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 و رستىرانها تعطیلی و آمد و رفت شدن محدود علیزغم
 :شد سیاد افزاد خىردن ها مغاسه

 بی ثباتی اقتصادی و تغییر در زنجیره تإمین غذا و احساس ناامنی•

 انبار کردن خوراکی جهت کاهش لزوم خروج از منزل•

 تجربه استرس و هیجانات منفی، سپس پناه آوردن به خوردن •

 عقاید غلط مبنی بر افزایش خوردن برای ایمن شدن در برابرویروس•

 افزایش مصرف غذاهای فرآوری شده با کالری باال وبا چربی اشباع•

 بی تحرکی•

 تعطیلی باشگاه ها•

 ایزوالسیون•

 تعطیلی مشاوره ها و خدمات بهداشت روان•



  در دوران پاندمی کزونا

 به صورت کلی BMIافزایش •

 Overweightو   Obesityافزایش شیوع •

•BMI کودکان چاق بیشتر نشد 

 خصوصاً در سنین دبیرستان و فارغ التحصیل شده ها•



 هفته/ بار  3>غذای سرخ کردنی     

 کاهش مصرف آب   عوامل خطر چاقی 

 ساعت6/ روز≤ بی تحرکی      

Screen time>2.45hour/day)))) 

 

 

 مصرف باالتر غذاهای دریایی     

 

 زنگ تفریح و استراحت فعال به جای سرگرم شدن با مدیا     

   عوامل محافظتی در برابر چاقی

 (ساعت 2-3)بار  4/ هفته≤ ورزش در حد افزایش ضربان قلب      



 چاقی            افشایش شدت بیماری کىوید 

 Aویتامین    

 Dویتامین    

 Eویتامین    

 افزایش خطر ابتال    مینرال   

 افزایش شدت عالیم       کمبود

 کاهش تأثیر واکسن    روی   

 سلنیوم   

 فیبر   

 اسیدهای چرب اشباع   



 البته خبز خىب

     

 

 افزایش فرصت برای آشپزی و خرید تازه     

 افزایش مهارت آشپزی   درخانه ماندن

 افزایش فرصت بازی و شوخی با کودک حین تهیه غذا    



 راهکار های بهبود تغذیه و کاهص چاقی



 مداخالت آمىسشی تغذیه سالم

َفتٍ آمًسش در مًرد تغذیٍ سالم،   3کًدک ي وًجًان چاق در ایتالیا بٍ مذت  41•
 :فعالیت ي خًاب داشتىذ

 
 افشایش مصزف میًٌ

 مصزف سبشی فزقی وکزد
 !!!افشایش مصزف چیپس ، گًشت قزمش ي شکز 

 
 

 آمًسش مبتىی بز خاوًادٌ بٍ جای آمًسش بٍ کًدک یاوًجًان



 نکات درنظز گزفته ضده بزای مطاوره تغذیه به خانواده

 
 رصیم غذایی متىًع•
 افشایش مصزف غذای تاسٌ ي سالم•
 دروظز گزفته وظز ير ضایتمىذی کًدک در اوتخاب غذا•
 افشایش مصزف میًٌ ي سبشی•
 افشایش مشارکت کًدک در تُیٍ غذا•
 افشایش مُارت آشپشی•



سزسنص و تنبیه روش خوبی بزای کنتزل سیاد خوردن و 

 چاقی نیست



کنتزل اضافه وسن و چاقی نیاس به اصالح سیاستگشاری های  

 کالن جامعه دارد

 

 

 

 در دستزس بًدن غذای سالم ي امکان تُیٍ آن•
 
 تبلیغ ي آمًسش تغذیٍ صحیح•



 

تًجٍ مذارس ي معلمیه بٍ افشایش فعالیت داوش آمًسان در 

 کالس یا خارج اس کالس با ريشُای خالقاوٍ متعذد



 اثزات غیزمستقیم دراس مدت  دیساستز بز کاردیىمتابىلیک
!!(سال بعد  95اس یک ماه بعد تا )    

 
 

 :سال بعد  28بعنوان عامل پری ناتال  1918قحطی و آنفوالنزا در سال •

 

 عروقی -، افزایش اختالالت قلبی LDLافزایش     

   

 نورون     

 قلب و عروق  با مکانیسم های مختلف•

 اندوکرین  

 ایمنی  



 پایان


