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هصاحبِ، ارسیابی ٍ ضزح حال اس بیواراى با افشایص 

  ٍسى ٍ چاق



 

 پطؾكٟبی ٔفیسی وٝ ٔی تٛا٘س ٘كبٖ زٞٙسٜ ٔیعاٖ اٍ٘یعٜ فطز ثطای تغییط ثبقس

  ٚظ٘تبٖ نحجت وٙیٓ؟ ضاثغٝ ثبآیب ایٗ أىبٖ ٞؿت وٝ زض 

 ٖذٛز زاضیس؟ اآلٖ چٝ احؿبؾی زض ٔٛضز ٚظ 

  ثطای قٕب تغییط ضفتبض چمسض إٞیت زاضز؟ 

 ثٝ ذٛزتبٖ ثطای تغییط زض ؾجه ظ٘سٌی تبٖ چمسض اػتٕبز زاضیس؟ 

 آیب حٛازث اؾتطؼ ظایی زض ظ٘سٌی تبٖ ٚرٛز زاضز وٝ ٔب٘ؼی ثطای تغییط ضفتبضتبٖ ٔحؿٛة قٛز؟ 

 وٙیس؟ قیٜٛ ظ٘سٌی اػٕبَ ٔیتغییطاتی ضا زض ایٗ  چٝ زاضیس، ذٛز ظ٘سٌی قیٜٛ تغییط ثٝ تهٕیٓ اٌط 

 ؟٘بْ ثجطیس ٔی تٛا٘یس ضا ،حسالُ زٚ یب ؾٝ فبیسٜ ای وٝ اظ ایٗ تغییط قیٜٛ ظ٘سٌی تبٖ ثسؾت ٔی آیس 

 ثٝ چٝ ٘حٛ آٖ ضا ا٘زبْ ٔی زٞیس؟ زاضیس، تغییط ایٗ ا٘زبْ ثٝ تهٕیٓ اٌط 

 ثیٙیس؟ ٔیچٍٛ٘ٝ  ضا ٞب پیٍیطی ؟لسْ ثطزاضیس رّٛ ثٝ تب ٔی وٙس وٕه قٕبٞب ثٝ  ثحجایٗ  چمسض 

 تغصیٝ ؾبِٓ ثطای قٕب چٝ ٔفٟٛٔی زاضز؟ 

 ذٛضیس؟ ٔی غصا ٞؿتیس، غٍٕیٗ یب اؾتطؼزض  حٛنّٝ، ثی قٕب وٝ ٍٞٙبٔی آیب 

 فؼبِیت فیعیىی ٔی ثبقس؟ ظٔبٖ ثطای  ثٟتطیٗ چٝ ٚلتی اظ قجب٘ٝ ضٚظ 

 فؼبِیت فیعیىی چٝ ٔفٟٛٔی ثطای قٕب زاضز؟ 

  ثطای قٕب ِصت ثرف اؾت یب وٝ زض ٌصقتٝ ثطای قٕب ِصت ثرف چٝ ٘ٛع فؼبِیت فیعیىی زض حبَ حبضط

 ثٛز؟

 چٝ اٞساف ٔٙغمی ضا ٔی تٛا٘یس ثطای ٚضؼیت ٚظ٘تبٖ ٔغح وٙیس؟ 

 چٝ ٘ٛع تغییطاتی لهس زاضیس اػٕبَ ٕ٘بییس؟ 

  زضیبفت ٕ٘بییس؟ ثطای ثطآٚضزٜ قسٖ اٞسافی وٝ ٔغطح وطزیس،چٝ ٘ٛع وٕىی زٚؾت زاضیس 

 :ثبیس ثٝ ؾٝ ٘ىتٝ تٛرٝ زاقتثطای یه ٔٛفمیت ثبِمٜٛ 

 زاقتٝ ثبقسٚرٛز ثطای ثیٕبض ثبیس زضن ثبالیی اظ إٞیت تغییط  .1

 ثیٕبض ثبیس اػتٕبز ثٝ ٘فؽ وبفی زض ضاثغٝ ثب تٛا٘بیی ذٛز زض تغییط ضفتبض زاقتٝ ثبقس .2

 ثٛزٜ ٚ ٔهٕٓ ثٝ ا٘زبْ آٖ ثبقس. ثیٕبض ایٗ تغییط یه اِٚٛیت ٟٔٓ ثطای .3



 ب چٍٛ٘ٝ ثتٛا٘یٓ ٔٛضٛع افعایف ٚظٖ ٚ یب چبلی ضا زض ٔكبٚضٜ ٞبی ذٛزٔبٖ ٔٛضٛع ٟٔٓ زیٍط آٖ اؾت وٝ ٔ

آزضؼ زٞیٓ. تؼساز ظیبزی اظ ٔغبِؼبت ٘كبٖ زاز٘س وٝ ثیٕبضاٖ اظ انغالحبتی ٘ظیط ٚظٖ ٚ قبذم تٛزٜ ثس٘ی 

 ثیكتط اظ انغالحبتی ٘ظیط چطثی، چطثی ظیبز ٚ چبلی ذٛقكبٖ ٔی آیس. 

 ثبیس ثٝ ٘ىبت ظیط تٛرٝ ٕ٘ٛز:زض ٌطفتٗ قطح حبَ اظ ثیٕبضاٖ 

 ا٘تظبضات ٚ اٍ٘یعٜ ٞبی ثیٕبض ثطای تغییط (1

زض حبِی  ثبیس اضظیبثی قٛز ٔمبزیط ٚظٖ ثیٕبض زض عی ظٔبٖ ) اظ ثسٚ تِٛس تب قىُ ٌیطی ا٘ساظٜ ٚالؼی اـ( (2

وٝ ػٛأُ غ٘تیىی ، ٔحطوٟبی ذبضری ٚ حٛازحی وٝ ٔٙتٟی ثٝ افعایف ٚظٖ ٚ یب تغییطات ٟٔٓ زض ٚظٖ 

. ثٝ ػجبضت زیٍط ثبیس تؼییٗ قٛز وٝ افعایف ٚظٖ قس ٘یع زض اضظیبثی ٞب ٔٛضز وٙىبـ لطاض ٌیطز ثیٕبض

ثیٕبض ضیكٝ زض وٛزوی زاضز ٚ یب آ٘ىٝ اذیطا ایزبز قسٜ اؾت؟ چطا وٝ ضٚیىطزٞبی ٔتفبٚتی زض ایٗ زٚ 

 ٚضؼیت ٔرتّف ثبیس زض پیف ٌطفتٝ قٛز.

زض ٚظٖ زض عی ظ٘سٌی فطز ثبیس ٌعاضـ قسٜ ٚ اتیِٛٛغی قٙبؾبیی زِیُ افعایف ٚظٖ: ٞط تغییط زیٙبٔیه   (3

، زاضٚٞب، وبٞف فؼبِیت فیعیىی، ثیٕبضی ٞبی ٛأُ فیعیِٛٛغیه ) ٘ظیط ثبضزاضی(آٖ ثبیس تؼییٗ ٌطزز. ػ

. ٔٛضز اضظیبثی لطاض ٌیطز ٔطثٛط ثٝ ذٛضزٖ، ػٛأُ ضٚحی ضٚا٘ی ٚ غفّت ٚ ٘بزیسٜ قسٖ زض زٚضاٖ وٛزوی

ثعضٌؿبِی ثطای افعایف ٚظٖ، تًٙ قسٖ ٚ تغییطات زض ا٘ساظٜ ِجبؾٟب ثطای فطز  یه ٘كبٍ٘ط ذٛة زض زٚضاٖ

ٔی ثبقس. ثبیس فبظی وٝ زض آٖ ثیٕبض ثٝ ؾط ٔی ثطز ٔكرم ٌطزز یؼٙی فبظ زیٙبٔیه وٝ زض آٖ ثیٕبض یب 

افعایف ٚظٖ ٔی یبثس ٚ یب آ٘ىٝ وبٞف ٚظٖ پیسا ٔی وٙس ٚ فبظ تخجیت وٝ زض آٖ ٚظٖ ثیٕبض ٚضؼیت حبثتی 

 ٚظٖ ثیٕبض لجُ اظ وبٞف ٚظٖ ثبیس زض ٚضؼیت حجبت لطاض ثٍیطز.ضا عی ٔی وٙس. 

اضظیبثی زضٔبٟ٘بیی وٝ زض ٌصقتٝ نٛضت ٌطفتٝ ٚتبحیطات آٖ ٘یع اظ إٞیت ظیبزی ثطذٛضزاض ٔی ثبقس.  (4

ضغیٕٟبی الغطی زض ٌصقتٝ، ؾیىُ ٚظٖ ثیٕبض، قىؿتٟب ٚ ٔٛفمیتٟب ٚ زض ٟ٘بیت ٍ٘طـ ثؿتٍبٖ ٚ زٚؾتبٖ 

 ٗ ظٔیٙٝ ٘یع ثبیس ٔٛضز اضظیبثی لطاض ثٍیطز.زض ای

 ٔیعاٖ ػاللٝ ثطای زضٔبٖ ٚ زالیّف (5

 ٔیعاٖ ا٘تظبضی وٝ ثیٕب ثطای وبٞف ٚظٖ ٚزٚض وٕط ٚ تغییطات زض ظ٘سٌی اـ زاضز (6

تؼطیفی اظ ؾجه ظ٘سٌی حطفٝ ای ٚ ذب٘ٛازٌی، ثرهٛل فؼبِیت فیعیىی ) ٚضظقٟبی ؾبظٔبٖ زٞی قسٜ،  (7

(، ٚ ٕٞزٙیٗ ػسْ فؼبیت فیعیىی ٚ ضفتبضٞبی یىزب ٘كیٙی ٚ ثسٖٚ فؼبِیت.  ظٔبٖ ِصت ٚ فؼبِیت فیعیىی

تغییط اظ یه ؾجه ظ٘سٌی ٕٞطاٜ ثب فؼبِیت ثٝ ؾجه ظ٘سٌی ثسٖٚ فؼبِیت یه ػبُٔ ذغط ثطای افعایف 



ٚظٖ فطز ٔی ثبقس. ثٝ ػالٜٚ اظ زؾت زازٖ قغُ، اظزٚاد ) یب عالق( یب اظ زؾت زازٖ ػعیع ٚ زض ؾٛي 

 تٛا٘س یه ػبُٔ آغبظ وٙٙسٜ ای ثطای افعایف ٚظٖ ثبقس. ثٛزٖ ذٛز ٔی 

 ثطضؾی تبضیرچٝ ذب٘ٛازٌی اظ چبلی ٚ ثیٕبضی ٞبی لّجی ٔتبثِٛیه (8

ضؾی ثط تهٛیط ٔٙفی اظ قىُ ثسٖ ثطضٚی ثیٕبض، ٔیعاٖ اػتٕبز ثٝ ٘فؽ ٚ ػعت ٘فؿف،اضظیبثی تبحیط ضٚا٘ی  (9

ٔیعاٖ تٕبیُ ٚ ػاللٝ ٔٙسی فطز ثطای ، ؾطػت وبٞف ٚظٖ ٔغّٛة ٚ ٚظٖ ٚ یب تهٛیط ٔغّٛة اظ ثسٖ

ویٌّٛطْ زض ػطو  5-11تغییط زض ؾجه ظ٘سٌی. ثٝ ػٙٛاٖ ٔخبَ یه وبٞف ٚظٖ غیط ٚالؼی ثب ؾطػت 

 پیف آٌٟی ذٛثی ٘ساضز. ، ضٚظ 14تب  11

ظیبثی ثیٕبضی ٞبی ٔطثٛط ثٝ اقتٟب، افؿطزٌی، اضغطاة، اؾتطؼ، ویفیت پبییٗ ذٛاة، پطٚفبیُ ضٚا٘ی اض  (11

 ٞبی ارتٕبػی زض ظ٘سٌی فطز فطز ٚ رٙجٝ

اضظیبثی ٔیعاٖ ٔهطف غصا ٚ پطٚفبیُ ضفتبضی فطز: چٝ غصایی ٚ چٍٛ٘ٝ غصا ٔی ذٛضیس، ثب چٝ وؿب٘ی غصا   (11

ٔی ذٛضیس؟ وزب غصا ٔی ذٛضیس؟ ٔحُ ٔهطف ٚػسٜ ٞبی غصایی تبٖ زض ذب٘ٝ اؾت یب زض ربی زیٍط؟ 

ٌٛـ ٞبی ٞٛقٕٙس، تجّت یب ٌٛـ زازٖ ثٝ ضازیٛ اؾتفبزٜ اظ  ،یع، ٍٞٙبْ ٍ٘بٜ وطزٖ ثٝ تّٛیعیٖٛثطضٚی ٔ

، ظٔبٖ ٚ تطویت ٚػسٜ ٞبی غصایی، تؼساز ثكمبة غصایی وٝ زض ٔهطف غصا غصا ٔی ذٛضیس؟. ؾبذتبض، ٔست

ٞط ٚػسٜ ٔهطف ٔی وٙیس ٚ ٕٞچٙیٗ ذغبٞبی تغصیٝ ای ٘ظیط ٔهطف ٘ٛقیس٘یٟبی قیطیٗ ٚ یب ٔهطف 

 ضا ثطقٕبضیس اِىُ

آیب قٕب ثط اؾبؼ ٔیُ غصا ٔی ذٛضیس؟ اضظیبثی احؿبؾبت فیعیِٛٛغیه یه ؾئٛاَ ٟٔٓ اظ ثیٕبض؟   (12

ٌطؾٍٙی ٚ اقتٟب، ؾطػت غصا ذٛضزٖ، ٔیعاٖ ِصت زض حیٗ غصا ذٛضزٖ. ٔهطف ٔیبٖ ٚػسٜ ٞب، ٘ٛقیس٘ی 

 ٞب ٚ قطاة، پطاقتٟبیی، پطذٛضی ٚ ؾٙسضٟٔبی غصا ذٛضزٖ قجب٘ٝ

  



 

افزاد با افشایص ٍسى  ٍ ارسیابی آسهایطگاّی هؼایٌِ فیشیکی

  ٍ چاق



 ٔؼبیٙٝ فیعیىی:

٘یبظ ثٝ یبزآٚضی اؾت وٝ ثیٕبض ٔجتال ثٝ چبلی ٘یبظ ثٝ اثعاضٞب، ضفتبضٞب ٚ ٟٔبضتٟبیی ثطای ٔؼبیٙٝ فیعیىی زاضز. 

 اضظیبثی ٞبی ثبِیٙی ٔؼٕٛال ا٘ساظٜ ٌیطی ٞبی ظیط ضا تٛنیٝ ٔی وٙٙس:

ثیٕبض ِجبؾٟبی اضبفی ضا زضآٚضزٜ ثبقس، ریجٟبیف ذبِی ثٛزٜ  ٚظٖ ثسٖ: ٚظٖ ثسٖ ظٔب٘ی ا٘ساظٜ ٌیطی ٔی قٛز وٝ

ٚ احؿبؼ ضاحتی ٕ٘بیس. ا٘ساظٜ ٌیطی ٚظٖ ثبیس زض یه اتبق رساٌب٘ٝ ٚ زٚض اظ چكٓ زیٍط افطاز ٚ زض ظٔب٘ی وٝ 

 211ثیٕبض ٔٛافمت ذٛز ضا اػالْ وطزٜ اؾت، نٛضت پصیطز. ٚظٖ ثبیس ثبیه تطاظٚی وبِیجطٜ ثب ذغبیی زض حس فمظ 

 طْ ا٘ساظٜ ٌیطی قٛز. لس ثیٕبض ثبیس ثسٖٚ وفف ا٘ساظٜ ٌیطی قٛز. ٌ

ؾبَ ثٝ ٔٙظٛض  18زض ثچٝ ٞبی ظیط ثب اؾتفبزٜ اظ زٚ ٔتغیط ٚظٖ ٚ لس، قبذم تٛزٜ ثس٘ی فطز ٔحبؾجٝ ٔی ٌطزز. 

 اضائٝ ٔی قٛز، تفؿیط زضؾت ٔمبزیط قبذم تٛزٜ ثس٘ی ثبیس اظ نسوٟبیی وٝ ثط حؿت ؾٗ ٚ رٙؽ وٛزوبٖ

ویٌّٛطْ ثط ٔتط ٔطثغ تؼطیف ٔی قٛز. ایٗ ٘مغٝ  31چبلی ثٝ نٛضت یه قبذم تٛزٜ ثس٘ی ثبالی  اؾتفبزٜ ٌطزز.

ثطـ ثطای وٛزوبٖ ٚ ٘ٛرٛا٘بٖ ٔٙبؾت ٕ٘ی ثبقس ) ٕٞب٘غٛض وٝ اقبضٜ قس ثبیس ٘مبط ثطـ ثط حؿت ؾٗ ٚ رٙؽ 

تٛزٜ ثس٘ی ثبیس ثٝ زٚ زِیُ ثب احتیبط ؾٙی تؼییٗ قٛز( . زض افطاز ٔؿٗ ٘مبط ثطـ ثطای قبذم  یزض ایٗ ٌطٟٚٞب

ؾبٍِی ثرهٛل زض وكٛضٞبی  65تب  21اَٚ آ٘ىٝ یه افعایف ٚظٖ عجیؼی اظ ؾٗ ٔٛضز اؾتفبزٜ ٚالغ ٌطزز. 

 71تب  65ٜ ٔی قٛز. اظ ؾٗ انٙؼتی ٚرٛز زاضز وٝ ثب اظ زؾت زازٖ تٛزٜ ثس٘ی ثسٖٚ چطثی ثب افعایف ؾٗ ٕٞط

 ٚظٖ ٔطي ٚ ٔیط وٕتطی ضا ٘ؿجت ثٝ یه فطز الغط تزطثٝ ٔی وٙس.  یه ثیٕبض ثب افعایف ،ؾبَ یب ثبالتط

زٚض وٕط: زٚض وٕط قبذم ذٛثی ثطای اضظیبثی چطثی قىٕی ٚ یه قبذم ٔفیس ثطای پیكٍٛیی ثیٕبضی ٞبی 

لّجی ٔتبثِٛیه ٔی ثبقس. ایٗ قبذم زض پبیبٖ یه ثبظزْ عجیؼی ثب لطاض زازٖ یه ٔتط ثٝ نٛضت افمی ٚ زض زٚض 

٘ٝ ضاٜ ثیٗ تبد فٛلب٘ی ایّیبن ٚ ِجٝ پبییٙی آذطیٗ ز٘سٜ ا٘ساظٜ ٌیطی ٔی قٛز. ٚلتی قبذم ثس٘ی قىٓ زض ٔیب

) ا٘ساظٜ ٌیطی زٚض وٕط( وٕتط ویٌّٛطْ ثط ٔتط ٔطثغ ٔی ثبقس، إٞیت ایٗ ا٘ساظٜ ٌیطی  35ثیٕبض ثبال یب ٔؿبٚی 

زٚض وٕط سیٍط تطویت قٛ٘س. ٔی قٛز ٍٔط ایٗ وٝ ایٗ زٚ قبذم تحت ػٙٛاٖ یه ٔسَ پیكٍٛیی وٙٙسٜ ثب یى

 88ؾب٘تی ٔتط ٔی ثبقس. زٚض وٕط ثبال یب ٔؿبٚی  81ؾب٘تی ٔتط ٚ ثطای ذبٕٟ٘ب ظیط  94عجیؼی ثطای آلبیبٖ ظیط 

ؾب٘تی ٔتط زض آلبیبٖ ضیؿىٟبی لّجی ٔتبثِٛیه ثیكتطی ایزبز ٔی وٙٙس. ٘ؿجت زٚض  112ؾب٘تی ٔتط زض ذبٕٟ٘ب ٚ 

زض ذبٕٟ٘ب ٘یع احطی حفبظتی زض ٔمبثُ حٛازث لّجی ٔتبثِٛیه  8/1بیبٖ ٚ زض آل 9/1وٕط ثٝ زٚض ٞیپ وٕتط اظ 

 ذٛاٞس زاقت. 

 



آظٔبیف ظیط ٔی ثبقس وٝ زض ثؿیبضی اظ ٔٛاضز ٕٞٝ آٟ٘ب الظْ ٕ٘ی ثبقس.  11حساوخط آظٔبیكبت ثطای یه فطز چبق 

 تبی اِٚی ٟٕٔتطیٗ ٔی ثبقٙس: 4آظٔبیف  11اظ ثیٗ ایٗ 

 لٙس ذٖٛ ٘بقتب .1

 ٚ تطی ٌّیؿطیس( HDL  ،LDLپطٚفبیُ چطثی ) قبُٔ وّؿتطَٚ تٛتبَ،  .2

(، ٚ ثطضؾی وجس ثب ؾٌٛ٘ٛطافی ٚ یب ثیٛپؿی اٌط آ٘عیٕٟبی وجسی  AST, ALT, GGTتؿتٟبی وجسی ) .3

 ثبال ٞؿتٙس

 ػّٕىطز وّیٛی )وطاتیٙیٗ( .4

 (  Hs-CRP, ferritinقبذهٟبی اِتٟبة ) .5

 ٛز زاضزاؾیس اٚضیه ذٖٛ  ٔرهٛنب اٌط قه ثٝ ٘مطؼ ٚر .6

7. TSH 

 اضظیبثی لّجی ػطٚلی ) ٔخال اوٛوبضزیٌٛطافی زض نٛضت ا٘سیىبؾیٖٛ( .8

 ثطضؾی آپٙٝ ذٛاة زض نٛضت ا٘سیىبؾیٖٛ .9

 ، ثیٕبضی ٞبی ٞیپٛتباالٔیه( زض نٛضت ا٘سیىبؾیٖٛثطضؾی ٞبی غسزی )ٔب٘ٙس وٛقیًٙ .11

 

  



  درهاى افزاد با افشایص ٍسى ٍ چاق



 درهاى چالی:

 اّذاف درهاًی:

 ٔٛاضز ظیط ٔی ثبقس: قبُٔ زض ٔسیطیت زضٔب٘ی چبلیّی ناف اساٞ

 ضت أىبٖ(ٛپیكٍیطی اظ ػٛاضو رب٘جی ثب تالقٟبیی زض رٟت ؾالٔت ٔتبثِٛیىی فطز ) زض ن 

 یب زضٔبٖ ٔٛضثیسیتی ٞبی ٕٞطاٜ زض نٛضتی وٝ ثٝ عٛض ٕٞعٔبٖ ٚرٛز زاقتٝ ثبقٙس پیكٍیطی 

 ٔجبضظٜ ثط ػّیٝ اً٘ ٚ اؾتیٍٕبی فطز چبق 

  ٖٔتضفبٜ ظ٘سٌی اظ ٘ظط ؾالثبظ ٌطزا٘سا 

 زض ذٛز فطز ٚ زیٍطاٖ تهٛیطی ٔخجت اظ ثسٖ ایزبز 

 ٗت ٘فؽ ٚ اػتٕبز ثٝ ٘فؽ فطزػع وٕه ثٝ ثبال ضفت 

وبٞف ٚظٖ ثسٖ ثٝ ػٙٛاٖ اِٚیٗ ضطٚضت زض ٘ظط ٌطفتٝ ٕ٘ی قٛز. ػاللٝ ثٝ تغییط ثبیس ثطای یه ٔست عٛال٘ی 

 ٔٛضز پكتیجب٘ی ٚالغ قٛز.

اٞساف زضٔب٘ی ثبیس ثط اؾبؼ وٕپّیىبؾیٟٛ٘بیی وٝ ثیٕبض زاضز  پبیٝ ضیعی ٌطزز. پیف ثیٙی ٔیعاٖ وبٞف ٚظٖ 

 15تب  5قبذهی اؾت اظ آ٘چٝ وٝ ٔی تٛا٘س ثطای وبٞف ذغطات لّجی ٔتبثِٛیه نٛضت پصیطز. عیف آٖ اظ 

ت وٝ ایٗ ٔمساض اظ وبٞف ٚظٖ ایٗ أط قٙبذتٝ قسٜ اؾزضنس ثؿتٝ ثٝ ٘ٛع پبتِٛٛغی ٔی تٛا٘س ٔتفبٚت ثبقس. 

 حسالُ زض ٔیبٖ ٔست، ثب ضفتبض زضٔب٘ی ٕٔىٙؿت. 

  ٔسیطیت زضٔب٘ی ثعضٌؿبالٖ چبق تٛؾظ پعقىبٖ ػٕٛٔی:

پعقىبٖ ػٕٛٔی ثبیس اظ ایٗ ٔٛضٛع آٌبٜ ثبقٙس ثیٕبضاٖ چبلی وٝ ثٝ آٟ٘ب ٔطارؼٝ ٔی وٙٙس، ٕٔىٙؿت ثٝ ػّت 

ثب عیف ٘بٍٕٞٙی اظ ثیٕبضاٖ ثب پیف ظٔیٙٝ ٞبی  ایٗ پعقىبٖزیٍط ٔكىالت عجی ثٝ رع چبلی ٔطارؼٝ ٕ٘بیٙس. 

تٛا٘س یه ٔب٘غ ثعضي  ههی ٔیاؾتفبزٜ اظ انغالحبت ترٔتفبٚت ٚ ؾغح تحهیالت ٔرتّف ضٚثطٚ ٔی قٛ٘س. 

 آٔٛظـزض ٘تیزٝ ٚ زض ٘تیزٝ ٔب٘غ ثعضٌی ثطای یه ٔكبٚضٜ نحیح ثبقس.  ثٛزٜ ثیٕبض اظ ٚضؼیت حیحثطای زضن ن

وبضایی زضٔب٘ی ٚ ٔیعاٖ ػاللٝ ، آٔٛظـثیٕبض ٕٔىٙؿت یه فبظ ٟٔٓ ثطای آغبظ ٔساذالت زضٔب٘ی ثط ای چبلی ثبقس. 

ثبیس ثٝ ثیٕبضاٖ وٕه قٛز تب تٛا٘بیی ٞبی ذٛز ضا ثطای ظ٘سٌی ثب قطایظ  زاز. ثیٕبض ضا زض زضاظٔست افعایف ذٛاٞس

عجی قبٖ افعایف زٞٙس. ٔسیطیت زضٔب٘ی چبلی فطایٙسی اؾت وٝ زض ؾطتبؾط ػٕط ثیٕبض ٚرٛز زاضز ٚ ثیٕبض ثبیس 

ی ٕٞطاٜ ٚ ثیٕبض ٔحٛضی ٚ آٌبٞی اظ چٍٍٛ٘ی تبحیط چبلی ثط ٔٛضثیسیتی ٞبتؼبُٔ زضؾتی ثب آٖ زاقتٝ ثبقس. 



یبزٌیطی فطایٙس ذٛز ٔسیطیتی، حٕبیتٟبی ضٚحی ضٚا٘ی ٚ ضفتبضٞبی ؾالٔت اظ رّٕٝ ٔؿبئّی ٔی ثبقٙس وٝ زض 

آٔٛظـ ثیٕبض ثبیس ثٝ ثیٕبضاٖ  ٚ ذب٘ٛازٜ ٞبیكبٖ وٕه ٕ٘بیس وٝ ٔسیطیت زضٔب٘ی چبلی ثبیس ثٝ آٟ٘ب تٛرٝ زاقت. 

زطثٝ ٕ٘بیٙس، ٕ٘بی ثسٖ ذٛز ضا ثٟجٛز ثجركٙس، ػعت زضن ثٟتطی اظ چبلی زاقتٝ ثبقٙس، ظ٘سٌی ؾبِٕتطی ضا ت

 ٘فؽ ٚ ویفیت ظ٘سٌی ثبالیی ضا ثب ِحبػ وطزٖ ثبٚضٞبی آٟ٘ب ٚ اظٟبضاتكبٖ تزطثٝ ٕ٘بیٙس.

ٚ وٕه ٕ٘بیس وٝ  ٔٛضز تٛرٝ لطاض زازٜ  ضا ثبیس ٘یبظٞبی ػیٙی ٚ غیط ػیٙی ثیٕبضاٖپعقه زض ٔسیطیت زضٔب٘ی، 

ه حبٔی ضا ثبظی ٕ٘بیٙس. زض ٔسیطیت زضٔب٘ی چبلی ثبیس تفبٚتٟبی ثیٗ فطزی ضا آٟ٘ب ثتٛا٘ٙس ذٛزقبٖ ٘یع ٘مف ی

ٔس ٘ظط لطاض زاز ضٕٗ آ٘ىٝ ثبٚضٞب ٚ ٍ٘طقٟبی  ٔٙفی ثیٕبضاٖ ٚ ذب٘ٛازٜ آٟ٘ب ضا زض ضاثغٝ ثب یه زضٔبٖ پیكٟٙبز 

حی ضٚا٘ی اظ رّٕٝ قسٜ ِحبػ ٕ٘ٛز.  ٘ٛع تغصیٝ، ٔیعاٖ فؼبِیت فیعیىی ٚ ضفتبضٞبی ذٛضزٖ ٚ زیٍط رٙجٝ ٞبی ضٚ

 ٔؿبئّی ٞؿتٙس وٝ ثبیس ثٝ آٟ٘ب تٛرٝ ٘كبٖ زاز. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 درهاًْای رفتاری ٍ سبک سًذگی:

 

ثّىٝ ٘مككبٖ ثیكتط، تكٛیك، ایزبز اٍ٘یعٜ، ٘مف پعقه ػٕٛٔی ذزُ وطزٖ ثیٕبض ٚ اً٘ ٚ اؾتیٍٕب ظزٖ ٘یؿت. 

ایسٜ  ٕٞىبضی ٚالؼی ثیٗ ثیٕبض ٚ پعقه ٔی ثبقس.حٕبیت اظ آٟ٘ب زض ا٘تربة ثٟتطیٗ ٌعیٙٝ ٞب زض یه ٔكبضوت ٚ 

زض ایٗ ٔیبٖ پعقه ٞسایت ٔسیطیت زضٔب٘ی ثیٕبضاٖ ضا ثط ػٟسٜ ثٍیط٘س.  ،آَ آٖ اؾت وٝ یه تیٓ چٙس ٔٙظٛضٜ

ػٕٛٔی ) پعقه ذب٘ٛازٜ(، یه ٔترهم زضٔبٖ عجی چبلی، یه ٔترهم تغصیٝ، یه ٔترهم ٚضظـ ٚ فؼبِیت 

ا٘كٙبؾی ٚ یه پطؾتبض ٔی تٛا٘ٙس اػضبی ایٗ تیٓ چٙس ٔٙظٛضٜ ثبقٙس وٝ فیعیىی ٚ زض ٟ٘بیت یه ٔترهم ضٚ

  ٔسیطیت زضٔب٘ی ثیٕبضاٖ ضا ثط ػٟسٜ ذٛاٞٙس ٌطفت.  

زضنس اظ  11 یاِ 5اٞساف تؼییٗ قسٜ ثط حؿت ٔیعاٖ وبٞف ٚظٖ ٚ ؾطػت الغطی ثبیس لبثُ زؾتیبثی ثبقس ) 

ثیكتط ثبیس ٔتٕطوع ثط تغییطات ؾجه ظ٘سٌی، تطویت ثسٖ ثیٕبض ٚ وبٞف زٚض وٕط ثبقس تب  ،ٚظٖ اِٚیٝ(. ٞسف

 نطفب اظ زؾت زازٖ ٚظٖ. 

 تَصیِ ّای ػوَهیِ تغذیِ ای ٍ رفتاری در افزاد هبتال بِ چالی

زٚ ؾٟٓ اظ ٔهطف ٔیٜٛ ٚ ؾجعیزبت ضا افعایف زٞیس. ٔهطف  وبٞف ا٘طغی ٔهطفی

غصاٞبی چطة اقجبع( ضا وبٞف زٞیس. غصاٞبی چطة ضا ) ٔرهٛنب 

ٔیعاٖ ٔهطف وطثٛٞیسضاتٟبی فطاٚضی قسٜ، قىط ٚ ٘ٛقیس٘ی ٞبی 

قیطیٗ ضا وبٞف زازٜ، حزٓ غصای ذٛز ضا ثب اؾتفبزٜ اظ ثكمبثٟبی 

وٛچىتط وٕتط ٕ٘ٛزٜ ٚ تٟٙب یه ؾٟٓ زض ٞط ٚػسٜ غصا ٔهطف 

 ٕ٘بییس

 

اظ ٔیبٖ ٚػسٜ ٞب پطٞیع ٕ٘ٛزٜ ٚ ٚػسٜ ٞبی 

 ذٛز ضا ضٞب ٘ؿبظیس انّی غصایی

ثٝ ػٙٛاٖ ٔخبَ ثطای نجحب٘ٝ، اٌط ٌطؾٙٝ ٘یؿتیس ٔی تٛا٘یس ٔهطف 

ِٚی آٖ ضا  آٖ ضا  تب ظٔب٘ی وٝ ٌطؾٙٝ قٛیس ثٝ تبذیط ثیٙساظیس

 حصف ٘ىٙیس

 

 پطٞیع ٕ٘بییس ،ی ٌطؾٙٝ ٘یؿتیساظ غصا ذٛضزٖ ٚلتغصا ضا زض پبؾد ثٝ ٌطؾٍٙی ٔهطف ٕ٘ٛزٜ ٚ 



ٚلتی وٝ احؿبؼ ؾیطی ٕ٘ٛزیس ثٝ غصا 

 ذٛضزٖ ذٛز پبیبٖ زٞیس

زلیمٝ ثؼس اظ آغبظ  21چٖٛ ثٝ عٛض ٔؼَٕٛ یه احؿبؼ ؾیطی  آٞؿتٝ غصا ثرٛضیس

 ایزبز ٔی ٌطززغصا ذٛضزٖ 

 

زض ٍٞٙبْ غصا ذٛضزٖ، احؿبؼ ضاحتی زاقتٝ ثبقیس، ثٝ ٔٛؾیمی  ذٛضزٖ غصا ثب ذبعطی آؾٛزٜ ٚ شٞٙی ضاحت

 ٔٛضز ػاللٝ ذٛز ٌٛـ زٞیس

 

ثٙكیٙیس، ایؿتبزٜ ٚ زض حبَ ضاٜ ضفتٗ غصا ٘رٛضیس، ٚ ثط ضٚی ٔیع 

ؾؼی وٙیس وبض زیٍطی ثٝ غیط اظ غصا ذٛضز ا٘زبْ ٘سٞیس، ٘ظیط ٍ٘بٜ 

وطزٖ تّٛیعیٖٛ، اؾتفبزٜ اظ تّفٟٙبی ٕٞطاٜ ٞٛقٕٙس، تجّت ٚ یب 

 ذٛا٘سٖ وتبة یب ضٚظ٘بٔٝ

 

اظ ایٗ ٔٛضٛع آٌبٜ ثبقیس وٝ ٔیعاٖ ٌطؾٍٙی قٕب ثب ٌصقت ظٔبٖ 

 تبٖ وبٞف ٔی یبثس تبؾط ٚػسٜ غصاییزض ؾط

 

طیس. ثٝ عؼٓ، ٔعٜ، ثبفت ٚ زٔبی آٞؿتٝ غصا ثرٛضیس ٚ اظ آٖ ِصت ثج

 غصا تٛرٝ زاقتٝ ثبقیس. 

 

 ثٝ ضٚحیبت ذٛزتبٖ زض ٍٞٙبْ غصا ذٛضزٖ تٛرٝ زاقتٝ ثبقس

 

غصا ذٛضزٖ ضا ظٔب٘ی وٝ احؿبؼ پطی ٔی وٙیس، ٔتٛلف ٕ٘ٛزٜ ٚ 

 طیسِصت ثجبٖ اظ وبٞف ٔهطف غصایت

 

ثب اؾتفبزٜ اظ یه زفتطچٝ یبززاقت، ضفتبض 

 غصایی ذٛز ضا حجت ٕ٘بییس

حزٓ غصاٞبی ٔهطفی  ،ٔیبٖ ٚػسٜ ٞبی غصایی وٝ ٔهطف ٕ٘ٛزیس

ٔحطوٟبیی وٝ ٔٙزط ثٝ غصا ذٛضز٘تبٖ   ،زض ٞط ٚػسٜ غصایی انّی

٘ظیط ٍ٘بٜ   :ضا حجت ٕ٘بییسٔی قٛز ػّیطغٓ آ٘ىٝ ٌطؾٙٝ ٘یؿتیس 

، اؾتفبزٜ اظ تّفٟٙبی ٕٞطاٜ ٞٛقٕٙس، تجّت ٚ یب وطزٖ تّٛیعیٖٛ

ذٛا٘سٖ وتبة یب ضٚظ٘بٔٝ، ػجٛض اظ وٙبض یه ٘ب٘ٛایی، ضؾتٛضاٖ یب 

 ٔطوع عجد غصا ٚ زض ٟ٘بیت ظٔبٖ ذؿتٍی ٚ یب احؿبؼ ٘بأیسی.



 

 

 فؼالیت فیشیکی:

یه پیبْ ٟٔٓ ثطای ثیٕبضاٖ وٝ ٔی تٛا٘س تبحیطٌصاض ثبقس، ایٗ اؾت وٝ زض ضاثغٝ ثب إٞیت فؼبِیت فیعیىی، 

ٔغبِؼبت تبظٜ ٚ ٔتبآ٘بِیعٞب ٘كبٖ زاز٘س وٝ ثیٕبضاٖ چبلی وٝ تٙبؾت ذٛثی اظ ِحبػ لّت ٚ ضیٝ زاض٘س، ٔطي ٚ ٔیط 

ست وٕتطی ٘ؿجت ثٝ افطاز ثب ٚظٖ عجیؼی ذٛاٞٙس زاقت وٝ یب زض حبَ ٘كؿتٗ ٚ یب زضاظ وكیسٖ ثطای یه ٔ

ایٗ پیبْ ٔی تٛا٘س ٔیعاٖ ػاللٝ ٔٙسی ثٝ ٚضظـ ٚ فؼبِیت فیعیىی ٔٙبؾت ضا افعایف ظٔبٖ عٛال٘ی ٔی ثبقٙس. 

ثیٕبضاٖ ثب ا٘ساْ اظ عطف زیٍط تٛظیغ آ٘بتٛٔیىی چطثی زض ثسٖ ٘یع اظ إٞیت ظیبزی ثطذٛضزاض ٔی ثبقس. . زٞس

ِیه تزطثٝ ٔی وٙٙس. زض ایٗ ثیٕبضاٖ تٛظیغ غ٘یٛئیس، حفبظت ثیكتطی ضا زض ٔمبثُ ثیٕبضی ٞبی لّجی ٚ ٔتبثٛ

چطثی ثیكتط زض ٘بحیٝ ظیط رّسی ٌّٛتئبَ ٔی ثبقس. ثبیس تٛرٝ زاقت وٝ افطاز ثب چبلی اظ ٘ٛع احكبیی، ثیٕبضی 

ٚضظـ ٚ فؼبِیت فیعیىی ٔٙظٓ ٔیعاٖ چطثی احكبیی ضا وبٞف ٞبی ٔتبثِٛیه ٚ لّجی ثیكتطی ضا تزطثٝ ٔی وٙٙس. 

 ٔی زٞس.

زلیمٝ ثب قست ثیكتط ثطای وبٞف چطثی احكبیی  151زلیمٝ زض ٞفتٝ ثب قست ٔتٛؾظ یب  311فؼبِیت فیعیىی 

زلیمٝ ای تمؿیٓ ٕ٘ٛز. ایٗ ٔست ثطای  11وفبیت ٔی وٙس. ٔی تٛاٖ فؼبِیت فیعیىی ضا ثٝ ثركٟبی وٛتبٜ ٔست 

یمٝ زض ٞفتٝ اظ فؼبِیت فیعیىی زل 151تٛنیٝ ٞب ثطای رٕؼیت ػٕٛٔی  یه تبحیط ٔتبثِٛیىی ٔٙبؾت ٔی ثبقس. 

. لسْ ظزٖ ویّٛٔتط زض ؾبػت ٔی ثبقس 6-5طػت ٔتٛؾظ ٚ اظ ٘ٛع ٞٛاظی ٔی ثبقس وٝ تمطیجب ثطاثط ضاٜ ضفتٗ ثب ؾ

ثٟتطیٗ فؼبِیت فیعیىی )ٚ ٚضظـ( ثطای ٞٓ افطاز ثب ٚظٖ ثبال ٚ ٞٓ افطاز ثب ٚظٖ عجیؼی ٚ ٞٓ افطاز چبق ٔی ثبقس. 

 ت ظیط ثطقٕطز:زالیّف ضا ٔی تٛاٖ ثٝ نٛض

 )٘یبظ ثٝ تزٟیعات ٚیػٜ ٘ساضز ) ثزع یه وفف ٔٙبؾت 

 ٘یبظ ثٝ پطزاذت ٞعیٙٝ ٘ساضز 

 ٞطربیی حتی زض ظٔیٗ قیت زاض ٚ ٞٛای ثطفی لبثُ ا٘زبْ اؾت 

  



ثبض  2زلیمٝ زض ضٚظ )  33اٌط پعقه ػٕٛٔی ) پعقه ذب٘ٛازٜ ثیٕبض(، پیبزٜ ضٚی ضا تٛنیٝ ٔی وٙس، ثطای قطٚع 

ضٚظ زض ٞفتٝ ٔست ظٔبٖ ٔٙبؾجی ثطای افطاز ثب افعایف ٚظٖ ٚ یب  5زلیمٝ(  13ثبض ٞط ثبض  3زلیمٝ یب  15ٞط ثبض 

ظٔبٖ ٚضظـ ٔست حزٓ ٚ قست افعایف یبثس. ٚلتی  ایٗ تٛنیٝ ٘یبظ زاضز وٝ اظ ِحبػثیٕبضاٖ ثب چبلی ٔی ثبقس. 

ثٝ ٔٙظٛض افعایف  .زلیمٝ(، ٔیعاٖ تٕىیٗ ثٝ ٚضظـ وبٞف ٔی یبثس 93یب  63زلیمٝ ٔی قٛز ) 33عٛال٘ی تط اظ 

زلیمٝ پیبزٜ ضٚی تٛنیٝ قٛز چطاوٝ وٕپّیب٘ؽ ٕٔىٙؿت ثب ٔست  63زلیمٝ ثبیس حسٚز  45فؼبِیت فیعیىی ثٝ 

 8-13 ،حسالُ زٚ ثبض زض ٞفتٝوٝ زض آٖ رّؿٝ ٚضظقٟبی اظ ٘ٛع ٔمبٚٔتی  3 یاِ 2ٖ ٚضظـ وبٞف یبثس. ٔی تٛا

ثطذی ٚضظقٟب ٘ظیط، قٙب، ثطای ثیٕبضاٖ زض ٘ظط ٌطفت.  ،وٝ ٌطٜٚ ػضالت ثعضي ثسٖ ضا زضٌیط ٔی وٙس یحطوت

جتٝ  ثب ٙبؾتیه، زٚچطذٝ ؾٛاضی، رٛزٚ، ضلهیسٖ، ٌّف، ٞبوی، تٙیؽ ضٚی ٔیع ٚ ٚضظقٟبی تمٛیت ػضالت اِیٕغ

تٛرٝ زاقتٝ ثبقیس، لجُ اظ آ٘ىٝ تٛنیٝ ثٝ ٚضظـ ؾٍٙیٗ ثطای افطاز چبق ٕ٘بییس، آٟ٘ب ٘ظبضت ٘یع تٛنیٝ ٔی قٛز. 

ٚضظقٟبی ثب قست ٔتٛؾظ ) ضا ثٝ یه ٔترهم لّت اضربع زٞیس وٝ حسالُ تحت یه تؿت ٚضظـ لطاض ثٍیطز. 

ٝ ٔٛضثیسیتی ٞبی ٕٞطاٜ ىزبْ ایٗ تؿت ٘ساض٘س ٍٔط ایٙ٘ظیط ضاٜ ضفتٗ ٚ یب قٙبٞبی غیط ضلبثتی( ٔؼٕٛال ٘یبظی ثٝ ا٘

 زاقتٝ ثبقٙس.  2زاقتٝ ٚ یب آ٘ىٝ زیبثت تیپ 

 

 جٌبِ ّای رٍاًی:

ثؿیبض  ، ثرهٛل زض افطاز ػٛأُ ضٚا٘ی ثطای ٔسیطیت زضٔب٘ی چبلی إٞیت زاقتٝ ٚ ثٝ قست ثط ٔٛفمیت زضٔبٖ

 قب٘ٝ غصا یؼٙیثٛط ثٝ غصا ) ٔهطف ثی ضٚیٝ ٚ ػیب( إٞیت ظیبزی زاضز. ثیٕبضی ٞبی ٔط3چبق ) والؼ چبلی 

binge eating   )( ؾٙسْ ذٛضزٖ قجب٘ٝ غصا ،night eating syndrome ٜؾٙسضْ ذٛضزٖ ٔیبٖ ٚػس ،)

( ثبیؿتی تٛؾظ یه ضٚا٘پعقه ٚ یب ضٚا٘كٙبؼ ٚ یب فطز severe multiple snackingٞبی ٔتؼسز )

 زضٔب٘ی ٔٛضز اضظیبثی ٚ تحت زضٔبٖ لطاض ثٍیطز.  ٔترهم زض زضٔبٖ چبلی اظ ِحبػ ضفتبض ٚ قٙبذت

وٝ ثیٕبضی ٞبی ٔطثٛط ثٝ ٔیبٖ ٚػسٜ ٞبی غصایی،  تؼطیف قس  DSM Vثیٕبضی ٞبی ٔطثٛط ثٝ ذٛضزٖ تٛؾظ 

 ارجبض ٔٙظٓ ٚ ٘بٔظٓ زض ذٛضزٖ غصا ٚ ذٛضزٖ ثی ضٚیٝ ضا وٝ زض ثیٕبضاٖ چبق قبیغ ٔی ثبقس ضا زض ثط ٔی ٌیطز

 نٛضت ظیط تؼطیف ٔی قٛز:ذٛضزٖ ثی ضٚیٝ ثٝ 

 ٔهطف ٔمبزیط ظیبزی اظ غصا زض یه ثبظٜ ظٔب٘ی وٛتبٜ .1

حؽ ػٕیك اظ زؾت زازٖ وٙتطَ ضفتبض ذٛضزٖ زض ٔسٖ ٔهطف ثی ضٚیٝ ٚ ػیبقب٘ٝ غصا ) ثطای ٔخبَ  .2

 (احؿبؼ ػسْ تٛا٘بیی زض تٛلف ذٛضزٖ

 ٌیٟبی ظیط ضا زض ثطٔی ٌیطزیب ثیكتط اظ ٚیػ ٝؾ ٔؼٕٛال ٔطثٛط ثٝ غسا ذٛضزٖ ثی ضٚیٝ ٚ ػیبقب٘ٝ حٕالت .3

 ذٛضزٖ( غصا ذٛضزٖ ثب ؾطػت ثیكتط اظ ٔؼَٕٛ ) ؾطػت 



  وٝ احؿبؼ زضز٘بن ٘بقی اظ اتؿبع ٔؼسٜ ضخ زٞس آٖازأٝ زازٖ ثٝ ذٛضزٖ تب 

 ذٛضزٖ حزٓ ظیبزی اظ غصا ثسٖٚ احؿبؾی اظ ٌطؾٍٙی 

 ذٛضزٖ غصا زض تٟٙبیی ٚ زض ذّٛت ثٝ ػّت قطٔؿبضی اظ ؾطػت ٚ حزٓ غصای ٔهطفی 

  ٝزض یه ثبظٜ ظٔب٘ی وٛتبٜ حؽ تٙفط اظ ذٛز، افؿطزٌی ٚ احؿبؼ ٌٙبٜ اظ حزٓ ظیبز غصایی و

 ذٛضزٜ ٔی قٛز

 ایٗ ضفتبض غصایی ٔٙجغ زیؿتطؼ ٚ احؿبؼ پطیكب٘ی ثطای ثیٕبض ٔی ثبقس .4

 ٔبٜ یب ثیكتط اتفبق ٔی افتس 6ایٗ ضفتبض غصایی حسالُ زٚ ثب زض ٞفتٝ ٚ ثطای یه ثبظٜ ظٔب٘ی  .5

 ٟبی رجطا٘ی ٕٞطاٜ ٕ٘ی ثبقسؾتفطاؽ ٚ یب ٚضظقٛال ثب ضفتبضٞبی رجطا٘ی ٘ظیط اِمبی اایٗ ضفتبض ٔؼٕ .6

 

 
 پعقه ػٕٛٔی ٔی تٛا٘س ایٗ ثیٕبضی ٞب ضا ثط حؿت ٔٛاضز ظیط ٔٛضز اضظیبثی لطاض زٞس

 ٜٚضؼیت احؿبؼ ٌطؾٍٙی، اقتٟب ٚ ؾیطی یب ضفتبضٞبی ٔحسٚز وٙٙس 

  ٔهطف ٔیبٖ ٚػسٜ ٞب، ضفتبضٞبی ارجبضی ذٛضزٖ، ذٛضزٖ ثی ضٚیٝ ٚ ػیبقب٘ٝ ٚ ؾٙسضْ ذٛضزٖ غصا زض

 قت  

 ٚاوٙكٟبی غصایی ثیٕبض ثٝ ذّمیبت ٔخجت ٚ ٔٙفی 

 ضفتبضٞبی ارجبضی 

یه ٚاثؿتٍی ٔخجت ثیٗ قست چبلی ٚ ٚلٛع ضفتبضٞبی ذٛضزٖ ثی ضٚیٝ ٚ ػیبقب٘ٝ ٚ ٕٞچٙیٗ ثیٗ چطذٝ ٚظٖ ٚ 

ثیٕبضی ٞبی ٔطثٛط ثٝ ذٛضزٖ ثبیس تٛؾظ یه ضٚا٘پعقه ٚ یب ضٚا٘كٙبؼ زضٔبٖ قٛز. زاضز.  افؿطزٌی ٚرٛز

 زضٔبٟ٘بی ضفتبضی قٙبذتی ٘تبیذ ذٛثی ثسؾت زاز٘س.

 ثطای افطاز چبق زض زضٔبٟ٘بی ضفتبض قٙبذتی ثبیس ثٝ ٔٛاضز ظیط تٛرٝ ٕ٘ٛز:

 اِٚیٗ ٔطحّٝ ایزبز اٍ٘یعٜ ثطای ایزبز تغییط ٔی ثبقس 

 ّٝؾبذتبضثٙسی ٔزسز ٚػسٜ ٞبی غصایی ثیٕبض ٔی ثبقس زٚٔیٗ ٔطح 

  ثزبی ایٙىٝ ذٛضزٖ ثیٕبض ضا ٔحسٚز وٙیٓ، ؾؼی وٙیٓ ٔحطوٟبیی وٝ ؾجت ذٛضزٖ ٔی قٛز ضا قٙبؾبیی

ٕ٘بییٓ، ٘ظیط ٔٛارٟٝ ثب یه فطز زض حبَ غصا ذٛضزٖ، ٔٛارٟٝ ثب غساٞبی ٕٔٙٛػٝ، ضٞب وطزٖ ٚػسٜ غصایی 

ٔضبػف زض فطز قٛز، ثٛی غصا، احؿبؼ اؾتطؼ، تٟٙبیی، ػسْ  وٝ ذٛز ٔی تٛا٘س ٔٙزط ثٝ ٌطؾٍٙی

 فؼبِیت، ٘عاػٟب، ذؿتٍی

  ثٝ ثیٕبض وٕه قٛز وٝ چٍٛ٘ٝ ثب افىبض ٔٙفی ٔٛارٟٝ قٛز ٚ افىبض ٔخجت ضا ربیٍعیٗ ٕ٘بیس 



 

 دارٍ درهاًی:

زاضٚٞبی ضس چبلی ٚ زضٔبٟ٘بی زاضٚیی ثطای ٔٛضثیسیتی ٞبی ٕٞطاٜ ٔی تٛا٘ٙس یه زضٔبٖ ٔىُٕ ثطای ؾجه 

ظ٘سٌی ثبقٙس، ِٚی ٞطٌع ٘جبیس ثٝ تٟٙبیی ثىبض ٌطفتٝ قٛ٘س. زاضٚٞبی ضس چبلی ثطای افطازی وٝ قبذم تٛزٜ 

ویٌّٛطْ ثط ٔتط ٔطثغ ٔی  27ثبالی   ویٌّٛطْ ثط ٔتط ٔطثغ زاض٘س ٚ یب آ٘ىٝ قبذم تٜٛ ثس٘ی آٟ٘ب 33ثس٘ی ثبالی 

ثبقس ٚ ٔٛضثیسیتی ٞبی ٕٞطاٜ زاض٘س، ثىبض ٌطفتٝ قٛز. ثطذی افطاز ثٝ زضٔبٖ زاضٚیی پبؾد ٔی زٞٙس ٚ ثطذی اظ 

زضنس  3زضنس زض افطاز غیط زیبثتی ٚ ثیف اظ  5آٟ٘ب ثٝ ایٗ زضٔبٖ پبؾد ٕ٘ی زٞٙس. اظ زؾت زازٖ ٚظٖ ثٝ ٔیعاٖ 

ٔبٜ اظ زضٔبٖ اتفبق ثیفتس. اٌط چٙیٗ اتفبلی ضخ ٘سٞس، زضٔبٖ زاضٚیی ضس چبلی ثبیس  3ثؼس اظ زض افطاز زیبثتی ثبیس 

 ٘جبیس ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ثٍیطز. وٛزویزاضٚٞبی ضس چبلی زض ثبضزاضی، ظٔبٖ قیطزٞی ٚ ٕٞچٙیٗ زض لغغ ٌطزز. 

،  orlistatزاضٚی ثٝ ؾٝ ٔی تٛاٖ ٞٓ اوٖٙٛ زاضٚٞبی ضس چبلی ظیبزی زض زؾتطؼ ٘یؿت. زضایٗ ٔیبٖ 

liraglutide  تطویت زاضٚیی ٚbupropion/naltrexone  .ِیؿت وبّٔتطی اظ زاضٚٞب ٔىب٘یؿٓ اقبضٜ ٕ٘ٛز

 زض رسَٚ       آٔسٜ اؾتػُٕ، ٔیعاٖ تبحیط، ػٛاضو رب٘جی ٚ ٔٛاضز ٔٙغ ٔهطف 

Liraglutide  قجٝ ٌّٛوبٌٛ٘ی ٔی ثبقس  1یه آ٘بِٛي پپتیسglucagon-like peptide 1 analogue 

(GLP-1) . یه  ایٗ پپتیسincretin E  ٞٛضٖٔٛ ضٚزٜ ای( ٔی ثبقس وٝ تٛؾظ ایّئْٛ زض پبؾد ثٝ ٚػسٜ ٞبی(

تطقح ا٘ؿِٛیٗ ضا تٛؾظ  وٝ اظ رّٕٝ ٞٛضٟٔٛ٘بی ٔطثٛط ثٝ ؾیطی ٔی ثبقس GLP-1غصایی تطقح ٔی قٛز. 

 24ایٗ زاضٚ ثٝ نٛضت تعضیمی لبثُ اؾتفبزٜ اؾت ٚ  پب٘ىطاؼ تحطیه وطزٜ ٚ پیبْ ؾیطی ضا ثٝ ٔغع ٔی فطؾتس.

ٔیّی ٌطْ زض ضٚظ ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض  8/3-8/1ثب زٚظ  2ؾبػت عَٛ ٔی وكس. تبوٖٙٛ ثطای زضٔبٖ زیبثت تیپ 

ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌطفتٝ  2315ٔیّی ٌطٔی ثطای زضٔبٖ چبلی زض ثبظاضٞبی اضٚپب اظ ؾبَ  3ٌطفتٝ اؾت. یه زٚظ 

ٚ اؾتفطاؽ زاضٚ ذٛة تحُٕ ٔی قٛز ثزع آ٘ىٝ ثیٕبض ٕٔىٙؿت ثطذی ػٛاضو رب٘جی ٘ظیط تٟٛع  زض ٔزٕٛعاؾت. 

زض ثیٕبضاٖ ٔجتال ثٝ ؾًٙ ویؿٝ نفطاٚی ثبیؿتی ثب  ضا تزطثٝ ٕ٘بیس وٝ ٔؼٕٛال زض آغبظ زضٔبٖ اتفبق ٔی افتس. 

طف  زاضٚی احتیبط اؾتفبزٜ قسٜ ٚ ؾطػت وٕتطی اظ وبٞف ٚظٖ ضا ٔس ٘ظط لطاض زاز ضٕٗ آ٘ىٝ ٔه

ursodeoxycholic 
Acid ضا ٘یع زض ایٗ ثیٕبضاٖ ٔس ٘ظط لطاض زاز. 

Orlistat  .یه ٟٔبض وٙٙسٜ لٛی ٚ ا٘تربثی ِیپبظ پب٘ىطاؾی ٔی ثبقس وٝ رصة ضٚزٜ ای چطثی ضا وبٞف ٔی زٞس

زاضٚ پیف اظ ٞط  زٚظ،ٔیّی ٌطْ زض ضٚظ ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔی ٌیطز. زض ٞط زٚ  123ٚ  63ایٗ زاضٚ ثب زٚظٞبی 

ٚػسٜ غصایی چطة زازٜ ٔی قٛز. اظ زؾت ضفتٗ چطثی اظ عطیك ٔسفٛع ٚ ػالیٓ ٚاثؿتٝ ثٝ زؾتٍبٜ ٌٛاضـ ) ٘ظیط 



اؾٟبَ چطثی( قبیغ ٔی ثبقس. ٕٔىٙؿت ؾجت وبٞف وٕی زض رصة ٚیتبٔیٟٙبی ٔحَّٛ زض چطثی قسٜ ٚ زض 

 قٛز.  ٘تیزٝ ثٟتط اؾت وٝ ٔىّٕٟبی ٔبِتی ٚیتبٔیٗ ثٝ ٕٞطاٜ آٖ زازٜ

تٓ ٔطوعی ػُٕ ٔی وٙس ضا ثب ٞٓ تطویت ؿزٚ زاضٚیی وٝ اظ عطیك ؾی،  Bupropion/naltrexoneتطویت 

آٖ یه ٟٔبضوٙٙسٜ غیط ٔی وٙس. ثٛپطٚپیٖٛ ثطای زضٔبٖ تٛلف ٔهطف ؾیٍبض ٚ زض افؿطزٌی ثىبض ٌطفتٝ ٔی قٛز. 

ت ٌیط٘سٜ ٞبی اپیٛئیسی ٔی ثبقس وٝ یه آ٘تبٌٛ٘یؿ Naltrexoneا٘تربثی زٚپبٔیٗ ٚ ٘ٛض اپی ٘فطیٗ ٔی ثبقس. 

ٜ ای زض زضٔبٖ اِىُ ٚ ؾٙسضٟٔبی ٔطثٛط ثٝ اػتیبز ثىبض ٌطفتٝ ٔی قٛز. تبحیط ضس اقتٟبیی تطویت زثٝ عٛض ٌؿتط

Bupropion/naltrexone ( احتٕبال اظ فؼبَ قسٖ ٔساْٚ ٘ٛضٟٚ٘بی ضساقتٟبییanorexigenic 

neuronsٛٔیّی ٌطْ  16نیٝ قسٜ قبُٔ ( زض ٞیپٛتبالٔٛؼ ٘بقی ٔی قٛز. زٚظ تnaltrexone  ٚ183 

ٞفتٝ  12زضنس وبٞف ٚظٖ زض عی  5زٚ ثبض زض ضٚظ ٔی ثبقس. ا٘تظبض ٔی ضٚز حسالُ  bupropionٔیّی ٌطْ 

ضخ زٞس. اٌط ثیٕبضی ثٝ ایٗ ٞسف ٘طؾیس، زاضٚ ثبیس لغغ قٛز. قبیؼتطیٗ ػبضضٝ ٌعاضـ قسٜ اظ زاضٚ تٟٛع ٔی 

ػالٜٚ ثط تٟٛع، ؾطزضز، ؾطٌیزٝ، ثؼس اظ زضٔبٖ ضخ زازٜ ٚ ٔؼٕٛال ٔٛلتی ٔی ثبقس.  ثبقس وٝ زض اِٚیٗ ٞفتٝ ٞبی

 ثیرٛاثی ٚ اؾتفطاؽ اظ رّٕٝ ػٛاضضی ٔی ثبقٙس وٝ ٔی تٛا٘س ٔٙزط ثٝ لغغ زاضٚ ٌطزز. 

 

 Bariatric surgeryدرهاى جزاحی 

 

، ٔٛحطتطیٗ ٚ وبضاتطیٗ ضٚـ زضٔب٘ی ثطای ٔیبٖ ٔست ٚ عٛال٘ی ٔست زض Bariatric surgeryزضٔبٖ رطاحی 

پیبٔسٞبی ٔخجت ٘بقی اظ ایٗ ٔساذّٝ زضٔب٘ی ثیكتط ثٝ وبٞف افطازی ٔی ثبقس وٝ اظ چبلی قسیس ض٘ذ ٔی ثط٘س. 

ٔبٖ ٚظٖ ٘بقی اظ ایٗ ٘ٛع رطاحی ثط ٔی ٌطزز تب ذٛز ػُٕ رطاحی. ثب ایٗ حبَ ثبیس تٛرٝ زاقت وٝ ایٗ قیٜٛ زض

ایٗ ػُٕ ؾجی ٘جبقس. بتٟبرٕی تطیٗ قىُ زضٔبٖ ثٛزٜ ٚ زض ٘تیزٝ ٕٔىٙؿت زض ثؿیبضی اظ ثیٕبضاٖ قیٜٛ ٔٙ

 43رطاحی زض نٛضتی زض ٘ظط ٌطفتٝ ٔی قٛز وٝ زضٔبٟ٘ب ضایذ قىؿت ثرٛض٘س، قبذم تٛزٜ ثس٘ی فطز ثبالتط اظ 

زض ٔتط ٔطثغ ثٝ ٕٞطاٜ ٔٛضثیسیتی ٞبی ویٌّٛطْ  35ویٌّٛطْ زض ٔتط ٔطثغ ثبقس، قبذم تٛزٜ ثس٘ی فطز ثبالی 

زاقتٝ ثبقس.  2ویٌّٛطْ زض ٔتط ٔطثغ ثٝ ٕٞطاٜ زیبثت تیپ  33ٕٞطاٜ ثبقس ٚ یب آ٘ىٝ فطز قبذم تٛزٜ ثس٘ی ثبالی 

 .ثب ایٗ حبَ تهٕیٓ ثٝ نٛضت فطزی ٚ ثؿتٝ ثٝ قطایظ ٞط فطز ٌطفتٝ ٔی قٛز



ٝ ٔسیطیت زضٔب٘ی اضبفی ٚ عٛال٘ی ٔست اظ عطیك ثیٕبضا٘ی وٝ تحت ایٗ ٘ٛع ػُٕ رطاحی لطاض ٌطفتٙس ٘یبظ ث

ٟبی ٔىطض ثؼس اظ رطاحی زاض٘س. ػبزات غصایی ثیٕبضاٖ ثبیؿتی ثب فیعیِٛٛغی رسیس زؾتٍبٜ ٌٛاضـ ٔغبثمت یپیٍیط

یبثس. وٕجٛز ٞبی تغصیٝ ای اغّت اتفبق افتبزٜ ٚ ثؿتٍی ثٝ ٘ٛع ػُٕ رطاحی ای زاضز وٝ ثىبض ٌطفتٝ قس. 

ثىبض ٌطفتٝ ٔی قٛز ٚ ٕٞچٙیٗ ؾٛ تغصیٝ ضیع  bariatricثؼس اظ ٕٞٝ اػٕبَ رطاحی  ٔحسٚزیتٟبی غصایی وٝ

ٕٔىٙؿت ؾجت وٕجٛزٞبی تغصیٝ ای ٔتؼسز ٚ عٛال٘ی ٔست ) ٘ظیط پطٚتئیٟٙب،  (السأبت رطاحی )ثطاحطٔغصی ٞب 

 .قٛز چٙیسیٗ ٘ٛع ٚیتبٔیٗ ٚ أالح(

زضٔبٖ ثب أالح ٔؼس٘ی ٚ ٔبِتی ٚیتبٔیٗ ٞب ثٝ نٛضت عٛال٘ی ٔست ثؿتٝ ثٝ ٘ٛع رطاحی یٕبضاٖ ثثطای ثٙبثطایٗ ثبیس 

ٚضؼیت تغصیٝ ای ثب اؾتفبزٜ اظ تؿتٟبی آظٔبیكٍبٞی ثٝ نٛضت  ثبیس ٕٞچٙیٗ. ضا زض ٘ظط ٌطفتثىبض ٌطفتٝ قسٜ 

تضی نٛضت ٌیطز. زٚضٜ ای ٔٛضز اضظیبثی لطاض ٌطفتٝ ٚ ثؿتٝ ثٝ ٘تبیذ آظٔبیكٍبٞی ثطای ٞط فطز السأبت ٔم

یكبٖ تزٛیع ثطاّٟبی تغصیٝ ای ٕٛزٞبی ٘بقی اظ ضیع ٔغصی ٞب ضا ٘كبٖ ٔی زٞٙس ثبیس ایٗ ٔىثیٕبضا٘ی وٝ وٕج

ثطذی ٔكىالت ٚیػٜ ثرهٛل زض حٛظٜ ضٚا٘پعقىی ٕٔىٙؿت ثٝ ػّت تغییط زض ػبزات غصایی ٚ تغییطات ٌطزز. 

ضخ زٞس ٚ زض ٘تیزٝ ثبیس ثٝ  (ٚظٖ زض ػطو یىؿبَثٝ ػّت اظ زؾت زازٖ ٔمبزیط ظیبزی اظ  )قسیس زض قىُ ثسٖ

آٟ٘ب ٘یع تٛرٝ ٌطزز. ضٕٙب افعایف ٚظٖ ٔزسز ٚ ػٛز زض ػطو چٙس ؾبَ تب یه زٞٝ زض ثؿیبضی اظ ثیٕبضاٖ 

ثبیس وٛقكٟبی اِٚیٝ ای زض رٟت پیكٍیطی اظ ایٗ ضذساز اظ عطیك تؼسیُ ؾجه ظ٘سٌی ثب ٕٔىٙؿت ضخ زٞس. 

پیٍیطی  ٚ ٔسیطیت عجی ٔٙبؾتٔبٖ ثب زاضٚٞبی وبٞف ٚظٖ ٔٙبؾت نٛضت پصیطز. تٕطوع ثط فؼبِیت فیعیىی ٚ زض

فطاٞٓ ٕ٘ٛزٖ ثط٘بٔٝ ٞبی پیٍیطی چٙسثركی ثٝ  .٘یبظ ثٝ یه تٛرٝ ٚیػٜ زاضز ،ٞبی ثؼس اظ ایٗ ٘ٛع ػُٕ رطاحی

ػٙٛاٖ رعیی اظ ضإٟٞٙب ٚ ٔؿیطٞبی ثبِیٙی زض ٔطاوع ایٗ ٘ٛع رطاحی ٔی ثبقس ٚ ثطای ثیٕبضا٘ی وٝ ثٝ آٖ ٘یبظ 

ثالفبنّٝ ثؼس اظ رطاحی ثبیس  ثبظٜ ٞبی ظٔب٘یأب ثركی اظ ایٗ پیٍیطی ٞب ثرهٛل زض زاض٘س، پیكٟٙبز ٔی ٌطزز. 

 ٟبی اِٚیٝ ٚ تٛؾظ پعقىبٖ ذب٘ٛازٜ ای نٛضت پصیطز وٝ زض ایٗ ٔطاوع ٔكغَٛ ثىبض ٔی ثبقٙس. زض ؾغح ٔطالجت
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زض ایٗ ضإٞٙب ؾٝ زضٔبٖ ٔساذّٝ زض ؾجه ظ٘سٌی، زضٔبٖ زاضٚیی ٚ زضٔبٖ رطاحی ٔؼطفی قسٜ اؾت. یه ٔمبیؿٝ 

 اؾت زض رسَٚ     آٔسٜقٕبتیه ثیٗ ایٗ ؾٝ ضٚـ 

 

 همایسِ ضواتیک سِ رٍش درهاًی

: )غیط تٟبرٕی( تؼسیُ ؾجه ظ٘سٌی

 تغییطات زض

زضٔبٖ زاضٚیی )٘یٕٝ تٟبرٕی(: 

 ٔكىالت

ٚیػٌی ٞب ٚ  زضٔبٖ رطاحی:

 ٔكىالت

 ؾجه ظ٘سٌی ٚ ضفتبض

 

 ؾٝ تب چٟبض ٘ٛع ػُٕ رطاحی ٔحسٚزیت ا٘تربة زاضٚٞب

 ضفتبضٞبی ٔطثٛط ثٝ ذٛضزٖ

 

 وبٞف ٚظٖ ؾطیغ ٚ ظیبز وبٞف ٚظٖ وٓ

 ٔیعاٖ ٔهطف ا٘طغی

 

 زضنس( 33تب  13ػٛاضو رب٘جی ) فمساٖ تزطثٝ ظیبز

 فؼبِیت فیعیىی

 

 ٚؾیغثطقٟبی پٛؾتی  احطات تحُٕ زاضٚٞب

ثیٕبضاٖ ثؼس اظ رطاحی ٕٞچٙبٖ   رٙجٝ ٞبی ضٚا٘ی

چبلٙس اٌط قبذم تٛزٜ ثس٘ی پبیٝ 

 آٟ٘ب ثؿیبض ثبال ثبقس

 

٘یبظ ثٝ تؼسیُ ؾجه ظ٘سٌی ٚ   ثیٕبضی ٞبی ٔطثٛط ثٝ ذٛضزٖ

زاضٚٞبی ضس چبلی ثطای ثٝ حسالُ 

 ضؾب٘سٖ افعایف ٚظٖ ٔزسز

 اؾتطؼ

 

  

 افؿطزٌی

 

  

 قىُ ٚ تهٛیط ثسٖ

 

  



 ٘فؽػعت 

 

  

 اػتٕبز ثٙفؽ

 

  

 

 

اؾت.  زض قىُ     آٔسٜ ACC/AHAآٍِٛضیتٓ ٔساذّٝ زضٔب٘ی ثطای چبلی ثط اؾبؼ آذطیٗ تٛنیٝ ٞبی 

 زض وبزضٞبیی وٝ زض ازأٝ آٔسٜ اؾت، آٚضزٜ قس.  تٛضیحبت ٔطتجظ ٕٞچٙیٗ

  



آلگَریتن هذاخلِ درهاًی بزای چالی بز اساط آخزیي 

 ACC/AHAتَصیِ ّای 



 ACC/AHAآٍِٛضیتٓ ٔساذّٝ زضٔب٘ی ثطای چبلی ثط اؾبؼ آذطیٗ تٛنیٝ ٞبی 

 



 

 

 : 0وبزض 

 :پیطگیزی ٍ هذیزیت چالی هذاخالت هَاجِْ فزد با 

ثط اؾبؼ تؼبُٔ فطز ثب یه فطاٞٓ وٙٙسٜ ذسٔت زض ٔطالجتٟبی ثٟساقتی اِٚیٝ تؼطیف ٔی قٛز وٝ زض آٖ ٚضؼیت  

 ٚظٖ ثیٕبض ثطای تؼییٗ افعایف ٚظٖ یب چبلی ٚ ٕٞچٙیٗ ٘یبظ ثٝ اضظیبثی ثیكتط ٔٛضز اضظیبثی لطاض ٔی ٌیطز

 

 

 :5وبزض 

  اًذاسُ گیزی ٍسى ٍ لذ: 

زض آٚضزٖ ِجبؾٟبی اضبفی ٚ وفكٟب، ٚظٖ ٚ لس ٔحبؾجٝ قسٜ ٚ ثب ٔحبؾجٝ قبذم ٔحبؾجٝ قبذم تٛزٜ ثس٘ی: ثب 

 تٛزٜ ثس٘ی زض پطٚ٘سٜ ؾالٔت ثیٕبض حجت ٔی ٌطزز

 

 

 :0وبزض 

 تؼزیف افشایص ٍسى ٍ چالی

چبلی(، ثبال یب  II)والؼ  02-0/00چبلی( ،  I)والؼ  03- 0/00) افعایف ٚظٖ(،  52-0/50قبذم تٛزٜ ثس٘ی 

افعایف ٚظٖ ٚ زضربت ٔرتّف چبلی ضا تؼطیف ٔی  ثٝ تطتیت چبلی یب چبلی ثؿیبض قسیس( III) والؼ  03ٔؿبٚی 

وٙٙس. زض ٘تیزٝ ایٗ ٘مبط ثطـ ٔی تٛا٘ٙس ثٝ افعایف قٙبؾبیی حٛازث لّجی ػطٚلی ٚ زیٍط قطایظ ٚاثؿتٝ ثٝ 

٘یع ٔٛضز ٘یبظ ٔی ثبقس چطا وٝ ٔیعاٖ ذغط  زض فطزذغط ػٛأُ زیٍط  ٞط عجمٝ، اضظیبثیچبلی وٕه ٕ٘بیٙس. زض 

 ٕٔىٙؿت ثط اؾبؼ اعالػبت حبنُ اظ ایٗ اضظیبثی ٞب تغییط ٕ٘بیس. 

 

 

 : 0وبزض 

 :ارسیابی ٍ درهاى ػَاهل خطز حَادث للبی ػزٍلی ٍ هَربیذیتی ّای ّوزاُ چالی 

. اضظیبثی زازٝ چبلی ضا ٔٛضز اضظیبثی لطاض ذغط حٛازث لّجی ػطٚلی ٚ حضٛض ٔٛضثیستی ٞبی ٕٞطاٜ ٚ ٚاثؿتٝ ث ثبیس

قبُٔ ٌطفتٗ  III تب  Iذغط ثطای حٛازث لّجی ػطٚلی ٚ زیبثت ثطای فطز ثب افعایف ٚظٖ ٚ یب والؼ چبلی 

، اظ رّٕٝ ا٘ساظٜ ٌیطی فكبض ذٖٛ، ؾغح لٙس ذٖٛ بثی ٞبی ثبِیٙی ٚ آظٔبیكٍبٞییعیىی، اضظیفتبضیرچٝ، ٔؼبیٙٝ 



چطثی ٔی ثبقس. ٕٞچٙیٗ ا٘ساظٜ ٌیطی زٚض وٕط ثرهٛل ثطای افطاز ثب ؾغح قبذم پطٚفبیّٟبی  ح٘بقتب ٚ ؾغ

ثٝ ٔٙظٛض فطاٞٓ ٕ٘ٛزٖ اعالػبت ثیكتط ثطای اضظیبثی ضیؿه اضظقٕٙس ٔی ثبقس. ا٘ساظٜ  52-0/00تٛزٜ ثس٘ی 

یٗ ٔی ثبقس ضطٚضی ٘یؿت چطاوٝ ا 02ٌیطی زٚض وٕط ثطای افطازی وٝ قبذم تٛزٜ ثس٘ی آٟ٘ب ثبال یب ٔؿبٚی 

افطاز ثٝ احتٕبَ ظیبز زاضای زٚض وٕط ثبال ثٛزٜ ٚ زض ٘تیزٝ ا٘ساظٜ ٌیطی آٖ اعالػبت ثیكتط ی ضا اضبفٝ ٕ٘ی ٕ٘بیس. 

ؾب٘تی ٔتط زض ٔطزاٖ ٚ ثبال یب  035اؾبؼ ٘مبط ثطـ زض آٔطیىبی قٕبِی زٚض وٕط ثبال یب ٔؿبٚی   طاٌط چٝ ث

طای ثیٕبضی ٞبی لّجی ػطٚلی ٔؼطفی قسٜ اؾت ِٚی ثط ؾب٘تی ٔطز زض ظ٘بٖ ثٝ ػٙٛاٖ افعایف ضیؿه ث 11ٔؿبٚی 

ٔتط ٞٓ زض ٔطزاٖ  ٘تیؾب 03اؾبؼ ٔغبِؼبت نٛضت ٌطفتٝ زض وكٛض ایٗ ٘مغٝ ثطـ زض رٕؼیت قٟطٚ٘ساٖ ایطا٘ی 

ٚ ٞٓ زض ظ٘بٖ ٔی ثبقس.  اظ آ٘زب وٝ چبلی ثب افعایف ذغط افعایف فكبض ذٖٛ، اذتالالت چطثی ذٖٛ، زیبثت ٚ 

ٔٛضثیسیتی ٞبی ٕٞطاٜ زیٍط ٔی ثبقس ، پعقه ثبیس قطایظ ٕٞطاٜ ضا ٔٛضز اضظیبثی لطاض زٞس. تٛنیٝ ٞب تبویس ٔی 

ػطٚلی) افعایف فكبض ذٖٛ، اذتالالت چطثی، زیبثت ٚ یب پطٜ  وٙٙس وٝ ٔسیطیت زضٔب٘ی لبعغ ػٛأُ ذغط لّجی

زیبثت( یب قطایظ عجی زیٍط ٚاثؿتٝ ثٝ چبلی ) ٘ظیط آپٙٝ ذٛاة( ثبیس زض نٛضت ٚرٛز، ثسٖٚ زض ٘ظط ٌطفتٗ 

 تالقٟبیی وٝ ثطای وبٞف ٚظٖ ا٘زبْ ٔی ٌیطز، نٛضت پصیطز. 

 

 

 :2وبزض 

 ارسیابی تاریخچِ ٍسى ٍ سبک سًذگی: 

ضا تؼییٗ وطزٜ ٚ ػٛأُ ثبِمٜٛ زیٍط ضا ٔٛضز  ثیٕبض ٚظٖ ٚ ٚضؼیت ؾجه ظ٘سٌی ،تٛنیٝ ٔی قٛز وٝ پعقه 

لطاض زٞس.  اظ تبضیرچٝ افعایف ٚظٖ ٚ یب وبٞف ٚظٖ زض عی ظٔبٖ ثپطؾس، زض ضاثغٝ ثب رعییبت تالقٟبی  اضظیبثی

ضٚظا٘ٝ فطز، ٔیعاٖ فؼبِیت فیعیىی،  لجّی وٝ فطز ثطای وبٞف ٚظٖ نٛضت زازٜ اؾت پطؾف ثٝ ػُٕ آٚضز، ػبزات

یب زاضٚٞبیی وٝ ٕٔىٙؿت ثط ٚضؼیت ٚظٖ فطز تبحیط ثٍصاضز ضا  ،تبضیرچٝ ذب٘ٛازٌی اظ چبلی، قطایظ عجی زیٍط

ٔٛضز پطؾف لطاض زٞس. پبؾد ثٝ ؾئٛاالت فٛق اعالػبت ٔفیسی ضا زض ٔٛضز ٔجسا ػٛأُ ٔٛحط ثط افعایف ٚظٖ ٚ 

ٛفمیتٟبی تالقٟبی لجّی ثطای اظ زؾت زازٖ ٚظٖ فطاٞٓ ٔی ٕ٘بیس. ایٗ اعالػبت چبلی فطز، اظ رّٕٝ چبِكٟب ٚ ٔ

ٔی تٛا٘س ثٝ پعقه ٚ یب فطاٞٓ وٙٙسٜ ذسٔت وٕه ٕ٘بیس تب تؼسیّٟبی الظْ ضا ثطای ضغیٓ عجی فطز نٛضت زازٜ ٚ 

ٕ٘بیس. ایٗ ثٝ تالقٟبی ٔسیطیت ٚظٖ وٕه ٕ٘ٛزٜ ٚ تٛنیٝ ٞبی الظْ ضا ثطای تغییط زض ؾجه ظ٘سٌی فطز فطاٞٓ 

 اعالػبت ٕٞچٙیٗ ٔی تٛا٘س ثط تٛنیٝ ٞب ثطای زضٔبٖ فطز ٘یع تبحیط ثٍصاضز.

   

 

 :2وبزض 

 ارسیابی ًیاس بِ کاّص ٍسى: 



  بلی: 

 با ػَاهل خطز اضافی: 92-3/93ٍ یا ضاخص تَدُ بذًی  3:افزاد با ضاخص تَدُ بذًی باال یا هساٍی  

افعایف ٚظٖ ثٝ ٕٞطاٜ یىی اظ قبذهٟبی افعایف ضیؿه ثیٕبضی ٞبی وبٞف ٚظٖ ثطای ٕٞٝ افطاز چبق ٚ افطاز ثب 

لّجی ػطٚلی ا٘سیىبؾیٖٛ زاضز ) ٘ظیط زیبثت، پطٜ زیبثت، افعایف فكبض ذٖٛ، اذتالالت چطثی ذٖٛ، ثبال ثٛزٖ زٚض 

 وٕط یب زیٍط ٔٛضثیسیتی ٞبی ٔطثٛط ثٝ چبلی(. 

  خیز:

  بذٍى ػَاهل خطز اضافی: 92-3/93هحذٍدُ یا ضاخص تَدُ بذًی در  92ضاخص تَدُ بذًی سیز 

( ثبیس تٛنیٝ قٛز وٝ اظ افعایف ٚظٖ پطٞیع ٕ٘بیٙس )وبزض 2/01-0/50ثٝ افطاز ثب ٚظٖ عجیؼی ) قبذم تٛزٜ ثس٘ی 

( ٚ ٘كبٍ٘طٞبی ثیٕبضی ٞبی لّجی 52-0/50(. ثٝ ثیٕبضا٘ی وٝ زاضای افعایف ٚظٖ ثٛزٜ ) ثب قبذم تٛزٜ ثس٘ی 9

ظیط زیبثت، پطٜ زیبثت، افعایف فكبض ذٖٛ، اذتالالت چطثی ذٖٛ، ثبال ثٛزٖ زٚض وٕط یب زیٍط ػطٚلی ضا ٘ساض٘س ) ٘

 (.9ٔٛضثیسیتی ٞبی ٔطثٛط ثٝ چبلی( تٛنیٝ قٛز وٝ اظ افعایف ٚظٖ اضبفی ثپطٞیع٘س )وبزض 

 

 

 

 : 9وبزض 

در رابطِ با پزّیش اس افشایص ٍسى تَصیِ ًواییذ ٍ بِ طَر ّوشهاى بِ دیگز ػَاهل خطز تَجِ ًطاى  

 دّیذ.

 :ٍسى طبیؼی

( ٚ زض ٌصقتٝ افعایف ٚظٖ ٚ یب چبلی ٘ساقتٙس ، 5/18-9/24افطازی وٝ ٚظٖ عجیؼی زاض٘س ) قبذم تٛزٜ ثس٘ی  

تحت ٔكبٚضٜ لطاض ذغطات ؾالٔت ٘بقی اظ افعایف ٚظٖ ثبیؿتی ثطای پطٞیع اظ افعایف ٚظٖ ثٝ ٔٙظٛض پیكٍیطی اظ 

 .ٌیط٘س

 افشایص ٍسى بذٍى ػَاهل خطز اضافی یا ٍسى طبیؼی با تاریخچِ ای اس افشایص ٍسى یا چالی: 

( ٚ ٘كبٍ٘طٞبی افعایف ذغط لّجی 25-9/29ازی وٝ زاضای افعایف ٚظٖ ٞؿتٙس ) ثب قبذم تٛزٜ ثس٘ی طثطای اف 

زیبثت، پطٜ زیبثت، افعایف فكبض ذٖٛ، زیؽ ِیپیسٔی، افعایف زٚض وٕط یب ٔٛضثیسیتی ػطٚلی ضا ٘ساض٘س ) ٘ظیط 

ٞبی زیٍط ٚاثؿتٝ ثٝ چبلی ( ٚ ثطای افطازی وٝ تبضیرچٝ ای اظ افعایف ٚظٖ زاقتٝ ٚ فؼال زاضای ٚظٖ عجیؼی ثٛزٜ 

فعایف ٚظٖ ثب تؼسیُ س، تٛنیٝ ثٝ ا٘ساظٜ ٌیطی ٔىطض ٚظٖ ٚ پطٞیع اظ اض٘ٚ ػٛأُ ذغط زض حس لبثُ پصیطـ زا

ٔیعاٖ ٔهطف غصا زض نٛضتی وٝ ثیكتط اظ چٙس پٛ٘س افعایف ٚظٖ زاقتٙس، ٔی قٛز. ٕٞچٙیٗ ثٝ ایٗ زؾتٝ اظ افطاز 

 ٚظٖ زض آٟ٘ب وٕه ٕ٘بیس ثبیس تبویس قٛز وٝ فؼبِیت فیعیىی ٔٙظٓ ٔی تٛا٘س ثٝ پطٞیع اظ افعایف

سَد ببزًذ ٍلی در حال حاضز  ٍسى هی تَاًٌذافزاد با افشایص ٍسى یا چالی کِ اس بزًاهِ ّای کاّص 



 :آهادگی السم را بزای ایي اهز ًذارًذ

٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت  8ثٝ نٛضت زٚضٜ ای ثبیس ثطای آٔبزٌی ثطای وبٞف ٚظٖ  ٕٞب٘غٛض وٝ زض وبزض  ایٗ افطا ز

ٔٛضز اضظیبثی لطاض ٌطفتٝ ٚ ٔكبٚضٜ ٞبی الظْ ضا ثطای پطٞیع اظ افعایف ٚظٖ اضبفی ) ثٝ ٔٙظٛض پیكٍیطی اظ ذغطات 

طای ٔساذالت ثطای وبٞف ٚظٖ، ایٗ افطاز ثیكتط ثطای ؾالٔت(  زضیبفت ٕ٘بیٙس. ثسٖٚ زض ٘ظط ٌطفتٗ آٔبزٌی فطز ث

ػٛأُ ذغط لّجی ػطٚلی ٚ قطایظ ؾالٔت ٚاثؿتٝ ثٝ چبلی ٔٛضز اضظیبثی لطاض ٌطفتٝ ٚ تحت زضٔبٖ زیٍط ثبیس ثطای 

  لطاض ثٍیط٘س.

 

 

 

 

 :  8وبزض 

ى بِ کاّص ٍسى ٍ ضٌاسایی هَاًغ بزای ذارسیابی آهادگی بزای تغییز سبک سًذگی بِ هٌظَر رسی

 هَفمیت:

تٛنیٝ ٔی قٛز وٝ پعقه ٚ ثیٕبض ثط ؾط ایٗ ٔٛضٛع وٝ آیب وبٞف ٚظٖ ٔٙبؾت اؾت ثٝ تٛافك ثطؾٙس.  پعقه ثب 

ثیٕبض ثبیؿتی ثطای اضظیبثی ایٗ ٔٛضٛع وٝ آیب ثیٕبض آٔبزٌی الظْ ضا ثطای ٔٛفمیت زضوبٞف ٚظٖ زاضز یب ذیط ) 

ٛضت ثٍیطز ( ثٝ تٛافك ثطؾس. پعقه ٔی تٛا٘س ایٗ پیف اظ آ٘ىٝ تالقٟبی ربٔغ ٚ ٔكبٚضٜ ٞب  زض ایٗ حٛظٜ ن

، اظ ایٙىٝ اظ ٘ظط فؼبِیت فیعیىی فؼبَ تط قٛز ٚ مسض ثطای تغییط زض ضغیٓ غصایی اـؾئٛاَ ضا اظ ثیٕبض ثپطؾس وٝ چ

یب ایٗ وٝ تغییط اؾتطاتػی ٞب ٘ظیط حجت ٚظٖ ٚ غصای ٔهطفی اـ ضا زض پیف ثٍیطز، آٔبزٌی زاضز. ایٗ ٔٛاضز اظ 

یه ٔساذّٝ ربٔغ  تغییط ؾجه ظ٘سٌی  ٔحؿٛة ٔی قٛ٘س. تهٕیٓ ثٝ زض پیف ٌطفتٗ تالقٟب زض رٟت ارعای 

وبٞف ٚظٖ ٕٔىٙؿت زض ظٔیٙٝ  اِٚٛیتٟبی زض حبَ ضلبثت ) ٘ظیط تٛلف ٔهطف ؾیٍبض ٕٔىٙؿت ثط تالقٟب زض 

بٞف ٚظٖ ضا رٟت وبٞف ٚظٖ اِٚٛیت ثیكتطی زاقتٝ ثبقس، یب آ٘ىٝ ثطذی حٛازث ظ٘سٌی ٕٔىٙؿت وٛقكٟبی و

زض آیٙسٜ ثسٖٚ حٕط ثؿبظز( ٌطفتٝ قٛز. اٌط ثیٕبض ثطای چٙیٗ تغییطاتی آٔبزٌی ٘ساضز، تالـ ثبیس نٛضت ثٍیطز وٝ 

 ثٝ ثیٕبض ٔكبٚضٜ زازٜ قٛز وٝ چٍٛ٘ٝ تغییط ؾجه ظ٘سٌی ٔی تٛا٘س غیط ِٔٛس ثبقس.  

 

 

 : 9وبزض 

 :اّذاف ٍ استزاتضی ّای کاّص ٍسى ٍ سالهتتؼییي 

پعقه ٚ ثیٕبض ثبیس ثب یىسیٍط عطح ثط٘بٔٝ ٞبی وبٞف ٚظٖ ٚ اٞساف ؾالٔت ٚ ضاٞجطزٞبی زضٔب٘ی ؾجه ظ٘سٌی ضا 



 ثطای زؾتیبثی ثٝ ایٗ اٞساف ثطیع٘س. 

اٞساف تٛنیٝ قسٜ ثطای وبٞف ٚظٖ: یه ٞسف وبٞف ٚظٖ ٚالؼی ٚ ٔؼٙی زاض ٔی تٛا٘س ثٝ ػٙٛاٖ اِٚیٗ لسْ ٟٔٓ 

زضنس اظ وُ ٚظٖ فطز ٔٙتٟی ثٝ وبٞف ٔؼٙی زاضی اظ  3-5ٞف ٚظٖ وٓ ثٝ ا٘ساظٜ زض ایٗ ظٔیٙٝ ثبقس. اٌطچٝ وب

ِحبػ ثبِیٙی زض رٟت ثٟجٛز ٚضؼیت ثطذی ػٛأُ ذغط لّجی ػطٚلی ٔی ٌطزز، ثب ایٗ حبَ وبٞف ٚظٖ ثیكتط 

ض ٔبٜ ز 6زضنس ضا زض ػطو  5-11ٔی تٛا٘س احطات ٔفیس ثیكتطی ضا ایزبز ٕ٘بیس. پُٙ ٔترههیٗ یه وبٞف ٚظٖ 

 ایٗ ظٔیٙٝ تٛنیٝ ٔی وٙٙس. 

ضٚقٟبی تٛنیٝ قسٜ ثطای وبٞف ٚظٖ: وبٞف ٚظٖ ثٝ وبٞف زضیبفت ا٘طغی اظ عطیك ٔحسٚزیت وبِطی ٚ ا٘زبْ 

ویّٛوبِطی ثٝ عٛض تیپیه  511فؼبِیت فیعیىی ٚ یب ٞط زٚ ثؿتٍی زاضز. وبٞف ا٘طغی زضیبفتی ثیكتط یب ٔؿبٚی 

ویّٛوبِطی زض ٔطزاٖ نٛضت  1511-1811بِطی ثطای ذبٕٟ٘ب ٚ ویّٛو 1211-1511ٔی تٛا٘س ثب ٔهطف ا٘طغی 

ؾالٔتف تؼییٗ پصیطز. ا٘تربة ٘ٛع ضغیٓ ٔحسٚز قسٜ وبِطی ٔی تٛا٘س ثط اؾبؼ اضرحیتٟبی ثیٕبض ٚ ٚضؼیت 

ویّٛوبِطی زض ضٚظ( تٟٙب زض قطایظ ٔحسٚزی وٝ ثیٕبض تحت  811ضغیٓ غصایی ثب ٔحسٚزیت ثؿیبض ظیبز ) ظیط  قٛز.

ٔی تٛا٘س ثىبض ٌطفتٝ  ، ثطایف زض ٘ظط ٌطفتٝ قس،عجی زلیك ٔی ثبقس ٚ ٔساذالت ؾجه ظ٘سٌی قسیسٔطالجتٟبی 

ٔٛضز ٘یبظ ٔی ، زیبثت یب زیٍط قطایظ عجی ٟٔٓ ٚلیقٛز. اٌط یه ضغیٓ غصایی ثطای وبٞف ذغط حٛازث لّجی ػط

 ، ثیٕبض ثبیؿتی ثٝ یه ٔترهم تغصیٝ اضربع زازٜ قٛز.ثبقس

 قطایظ عجی زض عی وبٞف ٚظٖ:تٛنیٝ ٞب ثطای ٔسیطیت 

زض حبِی وٝ زضٔبٖ وبٞف ٚظٖ زض حبَ ارطاؾت، ٔسیطیت ػٛأُ ذغطی ٘ظیط افعایف فكبض ذٖٛ، اذتالالت 

ِیپیس ٚ قطایظ زیٍط ٚاثؿتٝ ثٝ چبلی ٘یع إٞیت زاضز. ایٗ ٞب قبُٔ اضظیبثی ٘یبظ احتٕبِی ثطای تغییط زاضٚ زض 

ٔی ثبقس. زض ایٗ ٔیبٖ ٔی تٛاٖ ثرهٛل ثٝ زاضٚٞبی  ،تٝ ٔی قٛزحبِی وٝ ثط٘بٔٝ ٞبی وبٞف ٚظٖ زض پیف ٌطف

 ضس فكبض ذٖٛ ٚ ضس زیبثت اقبضٜ وطز وٝ پتب٘ؿیُ ایزبز ٞیپٌّٛیؿٕی ضا زاضز.

 

 

 :11وبزض 

 هذاخالت جاهغ کاّص ٍسى بِ تٌْایی یا بِ ّوزاُ درهاًْای کوکی-کاّص ٍسىًَع هذاخالت اًتخاب 

 "ٔساذالت ربٔغ ؾجه ظ٘سٌی"ٕٞٝ ثیٕبضا٘ی وٝ ثطای آٟ٘ب وبٞف ٚظٖ تٛنیٝ قسٜ اؾت، ثبیؿتی ثٝ آٟ٘ب 

پیكٟٙبز قسٜ ٚ یب آ٘ىٝ ثطای آٖ اضربع زازٜ قٛ٘س. ٔساذالت ربٔغ ؾجه ظ٘سٌی تطریحب ثبیؿتی ثٝ ٚؾیّٝ یه 

ای ثیٕبض زض ٘ظط ٌطفتٝ قسٜ ثط bariatricٔترهم زض ایٗ حٛظٜ نطفٙظط اظ ایٙىٝ ٔساذالت زاضٚیی یب حطاحی 

ة (. پُٙ ٔترههیٗ تٛنیٝ ٔی وٙٙس وٝ اٌط ثیٕبض تب آٖ ظٔبٖ زض  11آ ٚ  11نٛضت ثٍیطز )وبزض  ثبقس یب ذیط،

ثط٘بٔٝ ٞبی ربٔغ ٔسیطیت ؾجه ظ٘سٌی قطوت ٘ىطز، ثٟتط اؾت لجُ اظ ا٘زبْ زضٔبٟ٘بی وٕىی ایٗ أط نٛضت 

ذالت ٔی تٛا٘ٙس ؾجت وبٞف ٚظٖ قسٜ ٚ ثٝ ثٟجٛز ٚضؼیت ؾالٔت پصیطز چطاوٝ ٘كبٖ زازٜ قس وٝ ایٗ ٘ٛع ٔسا

ثیٕبض وٕه ٕ٘بیٙس. ایٗ تٛنیٝ تحت تبحیط فطاٞٓ ثٛزٖ ٔساذالت ربٔغ ؾجه ظ٘سٌی ٚ قطایظ عجی ثیٕبض ٔی 



ثبقس وٝ ٔساذالت قسیستط ضا ثطای ثیٕبضاٖ ضٕب٘ت ٔی وٙٙس. اٌط ٔساذالت ربٔغ ؾجه ظ٘سٌی زض ثیٕبض ٘تٛا٘س 

 31ف ٚظٖ ٚ یب تساْٚ ثٟجٛز ٚظٖ ثیٕبض قٛز ٚ یب آ٘ىٝ قبذم تٛزٜ ثس٘ی ثیٕبض ثبال یب ٔؿبٚی ٔٙزط ثٝ وبٞ

ویٌّٛطْ ثط ٔتط ٔطثغ ثٝ ٕٞطاٜ  27ویٌّٛطْ ثط ٔتط ٔطثغ ثبقس ٚ یب آ٘ىٝ قبذم تٛزٜ ثس٘ی ثیٕبض ثبال یب ٔؿبٚی 

 ٔٛضثیسیتی ٞبی ٕٞطاٜ ثبقس، زضٔبٟ٘بی وٕىی ٚ ٕٞطاٜ تٛنیٝ ٔی قٛز.

یرچٝ لجّی ثیٕبض ٘كبٖ زٞس وٝ ٔساذالت ربٔغ ؾجه ظ٘سٌی ٘تٛا٘ؿتٝ اؾت ٔٙزط ثٝ وبٞف ٚظٖ زض ثیٕبض اٌط تبض

قٛز، ٔی تٛاٖ زضٔبٖ زاضٚیی ضا ثٝ ػٙٛاٖ یه ٔساذّٝ ٕٞطاٜ ٚ وٕىی ثٝ ٕٞطاٜ تغییط زض ؾجه ظ٘سٌی زض افطازی 

آ٘ىٝ قبذم تٛزٜ ثس٘ی زض آٟ٘ب ثبال یب  ویٌّٛطْ ثط ٔتط ٔطثغ زاض٘س ٚ یب 31وٝ   قبذم تٛزٜ ثس٘ی ثبال یب ٔؿبٚی 

. اظ عطف زیٍط ٌطفتویٌّٛطْ ثط ٔتط ٔطثغ ثٝ ٕٞطاٜ ٔٛضثیسیتی ٞبی ٕٞطاٜ ٔی ثبقس، زض ٘ظط  27ٔؿبٚی 

ویٌّٛطْ ثط ٔتط ٔطثغ زاض٘س ٚ یب آ٘ىٝ قبذم تٛزٜ ثس٘ی زض آٟ٘ب  41ثیٕبضا٘ی وٝ قبذم تٛزٜ ثس٘ی ثبال یب ٔؿبٚی 

ثط ٔتط ٔطثغ ثٝ ٕٞطاٜ ٔٛضثیسیتی ٞبی ٕٞطاٜ ٔی ثبقس، ضا ٔی تٛاٖ ثطای رطاحی  ویٌّٛطْ 35ثبال یب ٔؿبٚی 

bariatric .اضربع زاز 

 

 

 :آ 11وبزض 

 پیطٌْاد بزای ارجاع بِ هذاخالت  جاهغ سبک سًذگی با ضذت سیاد: 

فطزی یب ٔٛحطتطیٗ ٔساذّٝ ضفتبضی وبٞف ٚظٖ زض ثیٕبضاٖ، ا٘زبْ ٔساذالت وبٞف ٚظٖ ربٔغ زض لبِت ٔساذالت 

 (.  CQ4ٌطٚٞی ثٝ ٚؾیّٝ یه ٔترهم آٔٛظـ زیسٜ زض ایٗ حٛظٜ ٔی ثبقس )

 

ضغیٓ غصایی ثب وبٞف ٔتٛؾظ وبِطی، یه ثط٘بٔٝ  "ٔساذّٝ ربٔغ ؾجه ظ٘سٌی ثب قست ثبال"ارعای انّی یه 

صیٝ ای ٚ افعایف فؼبِیت فیعیىی، ٚ زض ٟ٘بیت اؾتفبزٜ اظ ضاٞجطزٞبی ضفتبضی ثطای تؿٟیُ تٕىیٗ ثٝ ٔساذالت تغ

فؼبِیت فیعیىی ٔی ثبقس.  ٔساذّٝ ربٔغ ؾجه ظ٘سٌی قبُٔ ضغیٓ غصایی، فؼبِیت فیعیىی ٚ ضفتبض زضٔب٘ی ثٝ عٛض 

زضنس وبٞف ٚظٖ  5-11ٔبٞٝ ایزبز ٔی وٙس وٝ ٔؼبزَ  6ویٌّٛطْ وبٞف ٚظٖ ضا زض یه ثبظٜ ظٔب٘ی  8ٔتٛؾظ 

افطاز ٔرتّفی ٔی ثبقس وٝ تفبٚت ظیبزی ضا زض  ویٌّٛطْ ثط اؾبؼ زازٜ ٞب اظ 8ٔیبٍ٘یٗ وبٞف ٚظٖ  ٔی ثبقس. 

ویٌّٛطْ ٔی ثبقس. ثسیٗ تطتیت  8ٔیعاٖ اظ زؾت زازٖ ٚظٖ تزطثٝ ٔی وٙٙس وٝ زض ٟ٘بیت ٔیبٍ٘یٗ آٟ٘ب ثطاثط 

ٔبٜ ٔساذّٝ، زض نٛضتی وٝ  6پیف ثیٙی نحیح ٔیعاٖ وبٞف ٚظٖ زض ٞط فطز أىبٖ پصیط ٕ٘ی ثبقس. ثؼس اظ 

ؼییٗ قسٜ ثیكتط ثٛز، ضغیٓ ٔتؼبزَ تطی تٛنیٝ ٔی قٛز. ضٕٗ آ٘ىٝ تٕبؼ ٔساْٚ ٔیعاٖ وبٞف ٚظٖ اظ ٞسف ت

ثؼس اظ وبٞف ٚظٖ اثتسایی ٔٙزط ثٝ تساْٚ وبٞف ٚظٖ زض افطازی ذٛاٞس قس وٝ ثٝ ٞسف تؼییٗ قسٜ ٘طؾیس٘س ٚ یب 

 آ٘ىٝ ٘یبظ ثٝ ازأٝ وبٞف ٚظٖ زض آٟ٘ب احؿبؼ ٔی قٛز. 

 

 



 

 :ة11وبزض 

 :جایگشیي بزای هذاخالت سبک سًذگیگشیٌِ ّا بزای رٍضْای 

زض ٔطالجتٟبی ثٟساقتی اِٚیٝ اٌط ٔترهم ثطای ٔساذالت چبلی زض اذتیبض ٘یؿت ٔی تٛاٖ ٔساذالت ربیٍعیٗ ضا  

اظ رّٕٝ ثٝ نٛضت اِىتطٚ٘یىی ) اظ عطیك ایٙتط٘ت یب تّفٗ ( وٝ تٛؾظ یه ٔترهم ثطای ٔساذالت زض چبلی 

 زض ٘ظط ٌطفت.  ،ثبظذٛضز زازٜ ٔی قٛز

 

 

 

 

  :12وبزض 

 گشیٌِ بزای اضافِ ًوَدى درهاى دارٍیی بِ ػٌَاى یک درهاى ّوزاُ بزای هذاخالت جاهغ سبک سًذگی

 بز پایِ تَصیِ پٌل هتخصصیي

ویٌّٛطْ زض ٔتط ٔطثغ  31ٔی تٛاٖ زضٔبٖ زاضٚیی ٕٞطاٜ ضا ثطای افطازی وٝ قبذم تٛزٜ ثس٘ی ثبال یب ٔؿبٚی   

ثٝ ػالٜٚ یه یب ثیكتط ٔٛضثیسیتٝ ٕٞطاٜ چبلی زاض٘س، آغبظ  27آ٘ىٝ قبذم تٛزٜ ثس٘ی ثبال یب ٔؿبٚی زاض٘س ٚ یب 

ٕ٘ٛز. پعقه ثبیس فٛایس ٚ ٔضطات زضٔبٖ زاضٚیی ضا ثٝ نٛضت فطزی ؾجه  ؾٍٙیٗ وطزٜ ٚ ثط اؾبؼ ٞط فطز 

ثیٕبضاٖ ثطای تٕىیٗ ثٟتط ثٝ  تهٕیٓ ثٝ زضٔبٖ زاضٚیی ثٍیطز یب ذیط؟.  ٔٙغك اؾتفبزٜ اظ زضٔبٖ زاضٚیی وٕه ثٝ

ضغیٓ وٓ وبِطی ثٝ ػالٜٚ یه فؼبِیت فیعیىی ٔٙبؾت ٔی ثبقس. زاضٚٞبی زض زؾتطؼ ثیكتط اظ عطیك تبحیط ثط 

اقتٟب ٚ رصة چطثی ػُٕ ٔی وٙٙس. زاضٚٞب ثبیس ثٝ ػٙٛاٖ یه زضٔبٖ وٕىی ثطای تغییط ؾجه ظ٘سٌی زض ٘ظط 

 ة(. 11آ ٚ  11ٌطفتٝ قٛ٘س )وبزضٞبی 

 

 

 :13وبزض 

 پیطٌْاد بزای ارجاع بیوار بِ یک جزاح بزای هطاٍرُ در جْت جزاحی 
 

 35ویٌّٛٓ ثط ٔتط ٔطثغ ٚ یب قبذم تٛزٜ ثس٘ی ثبال یب ٔؿبٚی  41ثطای افطاز ثب قبذم تٛزٜ ثس٘ی ثبال یب ٔؿبٚی 

وبٞف ٚظٖ زاقتٝ ثبقس ویٌّٛطْ ثط ٔتط ٔطثغ ثٝ ٕٞطاٜ ٔٛضثیسیتی ٕٞطاٜ ، زض نٛضتی وٝ ثیٕبض اٍ٘یعٜ وبفی ثطای 

ٚ ٔساذالت ضفتبضی ) ثب ٚ یب ثسٖٚ زضٔبٖ زاضٚیی( زض اٞساف وبٞف ٚظٖ ثیٕبض ٔٛحط ٘جبقس، ٔی تٛاٖ رطاحی 



bariatric  ضا ثٝ ٔٙظٛض ثٟجٛز پیبٔسٞبی ؾالٔت زض ٘ظط ٌطفت. ػُٕ رطاحی ثبیس تٛؾظ یه رطاح ثب تزطثٝ زض

چبلی ضا ثٟجٛز ٔی ثركس ٚ ٞٓ زض   بی ٘بٔغّٛة ٘بقی اظ ایٗ حٛظٜ نٛضت پصیطز. ایٗ ػُٕ رطاحی ٞٓ پیبٔسٞ

 ،وبٞف ٔٛضثیسیتی ٞب ٕٞطاٜ چبلی ٔٛحط ٔی ثبقس.  زض غیبة وبضآظٔبیی ٞبی ثبِیٙی، ٔست ظٔبٖ زیٍط ٔساذالت

لجُ اظ ػُٕ رطاحی زلیمب ٔكرم ٘كسٜ اؾت ٚ ثط ایٗ اؾبؼ تهٕیٓ ثٝ ٔساذّٝ رطاحی ثبیس ثط اؾبؼ قطایظ 

ٔرتّف، اظ رّٕٝ ػاللٝ ذٛز ثیٕبض، ٔیعاٖ تٕىیٗ ثیٕبض ثٝ زضٔبٟ٘ب، زض ٘ظط ٌطفتٗ ذغطات ثبِمٜٛ ذٛز ػُٕ 

ٟبی ؾجه ظ٘سٌی، ضفتبض زضٔب٘ی، رطاحی ٚ ٔٛضثیسیتی ٞبی ٕٞطاٜ ٌطفتٝ قٛز. ػُٕ رطاحی ثبیس زض وٙبض زضٔب٘

 تؼسیُ ضغیٓ غصایی ٚ فؼبِیت فیعیىی ٌطفتٝ قٛز.

 

 

 

 

 :14وبزض 

 اٍلیِ فزد ٍ بْبَد در اّذاف سالهت درصذ اس ٍسى 5ٍسى بیطتز یا هساٍی  کاّص

ٔساذّٝ زض نس اظ ٚظٖ اِٚیٝ ثب یه  11تب  5ٔٛضز تٛرٝ لطاض ٌطفت یؼٙی تمطیجب  9زؾتیبثی ثٝ اٞسافی وٝ زض وبزض 

ثٝ ػٙٛاٖ یه ٞسف ٔٛفمیت آٔیع زض وبٞف ٚظٖ زض ٘ظط ٌطفت وٝ ٔی تٛا٘س ٔٙزط ثٝ  ؾجه ظ٘سٌی ربٔغ ثبیؿتی

. ٌطززذغط یب ترفیف قطایظ عجی ٚاثؿتٝ ثٝ چبلی ٚ ػٛأُ ذغط لّجی ػطٚلی زض ثؿیبضی اظ ثیٕبضاٖ  وبٞف

اٞساف ٔطثٛط ثٝ ؾالٔت ذٛاٞٙس زاقت.  ثطذی اظ ثیٕبضاٖ ٘یبظ ثٝ یه وبٞف ٚظٖ ثیكتطی ثٝ ٔٙظٛض زؾتیبثی ثٝ

اٌط ثیٕبض ثٝ اٞساف وبٞف ٚظ٘ی وٝ لجال تٛؾظ پعقه ٚ ثیٕبض ٞساف ٌصاضی قسٜ اؾت زؾت یبثس زض آٖ نٛضت 

ثب اؾتفبزٜ اظ ٔسَ  15تٛنیٝ ثٝ زض پیف ٌطفتٗ اؾتطاتػی ٞبی تساْٚ وبٞف ٚظٖ ذٛاٞس قس وٝ زض وبزض 

زازٜ قس. اٌط ثیٕبض ٚ پعقه ثٝ اٞساف اظ پیف تؼییٗ قسٜ وبٞف ٚظٖ ٔسیطیت زض ٔب٘ی ثیٕبضی ثطای چبلی قطح 

ٚ پیبٔسٞبی ٔغّٛة ثب اؾتفبزٜ اظ زضٔبٟ٘بی ربضی ٘طؾیس، زض آٖ نٛضت پعقه ٔی تٛا٘س تكسیس ٔساذالت ٔطثٛط 

اضظیبثی ( ٚ یب اضربع ثطای 12(، ٚ یب اضبفٝ وطزٖ ٚ اضظیبثی ٔزسز زضٔبٖ زاضٚیی )وبزض 16ثٝ ضفتبض زضٔب٘ی ) وبزض 

 (زض ٘ظط ثٍیطز.13ضا )وبزض  bariatricرطاحی 

 

 

 

 :15وبزض 



 تذاٍم کاّص ٍسى

ؾبَ  31چبلی یه ثیٕبضی ٔعٔٙی ٔی ثبقس وٝ زض ؾطتبؾط ظ٘سٌی ثیٕبض ٔی تٛا٘س ضخ زٞس. قیٛع چبلی زض عی  

، وبٞف قسٌصقتٝ ػٕستب ثٝ ػّت تغییطات ٔحیغی وٝ ؾجت افعایف ٔهطف غصاٞبی ذٛـ ٔعٜ ٚ ثب وبِطی ظیبز 

تساْٚ  ،افعایف چكٍٕیطی یبفتٝ اؾت.  زض ایٗ ٔحیظ ،فؼبِیت فیعیىی ٚ ضفتبض ٞب ٚ ؾجه ظ٘سٌی ثسٖٚ تحطن

ٚظٖ ؾبِٓ ٚ پیكٍیطی اظ افعایف ٚظٖ وبض ؾبزٜ ای ٕ٘ی ثبقس. ٔغبِؼبت ٔرتّف ٘كبٖ زاز٘س وٝ ازأٝ ٔساذالت 

زی ذٛاٞس قس وٝ ٔساذالت چبلی زض آٟ٘ب ثٝ ٔطثٛط ثٝ وبٞف ٚظٖ ؾجت ثٟجٛز ٚضؼیت تساْٚ ٚظٖ ؾبِٓ زض افطا

نٛضت اِٚیٝ ٔٛفمیت آٔیع ثٛز. پعقىبٖ ٚ فطاٞٓ وٙٙسٌبٖ ذسٔت ثبیس ثب چبِكٟبیی وٝ ثیٕبضاٖ زض تٕبْ ٔست 

ظ٘سٌی ذٛز ثب ٔؼظُ چبلی زؾت ٚ پٙزٝ ٘طْ ٔی وٙٙس، آقٙبیی زاقتٝ ٚ پكتیجب٘ی ٞبی الظْ ٚ تكٛیمٟبی 

پیف اظ آ٘ىٝ افعایف ٚظٖ ٔزسزا زض  بٞف ٚظٖ وٛچه ضا تزطثٝ وطز٘س،ضطٚضی ضا ثطای ثیٕبضا٘ی وٝ یه و

ثیٕبضاٖ ضخ زٞس، زض ٘ظط زاقتٝ ثبقٙس. زض ایٗ نٛضت اؾت وٝ ٔی تٛاٖ ثطای وبٞف ثیكتط ٚظٖ زض ثیٕبضاٖ رٟت 

 زؾتیبثی ثٝ اٞساف اظ پیف تؼییٗ قسٜ ثٝ ٚؾیّٝ پعقه ٚ ثیٕبض، أیسٚاض ثٛز. 

ساذالتی وٝ ثطای ؾجه ظ٘سٌی زض ٘ظط ٌطفتٝ ٔی قٛز، یه وبٞف ٚظٖ اٍِٛی ٔؼَٕٛ وبٞف ٚظٖ تحت ٔ

ٔبٜ ٘كبٖ ٔی زٞس وٝ ثٝ یه حس حبثت ضؾیسٜ ٚ ٔزسز ثب ٌصقت ظٔبٖ افعایف ٚظٖ ضخ  6حساوخطی ضا زض ػطو 

ذٛاٞس زاز. ایٗ أط ثطای ٔساذالت ثط اؾبؼ زاضٚ زضٔب٘ی ثطای چبلی ٘یع نبزق اؾت اِجتٝ ثبیس زض ٘ظط زاقت وٝ 

ٝ اؾتفبزٜ اظ زضٔبٟ٘بی زاضٚیی تساْٚ یبثس. ثطای وایف ٚظٖ ٔزسز ثب ؾطػت وٕتطی ضخ ذٛاٞس زض نٛضتی افع

 ,CQ3) نمایندممکنست تجربو  را زمان طٌالنی تر از ثبات ًزنمدت قرار می گیرند،   bariatricثیٕبضا٘ی وٝ تحت زضٔبٖ رطاحی 

CQ4, CQ5 ) 

ثب اؾتطاتػی ٞب رٟت زؾتیبثی ثٝ وبٞف ٚظٖ ٔتفبٚت ٔی ثبقس.  استراتژیيا برای تداًم کاىش ًزن بعد از کاىش مٌفقیت  ًزن 

ثٝ ثیٕبضاٖ ثبیس تٛنیٝ ٕ٘ٛز وٝ ٔكبضوت عٛال٘ی ٔست ) ٔؿبٚی یب ثیكتط اظ یىؿبَ( زض ثط٘بٔٝ ٞبی ربٔغ تساْٚ 

ثٝ قىُ حضٛضی ٚ یب اظ عطیك تّفٗ ٔی تٛا٘س ثٝ ثٟجٛز وبٞف ٚظٖ ثٝ نٛضت ٔبٞب٘ٝ ٚ حتی ثب تٛاتط ثیكتط 

اؾتطاتػی ٞبی تساْٚ وبٞف ٚظٖ وٕه ٕ٘بیس. ثٝ ثیٕبضاٖ تٛنیٝ ٔی قٛز وٝ ثٝ نٛضت ٞفتٍی ٚظٖ ذٛز ضا ا٘ساظٜ 

زلیمٝ زض  211ٌیطی ٕ٘بیٙس. ٔهطف ضغیٓ ٞبی غصایی ثب وبِطی پبییٗ ٚ ؾغح ثبالیی اظ فؼبِیت فیعیىی )ثیكتط اظ 

 ثٛز.اضتجبط ثب تساْٚ ٚضؼیت ثٟجٛز یبفتٝ زض عی ظٔبٖ ذٛاٞس ٞفتٝ( زض

 

 

 

 :16وبزض 

ػذم تَاًایی بِ اس دست دادى کافی ٍسى با استفادُ اس درهاًْای جاری بزای بزآٍردُ ضذى اّذاف 

 ٍسًی کِ اس لبل ّذف گذاری ضذکاّص سالهت ٍ 

ثط اؾبؼ ٘مغٝ ٘ظطات ٔترههیٗ، زض نٛضت ػسْ تٛا٘بیی ثٝ اظ زؾت زازٖ وبفی ٚظٖ ثب اؾتفبزٜ اظ زضٔبٟ٘بی 



اظ لجُ ٞسف ٌصاضی قس، ثبیس زضٔبٟ٘بی ضفتبضی ضا ثب  وٝ ٚظ٘یوبٞف ربضی ثطای ثطآٚضزٜ قسٖ اٞساف ؾالٔت ٚ 

ربیٍعیٙی ضا ثطای ثیٕبض پیكٟٙبز قست ثیكتطی اظ آ٘چٝ تبوٖٙٛ ا٘زبْ ٌطفت زض پیف ٌطفت، یه ضغیٓ غصایی 

ٕ٘ٛز، اضبفٝ ٕ٘ٛزٖ زضٔبٖ زاضٚیی ضا ثطای ثیٕبض زض ٘ظط ٌطفت، اضربع ثٝ یه ٔترهم تغصیٝ ضا زض ٘ظط زاقت ٚ 

. پعقه ٚ فطاٞٓ وٙٙسٜ ذسٔت ثبیس ضغیٓ ارجاع داد bariatricیب آ٘ىٝ ثیٕبض ضا ثطای اضظیبثی رٟت ا٘زبْ ػُٕ رطاحی  

اضظیبثی لطاض زٞس چطا وٝ ثطذی زاضٚٞب ٕٔىٙؿت ٔٙزط ثٝ افعایف ٚظٖ زض ثیٕبضاٖ ٌطزز. زض  زاضٚیی ثیٕبض ضا ٔٛضز

ثبیس تؼسیّٟبیی زض ٘ٛع زضٔبٟ٘بیی وٝ ثیٕبضاٖ زضیبفت ٔی وٙٙس، نٛضت پصیطز. اٌط  ،ایٗ نٛضت زض نٛضت أىبٖ

ٞفتٝ ٔساذّٝ زاضٚیی ثب حساوخط زٚظ ثطای وبٞف ٚظٖ  12ثیٕبض تحت زضٔبٖ زاضٚیی ثب چبلی ٔی ثبقس ٚ ثؼس اظ 

ات ثٝ فٛایس ضا ذغط زضنس اظ وبٞف ٚظٖ اتفبق  ٘یفتتس، پعقه ٚ یب فطاٞٓ وٙٙسٜ ذسٔت ثبیس، ٘ؿجتِ 5حسالُ 

 ثطای زضٔبٖ زاضٚیی ٔٛضز ٘ظط ٔٛضز اضظیبثی لطاض زازٜ ٚ زض ٘تیزٝ لغغ زاضٚی ٔٛضز ٘ظط ضا ٔس ٘ظط لطاض زٞس.

 

 

 

 : 17وبزض 

 ضاخص تَدُ بذًی بِ صَرت ساالًِ ٍ یا با تَاتز بیطتز هحاسبِ ٍسى ٍ اًذاسُ گیزی 

ا٘ساظٜ ٌیطی ٚظٖ ٚ ٔحبؾجٝ قبذم تٛزٜ ثس٘ی ثٝ نٛضت ؾبال٘ٝ ٚ یب ثب تٛاتط ثیكتط ثطای ٕٞٝ ثیٕبضاٖ تٛنیٝ ٔی 

قٛز. ثطای آٟ٘بیی وٝ ٞطٌع افعایف ٚظٖ ٘ساقتٝ یب آٟ٘بیی وٝ ٚظٖ پبیساضی زاض٘س، ثبظٜ ظٔب٘ی یىؿبِٝ ثطای اضظیبثی 

افعایف ٚظٖ زاض٘س ٚ یب چبق ٞؿتٙس ٚ یب آ٘ىٝ ٚظٖ  ٔزسز قبذم تٛزٜ ثس٘ی ٔٙبؾت ٔی ثبقس. ثطای آٟ٘بیی وٝ

عجیؼی زاقتٝ ٚ ِی تبضیرچٝ ای اظ افعایف ٚظٖ ضا زض ٌصقتٝ شوط ٔی وٙٙس، ا٘ساظٜ ٌیطی ٚظٖ ٚ ٔحبؾجٝ قبذم 

تٛزٜ ثس٘ی ثبیس ثب تٛاتط ٚ ؾطػت ثیكتطی نٛضت پصیطز.  اٌطچٝ ثبظٜ ٞبی ظٔب٘ی پیكٟٙبز قسٜ زض ایٗ پیٍیطی ٞب 

اٞس ٕ٘ی ثبقس، ثب ایٗ حبَ ثٝ ٘ظط ٔی ضؾس ایٗ ثبظٜ ٞب ثطای قٙبؾبیی افعایف ٚظٖ زض ٔطاحُ اِٚیٝ ٔجتٙی ثط قٛ

 .زٞسٔٙغمی ثٛزٜ ٚ ؾجت ذٛاٞس قس وٝ ظٔبٖ، ا٘طغی ٚ ٞعیٙٝ ٞبی ا٘ساظٜ ٌیطی ٞبی ٔىطض ضا وبٞف 

 

 

 

 : 18وبزض 

 درصذ ٍ بْبَد در اّذاف سالهت  5اس دست دادى ٍسى بیطتز یا هساٍی  

 ،پیكٟٙبز قسٜ اؾت 16ایٗ ٔٛضٛع ضا تؼییٗ وٙیس وٝ آیب اؾتطاتػی ٞبی تكسیس ٔساذالت زضٔب٘ی وٝ زض وبزض 

 قسٜ اؾت یب ذیط؟زض اٞساف ؾالٔت ثٟجٛز  وبٞف ٚظٖ زض ایٗ حس ٚ ٔٙزط ثٝ



 

 

 

 :19وبزض 

در ًظز گزفتي هذیزیت درهاًی دلیك ػَاهل خطز للبی ػزٍلی ٍ ضزایط ٍابستِ بِ چالی ٍ  ازأٝ 

 ٍسى  دٍرُ ایگشیٌِ ّای اًذاسُ گیزی 

ثٝ عٛض فؼبَ ٚ ثٝ نٛضت زلیك ػٛأُ ذغط لّجی ػطٚلی ٚ قطایظ ٚاثؿتٝ ثٝ چبلی ضا نطفٙظط اظ تٛا٘بیی ثیٕبض ثٝ  

ٚ یب ٚضؼیت ازأٝ وبٞف ٚظٖ، ٔسیطیت ٕ٘بییس. ثٝ عٛض زٚضٜ ای ٚضؼیت عجی  ثٝ اٞساف تؼییٗ قسٜ زؾتیبثی

آٔسٜ  16ٍط ػٛأُ ثبِمٜٛ ضا ٔٛضز اضظیبثی لطاض زازٜ ٚ ٌعیٙٝ ٞبی اضبفی ٔسیطیت ٚظٖ ضا وٝ زض وبزض ثیٕبضاٖ ٚ زی

 زض نٛضت ٘یبظ ٔزسزا اػٕبَ ٕ٘بییس.   ،اؾت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


