
هب انم خدا
یر واگیرتغذهی رد پیشگیری و کنترل بیماریهای غ 

دکتر پریسا ترابی
مسئول تغذیه بالینی دفتر بهبود تغذیه جامعه

معاونت بهداشت

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

آموزش پزشکان برای برنامه های نوین سالمت در حیطه پیشگیری و کنترل بیماری های "کارگاه 
غیر واگیر 



فهرست مطالب

شرح وظایف تیم سالمت در برنامه تحول•
تغذیه در چاقی•
تغذیه در دیابت•
تغذیه در فشار خون باال•
هایپرلیپیدمیتغذیه در •

تغذیه در سرطان•



مراقب سالمت در حوزه تغذيهوظايفشرح 

های تن سنجی افراد تحت پوشش اندازه گیری•
ادران موزن گیریمنحنیو نوجوان و کودكبدنیتوده نمایهرسم شده قد، وزن و منحنی هایبه توجه •

باردار 
کنندهمراجعه تغذیهالگویامتیازو توجه به تغذیهالگویارزیابی•
کشوریهایبا گروه هدف و مطابق با دستور عمل متناسب غذاییمکمل هایتجویز•
الگوی تغذیه افرادبراساس تغذیهفردی هایها و آموزش توصیهارائه •
مطابق با جدول ارجاعات تغذیهکارشناس/پزشكارجاع به •
بعدیهایکارشناس تغذیه جهت انجام مراقبت /پزشكپی گیری موارد ارجاع شده به •
، قدسنجمانند ترازو، )ابزار و ملزومات دیگرو آموزشی، متون مکمل هابرآورد و درخواست به موقع •

تغذیه ایمراقبت هایجهت نیازمورد ...( و کامپیوتر



تغذيهكارشناسوظايفشرح 

و ثبت در پرونده الکترونیك تغذیه ایارزیابی، انجام آنتروپومتریكکنترل شاخص های •
آموزش فردی•
و تنظیم رژیم غذایی برای بیماران ارجاع شدهتغذیهمشاوره •
فردایتغذیهمراجعات  و پایش روند بهبود سایردر ایتغذیههایمراقبت •
گروهیارائه آموزش های •
در منطقه شایعتغذیه ایمشکالت اولویت بندیو شناسایی•
مشخص شدههایاولویتمداخالت مناسب با توجه به اجرایو طراحی•
عملیاتیبرنامه تدوین•
آبشاریتشکیل هسته های آموزشی و نظارت بر آموزش ها به شکل •
درون و بین بخش در اجرای برنامه های جامعه محورهمکاری هایجلب •
منطقه تحت پوشش خود تغذیهشاخص هایپایش•
سالمتمراقبینبه ایتغذیهو آموزش موضوعات ایتغذیهو نظارت بر ارائه خدمات همکاری•



در حوزه تغذيهپزشكوظايفشرح 

قد، : املشده توسط مراقب سالمت شگیریاندازه آنتروپومتریكشاخص های تاییدو کنترل •
و دقت در نمایه توده ( سال70تا 30برای افراد  )، دور عضله ساق پا و دور کمردورسروزن، 

افراد ارجاع داده شده الکترونیكبدنی محاسبه شده در پرونده 
ها دستورعملبا مطابق ، مراجعینبرایپاراکلینیكآزمایشاتدرخواست انجام •
ر دیاریمکملکشوریهایکنترل نحوه مصرف مکمل ها مطابق با دستور عمل ها و برنامه •

هدف برنامههایگروه 
بررسی موارد ارجاع شده از طرف مراقب سالمت •

غذاییرژیم ، مشاوره و دریافت آموزشکارشناس تغذیه جهت ارجاع بیماران به •
مسئول مرکزبعنوانجامعه هماهنگی، حمایت و نظارت بر اجرای برنامه های تغذیه •



موارد ارجاع از پزشک به کارشناس تغذیه
ورعملدستمطابق با چاقی، اضافه وزن و قدیکوتاه، الغری، وزنیکممبتال به اختالالت رشد شامل کودکان•
طلوب نامامتیازیاو چاقی، اضافه وزن و قدیکوتاه، الغری، وزنیکممبتال به اختالالت رشد شامل نوجوانان•

دستورعملمطابق با تغذیهالگوی
ور عملمطابق با دستتغذیهالگوینامطلوب امتیازداراییاو چاقییامبتال به کم وزنی، اضافه وزن جوانان•
مطابق با هتغذیالگوینامطلوب امتیازیانامطلوب و کمر، دور چاقیمبتال به کم وزنی، اضافه وزن و میانساالن•

دستور عمل
ونیخکمو یا وزن گیری نامناسب دوران بارداری و ( الغری)وزنیکم، چاقیمبتال به اضافه وزن و مادران باردار •

مطابق با دستور عملتغذیهالگوینامطلوب امتیازیاو 
غذیهتالگوینامطلوب امتیازیاو الغری، اضافه وزن و چاقی، تغذیهمبتال به سوء یادر معرض و سالمندان•

مطابق با دستور عمل
گروه تمامیر دلیپیدمیدیسباال و فشارخون، دیابتو دیابت، پره الغری،چاقیاضافه وزن، بهمبتالیانکلیه•

مطابق با دستور عملفیزیولوژیكو سنیهای







Obesity by definition is an increase body weight 
caused by excessive accumulation of fat.

How do you know if 
someone is obese?

A person is obese when 
their Body Mass Index 
(BMI) exceeds 30 and a 
person is considered 

overweight when their 
Body Mass Index is 

between 24.9 and 30.

What is a Body Mass Index?

A Body Mass Index commonly 
known as your BMI is a common 

measure expressing the 
relationship of weight-to-height. 

BMI = mass (kg)

(height (m))2



Ethiology:

•Genetic
oObesity in both of parents: 80% risk
oObesity in one of the parents: 50% risk

•Nutrition: increased energy intake and decreased 
physical activity 

•Others: Diseases ,Medicine, Alcohol consumption, 
Aging; …
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Side Effects of Increase of BMI

NCD ( CVD, Diabetes, MSD, Cancer,…)



STRATEGIES FOR DEALING WITH THE OBESITY EPIDEMIC

• Modifying PHYSICAL ACTIVITY 

• Modifying DIET 

• choosing a strategy to change the environment 

• Behavior changes
• primary prevention of weight gain
• Prevention of further weight gain 
• Weight loss 
• prevention of weight regain 
Best to Begin with small changes



Factors that  promote overeating

•Portion Size 
•High Fat
• Energy Dense  
•High Glycemic 

Index  
• Soft Drinks 
• Sugar 

•Fast foods 

•Snack foods 

•Low calcium 

• Easy accessibility 

•Low Cost 

•Taste 

•Variety 



اضافه وزن يا چاقبیماردارایآموزش تغذيه به 

و کاهش حجم هر وعده در روزغذا هایوعده افزایش تعداد •
از وعده ها به خصوص وعده صبحانه یكهیچحذف نکردن •
مختلف هایصرف غذا در وعده برایثابتیدر نظر گرفتن ساعت •
(پرهیز از عجله در خوردن غذا)غذا هایلقمه تامل بین  •
(خوردن سبزیساالد و )واحد سبزی 5حداقل مصرف روزانه •
(سس قرمز و سفید در ساالد و غذاها)پرهیز از چاشنی های چرب •
واحد  از انواع میوه ها  4تا 2مصرف روزانه •
غذاییهایدر وعده ...( نان ، برنج و ماکارونی و )وغالتحذف نکردن گروه نان •



سبوس دار هایاستفاده از نان •
(و ماش لپه، لوبیاعدس، نخود، انواع )استفاده بیشتر از حبوبات •
(، مربا  و عسلصنعتیآبمیوه، آبنبات، نوشابه، شربت، شکالت، شیرینی، شکرمصرف قند و کاهش•
استفاده  از مرغ و ماکیان و به خصوص ماهی به جای گوشت قرمز  •
مصرف شیر و لبنیات کم چرب •
گوشتآشکارهایچربیجدا کردن •
(فروشی هافودفسترستوران ها و )محدود کردن صرف غذا در خارج از منزل •
پسته، و همبرگر، پیتزا، آجیل ، انواع مغزها مثلکالباس، سوسیسکاهش مصرف انواع ساندویچ، •

(حداکثر یك بار درماه) کنسرویآماده و غذاهایبادام ،گردو و فندق و زیتون ، 
(افزایش یابد% 20ضربان قلب ) دقیقه30تند روزانه حداقل رویپیادهتوصیه به •
و پیاده رویعمومینقلیهوسایلاستفاده از •
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د؟فرد ديابتی کدام مواد غذايی را با رعايت تعادل بايد بیشتر مصرف نماي

رنگ و برگ دارتیرهسبزیجاتبه خصوص سبزیجاتتمامی •
ها انواع میوه •
حبوبات•
سنگكنان : نان های سبوس دار مانند•
شیر و ماست کم چربی •
روغن زیتون و گردو •
ماهی و غذاهای دریایی•



آموزش تغذيه به بیمار مبتال به ديابت
حجم کمو زیاد در دفعات مصرف غذا •
های سبوس دار و حبوبات و جایگزین کردن نان نان های سفید و برنج کاهش مصرف •
در روزواحد از میوه ها و سبزی ها 5مصرف حداقل •
های موجود در منابع و چربی روغن های جامد، غذاهای آماده و سرخ شده کاهش مصرف •

(  کره، خامه، گوشت قرمز و فراورده های آن)غذائی حیوانی 
...(و شیرینی، عسل قند و شکر، شکالت، نقل ، )قندهای ساده کاهش مصرف •
زین کردن بهترین راه کاهش مصرف برنج جایگ)مصرف روزانه برنج و نان سفید به مقدار متعادل •

(.آنها با حبوبات و نان های سبوس دار است
مصرف روزانه مقدار متعادلی از انواع میوه ها•
)  Aو ویتامین ( مرکبات و سبزی های تازه) Cمصرف منابع غذایی حاوی روی، ویتامین •

(این مواد حساسیت به انسولین را افزایش می دهند( )زردآلو، هلو، گوجه فرنگی و هویج



باورهای نادرست 

«دنمایمصرفمیوهیازمینیسیبیابرنجنبایدوجههیچبهدیابتیفرد»•
«شوندمیخونقندکاهشباعثتلخغذاییمواد»•
مصرفواستسادهقنددارایعسل)«کردمصرفتوانمیمیزانهربهراعسل»•

.(شودمحدودبایدآن
،میزانهربهشکرهایجایگزینبعنوانمصنوعیهایکنندهشیرینمصرف»•

«ندارداشکالی
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آموزش تغذيه به بیمار دارای فشار خون باال
غذاییبرچسب  مواد رویبر درج شده سدیممیزانتوجه به 1.
نمكکمغذاهایبه کودکانعادت دادن ذائقه 2.
فشار خون وزن برای کنترل کاهش3.
ار خون دخانیات باعث افزایش ضربان قلب، خطر ابتال به فشاستعمال )دخانیاتمصرف اجتناب از 4.

(می شودایجاد حمله قلبی و سکته نهایتاًباال، گرفتگی عروق و 
شور ، چوبپفكو چیپسمغزهای خام یا کم نمك بجای )انتخاب تنقالت کم نمك بجای پر نمك 5.
..(  وجعفری، کاهو)منیزیماستفاده از انواع سبزی حاوی 6.
(مکل، شلغم و انواع کرفساسفناج، ، ، هویجچغندر)های دارای سدیم باال سبزیپرهیز از مصرف 7.
، نان و ماکارونی تهیه شده از آرد سبوس دار و غالت پوست نگرفته استفاده از غالت8.
، زردآلو، گوجه فرنگی، هندوانه)پتاسیمحاوی ها، سبزی ها، حبوبات و غالت مصرف روزانه میوه 9.

.( منبع خوبی از پتاسیم هستندفروتموز، سیب زمینی، آب پرتقال و گریپ 
اسپیرونوالکتوندرصورت مصرف سبزیجاتو میوهمصرف در احتیاط10.



و کره دمبهو پرهیز از مصرف چربی های اشباع مانند پیه، روغن هامصرف کاهش1.

(چربگوشت قرمز، لبنیات پر )مصرف مواد غذایی حاوی اسید چرب اشباع و کلسترول کاهش 2.

و مرغ ماهیکردن گوشت جایگزین3.

جدا کردن پوست مرغ بطور کامل قبل از طبخ4.

و قهوهچایدار مانند کافئینهاینوشیدنیاعتدال در مصرف 5.

در سر سفرهنمكاجتناب از مصرف 6.

...(  ونعناع، مرزه، ترخون، ریحان)مانند سبزی های معطر تازه یا خشك مانند هاییجایگزین کردن چاشنی 7.
تازه و آب نارنج برای بهبود طعم غذا و کاهش مصرف نمك لیموترشیا سیر، 

می فشارخونکمبود کلسیم موجب افزایش)چرب کملبنیاتو انواع شیرمانند کلسیممصرف منابع افزایش8.
ولبنیاتشیرواحد از گروه 2-3با مصرف روزانه ( شود

(و نان جوسنگكمانند نان )استفاده از نان های سبوس دار بجای نان سفید 9.
ره، ، کوگازدار، نوشابه های شیرین وسنتی، بستنی خامه ای چیپسپرهیز از مصرف شیرینی خامه ای، 10.

، مرغ با پوست و گوشت های چرب، ماهی دمبهجامد، ونیمه، روغن حیوانی، روغن نباتی جامد مارگارین
شده، غذاهای شور وسرخخامه ای، غذاهای چرب وماستغذاهای نمك سود شده، پنیر وسایردودی 

.وقلوه، پیتزا، کله پاچه، مغز، دل وهمبرگر، سوسیس، کالباس وپرنمك
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آموزش تغذيه به بیمار

باشید فیبرداشتهرژیم غذایی پر •
و همچنین کاهش LDLمصرف زیاد سبزی و میوه، غالت کامل، حبوبات و دانه ها باعث کاهش •

وزن می شود
کاهش یابد، مصرف چربی های اشباع را کاهش دهیدLDLاگر می خواهید •
الت چربی ترانس را تقلیل دهید یعنی پرهیز از مصرف غذاهای سرخ کرده و بسیاری از تنق•

.(سرخ کردن عمیق سبب از بین رفتن خواص مفید مواد غذایی می شود)
لیل باشید که به دداستهدرنظرالبته.کندمغز دانه ها به کاهش کلسترول خون کمك می •

.کالری باال باید به تعادل مصرف شوند
می شود؛ اما به هر حال LDL، زیتون و آفتابگردان سبب کاهش کانوالروغنهای غیر اشباع مانند •

.به دلیل کالری باال باید تعادل رعایت شود



.مصرف گوشت قرمز را کاهش و مصرف ماهی و گوشت بدون چربی ماکیان را افزایش دهید•
.تمام چربیها و پوست را قبل از پخت از گوشت جدا کنید•
.غذاها را بجای سرخ کردن، آب پز کرده یا با حرارت مستقیم بپرید•
.را قبل از سرو کردن جدا کنیدآبگوشتچربی موجود در خورش ها و •
تا حد امکان روغن کتلت و کوکو را بعد از پخت بوسیله دستمال یا کاغذهای جاذب روغن•

.بگیرید
مرغ وناگت، سوسیس،ژامبون، داگشده مانند هات فراوریگوشتهایتا حد امکان از مصرف •

.خود داری کنید« کم چرب»گوشت، حتی با عنوان 
گلیسریدباالیی هستند سبب کاهش تری 3که حاوی امگا سالمونماهی های چرب مانند •

.می شوندHDLخون و تنظیم 



.می شودHDLو افزایش گلیسریدو تری LDLبرخی اثرات مفید دارد و سبب کاهش سویاپروتئین •

.مصرف سیب زمینی را کاهش و مصرف دانه ها و غالت کامل و برنج قهوه ای را افزایش دهید•
ودرس می غالت بدون سبوس مانند برنج سفید و نان سفید سبب افت سریع قند خون و گرسنگی ز•

.چربی می شودبصورتشود و اضافه دریافت آن سبب چاقی و تجمع در بدن 

، کمك به  HDLو افزایش گلیسریدو تری LDLکمك به کاهش کلسترول ) وزن خود را کم کنید •
(کاهش فشار خون، کاهش خطر حمالت قلبی و سکته و کاهش فشار بر مفاصل و رباط ها

و کاهش خطر بیماریهای قلبی عروقی و سکته  HDLسبب افزایش )استعمال دخانیات را ترك کنید •
(می شود

)  می گردد LDLو کاهش HDLورزش کردن سبب افزایش . برنامه منظمی برای ورزش داشته باشید•
(بار در هفته4تا 3دقیقه ورزش مانند قدم زدن، شنا، دوچرخه سواری به تعداد 40





ا به سرطان هابتالءعوامل تغذيه ای و شیوه زندگی مستعد کننده 

وروغنزیاد چربیها  مصرف •
زیاد نمك مصرف •
و شکرزیاد قند مصرف •
غذاییو طبخ مواد تهیهروش نامناسب •
بی تحرك و نداشتن فعالیت فیزیکی مناسبزندگی •
نکردن تعادل و تنوع در دریافت غذاهای مورد نیاز بدنرعایت •



آموزش تغذيه برای پیشگیری از سرطان

روزانهدر برنامه غذایی تعادل و تنوع رعایت 1.

پن ، به ویژه منابع غنی از لیکومیوه و سبزی فراوانحاوی غذاییرژیم 2.
اهش که خطر بزرگ شدن و سرطان پروستات را ک( مانند گوجه فرنگی)

.می دهد



غذاییکاهش مصرف چربی و روغن در برنامه .3
ا و و خودداری از سرخ کردن زیاد  غذامکانتا حد کبابییابخارپزمصرف غذاها به صورت آب پز، •

ترجیحا تفت دادن آن ها
اسیدهای چرب اشباع و ترانسحادیکاهش مصرف چربی های •
چربکمهایقابل مشاهده قبل از طبخ و استفاده از قسمت هایچربیکردن پوست مرغ و اجدا•

گوشت ها
گوشت قرمزجایبه ماهیچرب مثل مرغ و کمهایاز گوشت بیشتراستفاده •
پنیر، ماست و شیرکم چرب مثل لبنیاتاستفاده از انواع •
تی و روغن نباحیوانیو آفتابگردان به جای روغن زیتونمانند روغن مایعاستفاده از روغن های •

جامد
و مغزها به دلیل کنترل انرژی دریافتیزیتونمصرف متعادل روغن •
ساندویچ ها، پیتزا، سیب زمینی)شده فراوریهایو گوشت فودهافستمحدود کردن مصرف •

..(سرخ کرده و
در هفته( قزل آال، آزاد، کپور ماهی)وعده ماهی تازه 2-3مانند 3مصرف منابع غنی از امگا •



کاهش مصرف مواد قندی. 4

مانند برنج، ایاز حد مواد قندی و نشاسته بیشپرهیز از مصرف •

، مربا، عسل، نوشابه هاشکالت؛ شیرینی،کیك، ماکارونی

، شکالت، شیرینی، شکرساده مانند قند ، هایکاهش مصرف قند •

28= یك قوطی نوشابه)صنعتیهایمیوهوآّبگازدارنوشابه  های 

(قندحبه12= قاشق غذاخوری 2=گرم شکر 



نمكمصرف كاهش. 5

شور، آجیل، دودیماهیشور مثل غذاهایاز اندازه بیشاز مصرف پرهیز •

، انواع شورچیپس

بستهموادغذایی،کالباسو سوسیسشده ، کنسروغذاهایکاهش مصرف •

نمكزیادیمقادیرشده آماده  به دلیل دارا بودن بندی



حفظ و کنترل وزن مطلوب. 6

دقیقه 30و هر بار به مدت ( تند رویپیادهمانند ) ورزشیبرنامه مرتب •

هایو نان ها، حبوباتمیوهها و سبزیبیشترافزایش فیبر دریافتی با مصرف •

(ومیوهگرم سبزی  400واحد یا 5حداقل ) سبوس دار 

کمتر) چربیکموپنیر، ماست شیرواحد 2-3روزانه : مصرف غذای کم چرب•

(درصد2/5از 



روریتاکید بر مصرف مواد غذایی سرشار از آنتی اکسیدان ها و اسیدهای چرب ض. 7
مواد سرطان زا مخرب ترکیباتحاوی:کلمو گل کلمخانواده •
خطر سرطان معده کاهشو مواد سرطان زا توقف ساخت (: خام )، تره سیرپیاز•
ا بکولونو کاهش سرطان ، فنولیكاسیدحاوی: مرکباتو فرنگی، گوجه هویج•

زاممانعت از آزاد شدن مواد سرطان 
برخیکنندهخنثیاسیدی ترکیبات حاوی: سیب، انگور و تمشك، فرنگیتوت •

سیگارموجود در دود خطرناكآزاد هایرادیکال
ه کننده و بلوکدر سلول ها بدخیمتغییراتتوقف : مرکباتسبز، انگور، چای، پیاز•

سرطان عوامل 
رودهو سینهسرطان از پیشگیری: ماهی، روغن دریاییغذاهای•



Conclusion

•Most Fetal origin of adult diseases  related 
disorders can be prevented or effectively managed 
if picked up early in life 
•Main preventive public health campaign directed 

towards life style changes in the family / society as 
a whole.  
• The benefits of healthy eating, increased physical 

activity and reduction in sedentary activities have 
to be inculcated from early age.  



با تشکر از توهج شما


