوزن
حفظ وزن در کودکان دارای بیشوزنی (  ،)91st to < 98th BMI centileهدف
رتبه توصیهD :

قابلقبولی است .پایش ساالنه صدک  BMIممکن است برای کمک به تقویت حفظ وزن
و کاهش خطر چاق شدن این کودکان مناسب باشد.

توصیه  :8- 16ارجاع اطفال به بیمارستان یا خدمات تخصصی

در مورد گروههای زیر ارجاع به بیمارستان یا خدمات تخصصی اطفال باید قبل از
درمان ،در نظر گرفته شود:
 کودکانی که ممکن است بیماری شدید مرتبط با چاقی داشته باشند که نیازمند کاهشرتبه توصیهD :

وزن است (مانند افزایش فشار داخل جمجمهای خوش خيم ،آپنه حين خواب ،سندرم
تنگی نفس ناشی از چاقی ،مشکالت ارتوپدی یا بيماریهای روانپزشکی).
 کودکان دارای علت پزشکی زمینهای مشکوک مرتبط با چاقی (مانند اختالالت غدددرونریز) ازجمله همه کودکان زیر  24ماه که بسیار چاق هستند ( BMI≥ 99.6th
.)centile

توصیه  :9- 16علت پزشکی زمینهای
رتبه توصیه :

درصورت ابتالء همزمان كودک به چاقی و كوتاهی قد نسبت به سن ،به فکر علت پزشکی

زمينه ای برای چاقی وی باشيد.

مراقبت سطح دوم :در بيمارانی كه علت زمينه ای مشخصی ندارند  ،ولی از بيماری شدید مرتبط با چاقی رنج می برند،
باید درمان بيماری مربوطه ،مدنظر قرار گيرد .در بسياری از این بيماران (مانند دیابت نوع  ،)2چنين درمانی از طریق
كنترل وزن بهبود مییابد .در مراقبت سطح دوم  ،بهتر است اصول پيشگفت رعایت گردد ،ولی كاهش وزن ممکن
است نسبت به حفظ وزن ،هدف مناسبتری باشد.
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توصیه  :10- 16نقش مراقبت سطح دوم
بيماران باید از نظر علل محتمل پزشکی برای چاقی و بيماریهای همزمان موجود مورد
رتبه توصیه :

بررسی قرار گيرند .چنانچه این شرایط وجود داشته باشد ،كاهش وزن ضرورت مییابد و
مراجعه به متخصص میتواند مناسب باشد.

توصیه  :11- 16ارجاع به سطح مراقبتهای اولیه
رتبه توصیه :

اگر علت زمينه ای مرتبط با چاق ی وجود نداشته باشد  ،بهتر است بيمار جهت تحکيم اصل
حفظ وزن ،به سطح مراقبتهای اوليه ارجاع داده شود.

توصیه  :12- 16درمان دارویی در افراد جوان
داروی  Orlistatباید فقط برای نوجوانان بسیار چاق ( نوجوانان دارای BMI≥ 99.6th
 centileبراساس نمودار مرجع سن و جنس  1990انگلستان) با بیماریهای همزمان یا
رتبه توصیهD :

افراد دارای چاقی بسیارشدید یا مفرط ( BMI≥3.5 SDباالی ميانگين نمودار مرجع سن
و جنس  1990انگلستان)  ،هنگام مراجعه به کلینیک تخصصی تجویز شود .الزم است
بررسیهای منظمی در طول دوره مصرف ،از جمله پایش دقیق عوارض جانبی انجام
شود.

توصیه  :13- 16درمان جراحی در افراد جوان
جراحی باریاتریک را می توان برای بعد از بلوغ نوجوانان دارای چاقی شدید تا مفرط
رتبه توصیهD :

( BMI≥3.5 SDباالی ميانگين نمودار مرجع سن و جنس  1990انگلستان) ،و بیماریهای
همزمان شدید در نظر گرفت.
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توصیه  :14- 16عوارض و شرایط جراحی باریاتریک
در مواردی كه جراحی باریاتریك در نظر گرفته میشود ،عوارض احتمالی ناشی از ج راحی و
الزام طوالنیمدت برای پيگيری بالينی ،نيازمند برقراری ارتباط شفاف و گفتگو با بيمار یا
والدین وی است.
رتبه توصیه :

جراحی باریاتریك باید صرفاً توسط تيم جراحی بسيار تخصصی با چارچوب یك تيم
چندرشته ای برعهده گرفته شود.
در مراكزی كه جراحی باریاتریك برای بيماران زیر  18سال انجام میشود باید دادههای مرتبط
جمعآوری گردد و آزمونهای آماری مناسب و پيامدهای معنی دار فعلی از قبيل تغي ير در
ميانگين یا ميانه  ، BMIانحراف معيار  ، BMI ، BMIوزن و قد مورداستفاده قرار گ يرد.
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فصل سوم :نکاتی در مورد سبک زندگی
 .17ارائه اطالعات
 .17-1تغذیه سالم
 .17-1-1بدو تولد تا  5سالگی:
 تغذیه انحصاری با شير مادر برای تمام نوزادان از تولد تا سن  6ماهگی توصيه می شود .زیرا هم برای مادر و هم
برای كودک مزایای سالمت بارزی دارد.
 باید از شروع تغذیه با غذاهای جامد تا قبل از سن  6ماهگی كودک اجتناب شود .همچنين برای نوزادانی كه با
شيرخشك تغذیه میشوند  6ماهگی ،سن توصيه شده برای شروع تغذیه با غذاهای جامد است.
 از  6ماهگی به بعد ،تغذیه با غذاهای جامد باید بهصورت تدریجی آغاز گردد ؛ ابتدا پوره (صاف نشده) ميوهها و
سبزیجات به كودک داده میشود و سپس بهتدریج به سمت غذاهای انگشتی به راحتی قابل كنترل مثل سبزیجات
پخته شده نرم ،كيك برنج و تکههای كوچك نان تغيير مییابد.
 غذاهایی كه ممکن است باعث ایجاد آلرژی شوند (شير ،تخممرغ ،گندم ،دانهها ،آجيل ،ماهی و ماهی صدفدار)
باید یك بار در یك زمان مشخص شروع شود تا هرگونه واكنشی بالفاصله تشخيص داده شود .برای دریافت
توصيههای بهروز بيش تر در مورد آلرژی به بادام زمينی به سایت زیر مراجعه كنيد.
www.food.gov.uk/safereating/allergyintol/peanutspregnancy
 انتظار میرود كودكان تقریباً از یك سالگی بهطور طبيعی در یك روز  3وعده غذا و دو ميانوعده ميل كنند.
 غذاهای بهوی ژه دارای چربی و قند باال مثل شيرینی ،كيك ،چيپس و غذاهای بيش از حد سرخ شده الزم نيستند و
باید استفاده از آنها به حداقل برسد یا از آنها اجتناب شود.
 باید مواظب بود كه مصرف نمك محدود شود (كم تر از یك گرم در روز تا  12ماهگی؛ از یك تا سه سالگی كمتر از
 2گرم در روز؛ و در  4 - 6سالگی حداكثر  3گرم در روز).
 برای اطمينان از اینکه كودكان باالی  2سال انرژی كافی برای رشد و نمو خود را از غذاهای نس بتاً كم حجم دریافت
میكنند؛ محصوالت لبنی پرچرب توصيه میشود و الزم است از مصرف غذاهای با فيبر بسيار باال خودداری شود.
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 از دو سالگی به بعد ،شروع تدریجی محصوالت لبنی كم چرب برای كودكانی كه به خوبی در حال رشد هستند و
رژیم غذایی متنوعی مصرف میكنند باید در نظر گرفته شود ؛ تا پيش از  5سالگی  ،اكثر كودكان براساس بشقاب
غذایی سالم 10تغذیه نمایند .اندازه و سهم غذایی باید متناسب با سن و قد كودک باشد.
 توصيه می شود مادرانی كه كودكان خود را با شير خود تغذیه میكنند روزانه مکملی حاوی  10ميکروگرم ویتامين
 Dمصرف كنند .تمام شيرخواران و كودكان باید قطره حاوی ویتامين  ، C ، Aو  Dرا از سن  6ماهگی تا  4سالگی
مصرف كنند .كودكان اقليت نژاد سياه (با پوست تيره) در معرض خطر كمبود ویتامين  Dهستند.
 مکملهای ویتامين رایگان از طریق "طرح آغاز سالم" (11در سایت  )healthystart.nhs.ukدر اختيار
خانوادههای واجدشرایط قرار میگيرد .این طرح توصيهها و اطالعات زمينه ای را برای متخصصين سالمت فراهم
میكند.
 اطالعات بيشتر در زمينه تغذیه از تولد تا  5سالگی در نشریات سالمت  NHSاسکاتلند در دسترس میباشد:
"كودک آماده پایدار" (12تا یك سالگی) و " نوپای آماده پایدار" (13تا سه سالگی).
 بروشورهای اطالعاتی در مورد تغذیه با شير مادر و از شير گرفتن  ،در بخش ارتقاء سالمت متعلق به بخشهای
تغذیه كودكان و هيأتهای محلی  NHSدر دسترس میباشد.
 .17-1-2کودکان باالی  5سال و بالغین
 از  5سالگی همه افراد به جز افراد ی كه به رژیم غذایی بالينی خاصی نياز دارند ،باید در مورد استفاده از رژیم
غذایی متعادل سالم مطابق با راهنماهای تغذیه سالم بالغين مورد تشویق قرار گيرند.
 بای د به بيماران توصيه شود كه غذای خود را از ميان  5گرو ه غذایی كه در بشقاب غذایی سالم (شکل زیر) نشان
داده شده ،انتخاب كنند .این مجموعه ش امل هر چيز خورده شده در طول روز ازجمله ميانوعدهها میباشد .ایجاد
تعادل بين گروههای مختلف غذایی در طول یك یا چند روز ،نسبت به یك وعده غذایی ،بهتر قابل دستيابی است.
 بشقاب تغذیه سالم (شکل زیر) برای همه افراد سالم از همه نژادها و افراد دارای وزن طبيعی یا اضافه وزن و نيز
برای افراد گياه خوار مناسب است.

Eatwell Plate
Healthy Start Scheme
Ready Steady Baby
Ready Steady Toddler
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 براساس شکل فوق ،هدف افراد باید مصرف موارد زیر باشد:
 oنان ،برنج ،س یب زمینی ،پاستا و دیگر غذاهای نشاستهای


به وفور بخورید و درصورت امکان ،انواع سبوسدار آنها را انتخاب كنيد.

 oمیوهها و سبزیجات


به وفور بخورید ،حداقل  5سهم از انواع ميوهها و سبزیجات در روز مصرف كنيد.

 oشیر و لبنیات


مقداری بخورید ،در صورت امکان جایگزینهای كم چرب آنها را انتخاب نمایيد ،یا انواع
پرچرب آنها را گاهبهگاه و یا به ميزان كمتر مصرف كنيد.

 oگوشت ،ماهی ،تخم مرغ ،حبوبات و دیگر منابع غیرلبنی پروتئینی


مقداری بخورید ،درصورت امکان جایگزینهای كم چرب را انتخاب كنيد ،یا انواع پرچرب آنها
را به صورت گاهبهگاه و یا به ميزان كمتر مصرف كنيد .حداقل دو واحد ماهی در هفته شامل
یك سهم ماهی چرب در نظر بگيرید.

 oغذاها و نوشیدنیهای پرچرب و یا خیلی شیرین


به ميزان خيلی كم مصرف كنيد.

 در صورت امکان ،سعی كنيد از گزینههای كمنمكتر انتخاب كنيد .بالغين نباید بيش از  6گرم در روز نمك مصرف
كنند.
 اطالعات بيشتر در مورد تعادل غذاها در یك رژیم غذایی سالم در سایت  www.eatwell.gov.ukقابلدسترس
است.
 بهمنظور كمك به مدیریت وزن ،تشویق افراد برای محدود نمودن مصرف غذاهای پرانرژی شامل شيرینیها،
نوشيدنیهای شيرین ،فستفودها و الکل حائز اهميت است.
 وا حدهای غذایی باید متناسب با سن ،جنس ،وزن فعلی و ميزان فعاليت افراد باشد .این نکته بسيار اهميت دارد كه
تأكيد گردد كودكان به ميزان واحدهای غذایی كمتری نسبت به بالغين نياز دارند.
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بازبینی برچسبها
افراد میتوانند با خواندن برچسبها ،غذاهای كمانرژیتر و كم چربیتر را انتخاب كنند .سيستم برچسبهای چراغ
راهنمایی اداره استانداردهای غذایی 14،به بيماران در انتخاب غذاهای دارای شکر و نمك كمتر  ،چربی اشباعشده
كمتر و چربی كمتر ،كمك میكند.
 .17-2كمک به كودكان و افراد جوان برای حفظ وزن سالم
والدین و مراقبتكنندگان را تشویق كنيد تا:


از اینکه فرزندان آنها وعدههای غذایی عادی ،شامل صبحانه را در فضای اجتماعی بدون حواسپرتی (مثل
تماشای تلویزیون) می خورند  ،اطمينان حاصل كنند.



در صورت امکان ،با فرزندان خود غذا بخورند.



فرزندان خود را با نشان دادن توجه ،گوش دادن و در آغوش كشيدن ،به جای غذا ،دلگرم نمایند.



غذا خوردن را از فعاليتهای دیگر مانند تماشای تلویزیون یا استفاده از كامپيوتر جدا كنند.



كودكان خود را تشویق كنند كه به عالئم گرسنگی درونی توجه نمایند و با اشتها غذا بخورند.



از طبقه بندی غذاها به عنوان خوب یا بد اجتناب كنند.



نگهداری غذاهایی كه كودک باید خارج از خانه  ،از آن اجتناب كند.

 .17-3فعالیت بدنی
 .17-3-1کودکان و افراد جوان
 كودكان و افراد جوان باید تشویق شوند تا برای كمك به مدیریت وزن ،و به دليل مزایای درمانی شناخته شدهدیگر ،مانند كاهش خطر ابتال به دیابت نوع  2و بيماریهای قلبی عروقی ،فعاليت بدنی خود را افزایش دهند.
 كودكان باید تشویق شوند هر روز حداقل  60دقيقه فعاليت متوسط تا شدید انجام دهند .این مدت را میتوان درچند دوره كوتاه تنظيم كرد .كودكانی كه از قبل اضافه وزن داشتند ممکن است نياز به انجام فعاليت بيش از 60
دقيقه د اشته باشند ،اما باید به تدریج زمان فعاليت بدنی خود را افزایش دهند.
 والدین باید از این نکته آگاه باشند كه كودكان را از بيش از دو ساعت بیتحركی در هر روز  ،بهویژه زمان تماشایصفحه نمایش (تماشای تلویزیون ،استفاده از كامپيوتر و انجام بازیهای ویدئویی)  ،منع نمایند.
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 به كودكان باید فرصت داد و آنها را حمایت كرد كه در زندگی روزمره خود فعالتر باشند (مانند پيادهروی،دوچرخهسواری  ،استفاده از پلهها و بازی فعال مانند پرش) و برای انجام فعاليتهای فيزیکی ساخ تارمند منظمتر
(مانند فوتبال ،شنا یا رقص)  ،حمایت شوند.
 انتخاب فعاليت باید به همراه كودک انجام شود  ،و متناسب با سن ،توانایی و اعتماد به نفس او باشد. مردم را تشویق كنيد تا برای فعالتر بودن به عنوان یك خانواده تالش نمایند ،برای مثال ،پيادهروی ودوچرخهسواری تا مدرسه و فروشگاه  ،رفتن به پارک و یا استخر شنا.
 ارائه اطالعات در مورد فرصتهای محلی برای فعال بودن ،دسترسی افراد را به این امکانات آسانتر میسازد وآنها را قادر به ایجاد یك تعهد بلندمدت در جهت فعال بودن مینماید.
 .17-3-2بزرگساالن
 مشاوره فعاليت بدنی باید برای گروهها و افراد مختلف طراحی شود .این امر بهویژه برای افرادی كه از قبل اضافهوزن یا چاقی داشتند (و ممکن است بيماریهای همزمان داشته باشند)  ،یا در مرحلهای از زندگی با باال بودن خطر
افزایش وزن مواجهاند (مانند افزایش وزن مفرط در دوران بارداری ،حفظ وزن پس از تولد  ،در یائسگی و یا هنگام
ترک سيگار) اهم يت دارد.
 بزرگساالن باید تشویق شوند تا فعاليت بدنی خود را افزایش دهند  ،اما نه با اميد كاهش وزن بلکه به دليل دیگرمزایای سالمتی كه فعاليت بدنی میتواند به ارمغان بياورد ،مانند كاهش خطر ابتال به دیابت نوع  2و بيماریهای
قلبی عروقی .بزرگساالن باید به انجام حداقل  30دقيقه فعاليت فيزیکی با شدت متوسط در حداقل پنج روز از هفته
ترغيب شوند.

شروع:
راهنمایی افراد در مورد افزایش فعاليت بدنی باید متمركز بر فعاليتهایی باشد كه بهراحتی در زندگی روزمره آنان
جای گيرد و متناسب با ترجيحات و شرایط فردی آنان طراحی شود .الگوهای خاص فعاليت مطلوب  ،تركيبی از
وسایل نقليه شخصی ،فعاليتهای خانگی مربوط به شغل و فعاليتهای تفریحی است.
 افراد را به شروع با آنچه از عهدهشان برمیآید  ،و سپس جستجوی راههای افزایش آن تشویق نمایيد .اگر آنهابرای مدتی فعال نبوده اند ،باید به آرامی شروع كنند .پس از چند هفته یا چند ماه  ،میتوان مدت زمان و تعداد ت کرار
فعاليتها را افزایش داد.
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 راه رفتن روشی برای كمك به وارد كردن فعاليت بدنی در زندگی روزمره است .هنگام شروع  10 ،دقيقهپيادهروی در روز تا دو هفته اول توصيه میشود.
 طول مدت و تعداد روزها را افزایش دهيد .افراد را به راه رفتن برای مدت طوالنیتر (تالش برای  15دقيقهپيادهروی به جای  10دقيقه و انجام پيادهروی در روزهای بيشتری از هفته) ترغيب نمایيد.
 سرعت را افزایش دهيد .اگر انجام آن با سهولت امکانپذیر است  ،آنها را تشویق به راه رفتن سریعتر كنيد  .پس ازپيادهروی منظم سریع برای چند ماه ،سعی كنيد برای مثال ،دوچرخهسواری یا شنا را در تعطيالت آخر هفته برای
ایجاد تنوع اضافه نمایيد.
 .17-3-3بزرگساالن مبتال به اضافه وزن یا چاقی
 افراد مبتال به اضافه وزن یا چاقی باید به افزایش مصرف انرژی از طریق افزایش ميزان فعاليت بدنی روزانه خ ودو نيز كاهش مقدار زمان بیتحركی خود (به عنوان مثال تماشای تلویزیون) ترغيب شوند .در زیر خالصه
توصيههایی برای فعاليت بدنی ارائه شده است:


برای پيشگيری از ابتالی تدریجی بزرگساالن به اضافه وزن یا چاقی نياز به  60 – 45دقيقه فعاليت با
شدت متوسط در روز است ،به خصوص اگر دریافت انرژی كاهش نيافته باشد.



به افرادی كه چاق بودهاند و وزن كم كرده اند توصيه شود كه آنها احتماالً نياز به انجام حداقل  60دقيقه
فعاليت با شدت متوسط در روز جهت حفظ كاهش وزن خود دارند.

 به بزرگساالنی كه برای مراقبتهای اول يه مراجعه میكنند باید ارزیابی خطرات سالمتی مرتبط با ميزان عدمفعاليت آنها پيشنهاد گردد و پس از آن برای مشاوره مناسب و فعاليتهای جامعه كه مناسب با منافع خاص آنان
طراحی شده ،ارجاع داده شوند.
 بزرگساالنی كه اضافه وزن یا چاقی دارند الزم است بدانند كه نياز روزانه آنها برای فعاليت فيزیکی باید از 30دقيقه فعاليت متوسط به حداقل  60دقيقه فعاليت متوسط افزایش یابد .برای مثال:


فعاليتهای لذتبخش را وارد زندگی روزمره كردن  ،برای مثال پيادهروی تا و از محل كار به عنوان
بخشی از یك سفر.



وارد كردن فعاليت در روز كاری  ،برای مثال استفاده از پله به جای آسانسور ،لذت بردن از پيادهروی در
زمان ناهار.



شركت در برنامههای ورزشی تحت نظارت.
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 بزرگساالن باید تشویق شوند كه سطوح توصيه شده را برای حفظ وزن ،با استفاده از رویکرد مدیریت شده بااهداف موردتوافق فراهم آورند .ارائه اطالعات محلی برای بيماران  ،دسترسی آنان را به فرصتها تسهيل نموده و
آنها را قادر به ایجاد یك تعهد بلندمدت برای فعال بودن میكند .هر گونه فعاليتی باید م تناسب با توانایی و سالمت
فيزیکی فرد در نظر گرفته شود.
 كاهش فعاليتهای كمتحرک ( ازقبيل نشستن طوالنیمدت برای تماشای تلویزیون ،انجام بازیهای ویدئویی یاكامپيوتر) باید مورد تشویق قرار گيرد.
 .17-3-4ایمنی
برای شركت در فعاليتهای فيزیکی ایمن و كاهش خطر بروز صدمات و دیگر عوارض جانبی ،مردم باید:
 خطرات بالقوه مربوط با هر نوع فعاليت را بشناسند. انواع فعاليتهای فيزیکی متناسب با اهداف و سطح سالمتی فعلی خود را انتخاب كنند. فعاليت فيزیکی خود را بهتدریج در طول زمان  ،هر موقع كه در جهت برآوردهسازی ر اهنماهای بالينی و یا اهدا فسالمت فعاليت بيشتری الزم است  ،افزایش دهند .افراد غيرفعال باید "شروع كم و آهسته" داشته باشند و بهتدریج
به طول مدت و تعداد دفعات فعاليت خود بيفزایند.
 لباس مناسب بپوشند و از تجهيزات مناسب در صورت لزوم استفاده نمایند. اگر افراد به بيماری و یا عالئم مزمن م بتال هستند باید تحت مراقبت پزشك باشند و در خصوص نوع و مقدارمناسب فعاليت مشورت بگيرند.
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پیشنهادات پژوهشی:
گروه تدوین گایدالین قادر به شناسایی شواهد كافی برای پاسخگوئی به همه سؤاالت اصلی پرسيده شده در این
گایدالین نبود .حيطههای زیر برای پژوهشهای آتی شناسایی شده اند:
 بررسی رابطه بين چاقی و زوال عقل مطالعات چاقی و اختالالت خلقی كه اثرات اضافه وزن ،چاقی و چاقی شدید را جداگانه بررسی میكنند. توسعه رویکردهای درمان چاقی در بيماران مبتال به ناتوانیهای یادگيری نقش درمان اختالل پرخوری در مدیریت وزن مطالعات مدیریت وزن با تمایز و ارزیابی روشن اثرات درمان بر كاهش وزن ( 4-3ماه) و بر حفظ كاهش وزن (4- 12ماه یا بيشتر)
 ارزیابی مداخالت برای حمایت از حفظ كاهش وزن آزمون RCTهای اثربخشی مداخله رفتاری و دارویی بهتنهایی و در تركيب با حفظ كاهش وزن در ميان افراد چاقمادرزادی
 ارزیابی برنامههای مدیریت وزن مبتنی بر اینترنت شناسایی مؤ ثرترین راه برای ارائه مشاوره رژیم غذایی ،به عنوان مثال فرد به فرد /گروهی /اطالعات كتبی اثرات بلندمدت رژیمهای غذایی با شاخص /بار گليسمی پایين انجام  RCTبرای تعيين اثربخشی برنامههای ورزشی مقاومتی ،بهتنهایی یا در تركيب با ورزش نوع هوازی ،در كاهش /حفظ وزن بلندمدت
 تعيين اثرات تجویز مقادیر مختلف فعاليت فيزیکی (با و بدون حمایتهای اضافی برای كمك به انطباق) بر كاهشوزن
  RCTبا  12ماه پيگيری یا بيشتر  ،با بررسی اثرات جداگانه و تركيبی تکنيكها بهمنظور افزایش انگيزه (به عنوان مثالمصاحبه انگيزشی) و تکنيكهای تغيير تغذیه و رفتار فعاليت فيزیکی (تکنيكهای تغيير رفتار)
 آزمایش  RCTمدل "مراحل تغيير" یك فراتئوری مبتنی بر مداخله مرحلهای همسان در مقایسه با شرایط غيرهمسان،عدم تطابق و كنترل
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 RCTهای مبتنی بر مداخالت مناسب  ،منتج از اندازهگيری دقيق مرحلهای و شامل ارزیابی مکرر آمادگی برای تغييربهمنظور ارائه مداخالت خاص مرحلهای در حال تکامل
 شناسایی اثر بخشی آموزش مدیریت وزن سفارشی برای افراد حرفهای بهمنظور تعيين رویکرد و منابع بسيار محتملبرای بهبود پيامدهای بيماران
 اثرات اجتماعی در دسترس بودن جراحی باریاتریك ميزان فعاليت فيزیکی موردنياز پس از جراحی برای كمك به حفظ كاهش وزن و مؤ ثرترین راه برای حمایت از بيماراندر دستيابی به این هدف
 اثر درمانهای روانشناسی بر نتایج جراحی باریاتریك و اینکه كدام گروه بيماران منتفع میشوند. كمبود ریزمغذیها و ارتباط آن با مضرات جراحی باریاتریك بررسی این كه كدام گروه بيماران ب يشترین مزایای بلندمدت از جراحی باریاتریك را از نظر كاهش مرگ و ميربيماریهای همزمان آینده دارند.
 اثربخشی مکملهای ریزمغذی پس از عمل جراحی باریاتریك اثرات جراحی باریاتریك بر روی متابوليسم استخوان ،خطر شکستگی پس از آن و رژیمهای دوز بهينه كليسم وویتامين  Dبه منظور كاهش خطر شکستگی
 ت عریف تغييرات در چربی و وزن بدن در كودكان چاق كه برای كاهش بيماریهای همزمان مرتبط با چاقی موردنيازهستند.
 كارآزمایی های تصادفی كنترل شده در مورد اثربخشی درمان دارویی ضدچاقی در نوجوانان چاق و بسيار چاق با تأكيدخاص بر مزایا /مضرات طوالنیمدت
 مطالعات تحقيقاتی بزرگ با طراحی دقيق در انگلستان در زمينه پيشگيری از چاقی در دوران كودكی تعریف شيوع و درجه عوارض روانی چاقی كودكان در انگلستان طی یك مطالعه كوهورت با طراحی دقيق كارآزماییهای بالينی تصادفی شده ( )RCTsآینده در مورد درمان چاقی دوران كودكان باید هنگام گزارش نتایج ،ازمدل  CONSORTپيروی كنند .بهمنظور مقایسه با مطالعات دیگر ،بهعنوان حداقل نویسندگان  ،باید نتایج زیر به هر دو
صورت؛ در ابتدا و در انتهای سنجش برای هر گروه  ،گزارش شود :ميانگين /ميانه وزن ،ميانگين /ميانه ، BMIو امتياز
ميانگين /ميانه ).BMI SD (Z
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اختصارات
Abbreviation
BED
BMI
BMI-SD
BMR
BNF
CBT
CHD
CHSP
CI
CVD
DBP
DSM
HbA1c
HDL
HOMA
HR
HRT
HTA
LCD
LC/HP
LD
LDL
LF/HC
MTA
NHS
NHS QIS
NICE
OR
PAR-Q
RCT
RR
SBP
SD
SDS-BMI
SEP
SES
SIGN
TC

binge-eating disorder
body mass index
body mass index standard deviation
basal metabolic rate
British National Formulary
cognitive behavioural therapy
coronary heart disease
Child Health Surveillance Programme
confidence interval
cardiovascular disease
diastolic blood pressure
Diagnostic and Statistical Manual
glycated haemoglobin
high density lipoprotein
homeostasis model assessment
hazard ratio
hormone replacement therapy
health technology assessment
low calorie diet
low carbohydrate/high protein
learning disabilities
low density lipoprotein
low-fat/high carbohydrate
multiple technology appraisal
National Health Service
NHS Quality Improvement Scotland
National Institute for Health and Clinical Excellence
odds ratio
physical activity readiness questionnaire
randomised controlled trial
relative risk
systolic blood pressure
standard deviation
standard deviation score – body mass index
socioeconomic position
socioeconomic status
Scottish Intercollegiate Guidelines Network
total cholesterol
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triglyceride
very low calorie diet
waist circumference
World Health Organisation

TG
VLCD
WC
WHO

پیوستها
پیوست  - Aجدول راهنمای سطح شواهد و رتبه توصیهها
براساس گایدالین مدیریت چاقی اسکاتلند ( )SIGN, 2010

مفاهیم

*LOE
1++

متاآناليزهای با كيفيت باال ،مرور سيستماتيك RCTها ،یا RCTهای دارای ریسك سوگيری بسيار
كم

1+

متاآناليزهای خوب اجراشده ،مرور سيستماتيك ،یا RCTهای دارای ریسك سوگيری كم

1-

متاآناليزها ،مرور سيستماتيك ،یا RCTهای دارای ریسك سوگيری باال

سطوح شواهد

مرور سيستماتيك با كيفيت باال در مورد مطالعات موردشاهدی یا همگروهی
2++

مطالعات موردشاهدی یا همگروهی با كيفيت باال دارای ریسك بسيار كم مخدوشكننده یا
سوگيری  ،و ا حتمال زیاد علّی بودن رابطه

2+

2-

مطالعات موردشاهدی یا همگروهی خوب اجرا شده دارای ریسك پائينی از مخدوشكننده یا
سوگيری ،و احتمال متوسط علّی بودن رابطه
مطالعات موردشاهدی یا همگروهی با ریسك باالیی از مخدوشكننده یا سوگيری ،و ریسك بارز
علّی نبودن رابطه

3

مطالعات غ يرتحليلی ،برای مثال گزارشات موردی ،سریهای موردی

4

نظرات خبرگان (متخصصين ،كارشناسان)

نکته :رتبه توصيهها با قدرت شواهدی مرتبط است كه توصيه موردنظر مبتنی بر آن شواهد است .این نکته

رتبه توصیهها

بيانگر اهميت بالينی توصيهها نيست.
مفاهیم

*GR

حداقل یك متاآناليز ،مرور سيستماتيك ،یا  RCTبا رتبه  ، 1++و قابل كاربرد مستقيم برای جمعيت
A

هدف؛ یا
مجموعه ای از شواهد عمدتاً شامل مطالعاتی با رتبه  ، 1+به طور مستقيم قابل كاربر د برای جمعيت
هدف ،و نشانگر ثبات كلی نتایج
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وا

ش

ح

و

ط

س

*LOE

مفاهیم

مجموعه ای از شواهد شامل مطالعات دارای رتبه  ، 2++مستقيماً قابل كاربرد برای جمعيت هدف ،و
B

نشانگر ثبات كلی نتایج؛ یا
شواهد منتج از مطالعات با رتبه  1++یا 1+
مجموعه ای از شواهد شامل مطالعات دارای رتبه  ، 2+مستقيماً قابل كاربرد برای جمع يت هدف و

C

نشانگر ثبات كلی نتایج؛ یا
شواهد منتج از مطالعات دارای رتبه 2++

D

سطح شواهد  3یا  4؛ یا
شواهد منتج از مطالعات دارای رتبه 2+

مناسب

نکات عملی

مفاهیم

*GR



بهترین عملکردهای توصیه شده براساس تجربیات بالینی گروه تدوین گایدالین

*  = GRرتبه توصيهها ( )Grade of Recommendationو  =LOEسطح شواهد ()Level of Evidence
** قا بل دسترس درwww.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/50/index.html :
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پیوست  - Bنمودار شاخص توده بدنی ( )BMIدر بزرگساالن

57

پیوست  - Cنمودارهای صدک شاخص توده بدنی ( )BMIدر كودكان (پسران)

58

پیوست  - Cنمودارهای صدک شاخص توده بدنی ( )BMIدر كودكان (دختران)
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پیوست  - Dدیاگرام فرایند انتخاب راهنمای بالینی چاقی و اضافه وزن
جستجوی جامع
متون جستجوشده 8 :وب سایت رسمی راهنماهای بالينی 8 ،وب سایت
تخصصی پزشکی و جنرال

بازیابی
 21گایدالین جهت
مطالعه كامل ،بازیابی شد

بازبینی
صرفاً راهنماهای بالينی مطابق با

 13گایدالین كنار

سه معيار شمول زیر غربال شدند:

گذاشته شد

دردسترس بودن نسخه كامل ،به
 8گایدالین با معيارها

روز بودن ،و سازماندهی مناسب

مطابقت داشتند.

ارزیابی مقدماتی در فاز اول:

 5گایدالین

 10نقدكننده مستقل در جلسهای مشترک به بررسی

حذف شد

 8گایدالین منتخب پرداختند.

 3گایدالین برگزیده شد

ارزیابیAGREE II :
 6نقدكننده مستقل آشنا به استفاده از ابزار نقد راهنمای AGREE

 2گایدالین كنار

باالترین امتيازدهی CPGها

گذاشته شد

درنظر گرفته شد

گایدالین عملی بالینی ( )CPGدارای باالترین امتیاز براساس ابزار نقد با عنوان ز یر انتخاب شد:
)Management of Obesity: A national clinical guideline (2010
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 گایدالین بازیابی شده و امتیازات تخصیص یافته21  جدول لیست مشخصات- E پیوست
مالکهای غربالگری

مشخصات راهنماهای بالینی موجود در زمینه مدیریت اضافه وزن و چاقی

به روز دسترسی به سازماندهی

جامعه

مؤسسه/کشور

مناسب

نسخه کامل

بودن

++

+

++

Adult Canada/

++

-

++

Adult US/

+++++

+

++

++

-

++

++++

+

++

Adult & New Zealand/ M inistry of
Children Health

+++

+

++

Children

+++

+

++

Adult EU/ Department of Endocrinology/

+

+

++

Adult

هدف

Canadian Agency for

Drugs and Technologies in Health
Michigan Quality

Improvement Consortium

Adult & Scotland/Scottish Intercollegiate
Children Guidelines Network
Adult

World Gastroenterology
Organisation

U.S.A./ The Endocrine
Society

Institute for Metabolic Sciences

National Heart, Lung, and Blood
Institute, National Institutes of
Health

Adult Canada/Ontario Guidelines Advisory

+

-

+

+

-

+

Children Canada/

+++

+

+

Adult &
Canada/ CM AJ
Children

+

-

+

Adult

++

+

+

M edStar Physician
Adult Partners/M edStar Family
Choice

++++

+

+

Adult & Clinical Excellence/ National
Children Collaborating Centre for P rimary

Committee

Ontario Guidelines Advisory

Committee

Agency for Healthcare Research and
Quality / the Health Resources and
Services Administration

National Institute for Health and

Care

Adult &
UK/ NICE
Children

تاریخ
2012

عنوان
M indfulness Training for Weight Loss in Obese Adults: A
Review of the Clinical Evidence and Guidelines

2

2010 M anagement of Obesity: A national clinical guideline

3

World Gastroenterology Organisation Global Guideline:
obesity
Clinical Guidelines for Weight M anagement in New
2009
Zealand Children and Young People
Prevention and Treatment of Pediatric Obesity: An
2008 Endocrine Society Clinical Practice Guideline Based on
Expert Opinion
2010

2008

M anagement of Obesity in Adults: European Clinical
Practice Guidelines

Translational Research Implemetation of NHLBI Obesity
2008 Guidelines in Primary Care Community Setting: T he
2007

Summary of Recommended Guideline: Obesity in
Children
2006 Canadian clinical practice guidelines on the
2007 management and prevention of obesity in adults and
children
2007

2007

Obesity Counseling and Guidelines in Primary Care: A
Qualitative Study

Clinical Guidelines on the Identification, Evaluation, and
2007 Treatment of Overweight and Obesity in Adults

+

-

Adult

2003 M anagement of obesity. A national clinical guideline
2003

-

+++

+

-

Adult AUS/NHM RC

+

-

+

+

-

Adult

+++

+

-

Adult

++

Weight Realities Division of the

6

7

8

10

11

12

13

Obesity: the prevention, identification, assessment and
14
2006 management of overweight and obesity in adults and
children
Obesity guidance on the prevention, identification,
2006 assessment and management of overweight and obesity in 15
adults and children
Pharmacologic and Surgical M anagement of Obesity in
2005 Primary Care: A Clinical Practice Guideline from the American 16

+

-

5

Summary of Recommended Guideline: Obesity in Adults 9

+

++

4

Physician Obesity Awareness Project

+

Adult UK/ SIGN

1

2011 M anagement of overweight and obesity in the adult

++

US/ American College of
Physicians

ردیف

College of Physicians

Overweight and Obesity in Children and Adolescents: A
Guide for General Practitioners
Guidelines for Childhood Obesity Prevention Programs:

17
18

Children Society for Nutrition Education

2003

Germany/ Knoll
Deutschland

2001

Development Process of an evidence-based guideline for
the treatment of obesity

20

2000

The Practical Guide Identification, Evaluation, and T reatment
of Overweight and Obesity in Adults

21

US/North American Association for the
Study of Obesity
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Promoting Healthy Weight in Children

19

کد

 مؤ سسه/کشور

تاریخ

عنوان

ردیف

 مشخصات هشت راهنمای بالینی منتخب برای بومیسازی گ ایدالین مدیریت اضافه وزن و چاقی- F پیوست
)(در فاز اول

G6-2010-UK

Scotland/ Scottish
Intercollegiate
Guidelines Network

2010

Management of Obesity: A national clinical
guideline

1

G5-2009-NZ

New Zealand/
Ministry of Health

2009

Clinical Guidelines for Weight Management in
New Zealand Children and Young People

2

G1-2008-US

U.S.A./ The
Endocrine Society

2008

Prevention and Treatment of Pediatric Obesity: An
Endocrine Society Clinical Practice Guideline
Based on Expert Opinion

3

G24-2008-EU

EU/ Department of
Endocrinology/
Institute for
Metabolic Sciences

2008

Management of Obesity in Adults: European
Clinical Practice Guidelines

4

G4-2006-UK

National Institute for
Health and Clinical
Excellence/

2006

Obesity: the prevention, identification, assessment
and management of overweight and obesity in
adults and children

5

G30-2006-CA

Canada /Canadian
Medical Association

2006

2006 Canadian clinical practice guidelines on the
management and prevention of obesity in adults
and children

6

G31-2003-AUS

AUS/NHMRC

2003

OVERWEIGHT AND OBESITY IN CHILDREN
AND ADOLESCENTS
A Guide for General Practitioners

7

G22-2000-US

US/ North American
Association for the
Study of Obesity

2000

The Practical Guide Identification, Evaluation, and
Treatment of Overweight and Obesity in Adults

8
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پیوست  - Gخالصه امتیازات اختصاص داده شده به سه گایدالین منتخب مدیریت اضافه وزن و چاقی
(توسط  6نفر از اعضاء طرح)

63

پیوست  - Hمسیر مراقبت اولیه پیشنهادی برای بزرگساالن مبتال به چاقی و اضافه وزن
خیر

توصیه هدفمند سبک زندگی را به فرد ارائه دهید .به فصل
سوم (ارائه اطالعات) مراجعه شود.

ارزیابی وزن BMI /در بزرگساالن

خیر

*? BMI >25

خیر

متون و ادبیات قبلی فراهم شده است؟

موضوع وزن را مطرح کنید

بله

بله

چنانچه /وقتی مورد نیاز است ،بحث و گفتگوی

بیمار مایل به تغییر است؟

بیشتر و پشتیبانی آتی ارائه شود.
بله

چنانچه بیمار تمایل به تغییر دارد مجدداً ارزیابی نمائید.
گزینه های قبلی را برای مدیریت تکرار نمائید.

تغذیه سالم ،فعالیت فیزیکی ،توصیه مختصر رفتاری و
دارودرمانی در صورت ضرورت توصیه شود .درصورتی که
مناسب باشد ،علت زمینهای /بیماری همراه کنترل شود .اهداف
مدیریت وزن را برای فرد در نظر بگیرید .به فصل سوم (ارائه
اطالعات) مراجعه شود.

یا
اگر مناسب و قابل دسترس باشد ،ارجاع به مرکز خدمات
تخصصی را برای پشتیبانی بیشتر در نظر بگیرید (اگر م الک

خیر

افزایش /کاهش وزن در پایبندی به اهداف؟

بومی تأمین می شود).

بله

ارزیابی






BMI
دور كمر

حفظ و پشتیبانی محلی گزینهها

تغذیه و فعاليت فيزیکی
مباحث احساسی  /روانشناختی
سابقه اجتماعی (شامل مصرف الکل و سيگار)



سوابق خانواده ،مانند دیابتCHD ،



علتهای دارویی مانند داروهای مرتبط با دیابت یا سالمت روان

توجه





بيماریهای همراه مرتبط ،مانند دیابت ،فشار خون باال ،CHD ،آپنه در خواب ،مشکالت تنفسی ،بيماری كبد چرب غيرالکلی
علتهای زمينهای ،مانند كمكاری تيروئيد
مردم جنوب آسيا ،چين و ژاپن ممکن است در  BMI> 23دارای اضافه وزن و در  ،BMI> 27.5چاق بهشمار روند.
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پیوست  - Iمسیر مراقبت اولیه پیشنهادی برای كودكان و افراد جوان مبتال به چاقی و اضافه وزن

ارزیابی وزن BMI /در کودکان و افراد جوان

توصیه هدفمند سبک زندگی را به فرد ارائه دهید .به

اگر  ≥ 9 1 st centileابتال به اضافه وزن،

فصل سوم (ارائه اطال عات) مراجعه شود  .ارزش مدیریت

 ≥ 9 8 th centileابتال به چاقی است.

وزن را بحث کنید؛ برای کمک /حمایت بیشتر تماس
حاصل نمایید.

موضوع وزن را مطرح کنید.

خیر

بله
متون و ادبیات قبلی فراهم شده است؟

خیر
کودک و خانواده مایل به ت غییر هستند؟

چنانچه مناسب است ،بازبینی نمائید.

بله

بله
چنانچه /وقتی مورد نیاز است ،بحث و گفتگوی

تغذیه سالم ،فعالیت فیزیکی ،توصیه مختصر رفتاری و دارودرمانی در

بیشتر و پشتیبانی آتی ارائه شود.

صورت ضرورت توصیه شود .درصورتی که مناسب باشد علت زمینهای/
بیماری همراه کنترل شود .به فصل سوم (ارائه اطالعات )؛ یا به مرکز
خدمات محلی چاقی کودکان (اگر کودک مالک محلی بودن را تأمین
میکند) رجوع شود.

چ نانچه خانواده /کودک تمایل به تغییر دارد مجدداً ارزیابی
نمائید .گزینه قبلی را برای کنترل تکرار نمائید.

یا
برای پشتیبانی بیشتر (اگر مالک بومی تأمین شود) به مرکز
خدمات محلی چاقی کودکان ارجاع شود

یا

خیر

اگر مناسب و قابل دسترس باشد ،ارجاع به متخصص غدد
کودکان برای ارزیابی علت زمینهای و/یا بیماریهای همراه را در

افزایش /صدک  BMIکاهش یافت؟
بله

نظر بگیرید.

حفظ و پشتیبانی محلی گزینهها

ارزیابی:
 عادات غذا خوردن ،الگوهای فعاليت فيزیکی ،رفتارهای بیتحرک  ،مانند تماشای تلویزیون


 - BMIطراحی بر روی نمودار صدک



مباحث احساسی /روانشناختی



سابقه اجتماعی و تحصيلی



ميزان حمایت خانواده



وضعيت وابستگان نزدیك خانواده (ازنظر اطالعات محيطی و ژنتيك)
65



سوابق خانواده ،مانند چاقی /دیابت



عالئم غيرپزشکی ،مثالً عدم تحمل تمرینات ورزشی ،ناراحتی از لباسها  ،عرق كردن



سالمت روان



توجه


آكانتوز

سياه 15

بيماریهای همراه مرتبط  -س ندرم متابوليك ،مشکالت تنفسی ،مشکالت لگن و زانو ،دیابت ، CHD ،اختالالت
حبس نفس در خواب ،فشار خون باال را درنظر بگيرید.



علت زمينهای  -كمكاری تيروئيد  ،سندرم كوشينگ ،نقص هورمون رشد ،سندرم پرادر ویلی 16را درنظر بگيرید.

Acanthosis nigricans
Prader Willi

66

1
1

 جدول ارزیابی همخوانی توصیهها- J پیوست

توصیه

SIGN

Canada

NICE
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نوع سؤال

Grade

Outcome

Level of
evidence

Comparison

Phrase of Recommendation

Intervention

Guideline
(CPG)

Population

:سؤال

پیوست  :Kجدول اطالعات شواهد پشتیبان توصیه

کد مقاله

جمعیت

مداخله

مداخله مقایسهای

68

پیامدهای اولیه
( )primary outcomes

اندازه اثر

دقت آماری

سطح شواهد

مالحظات

