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  تقديم األمني العام
ي تواجه معظم                   رة الت تعتبر السمنة بشكل عام من أآثر المشكالت الصحية الخطي

ا ت        الدول المتقدمة فيها على حد سواء والتي أصب        ه من  بسبحت مثيرة للقلق بشكل آبير لم
خطيرة بعيدة المدى، لذا تكمن أهمية هذا        ة ونفسية واجتماعية واقتصادية   يمشكالت صح 

ن  شكلة م الج الم ه يع ي أن اب ف ى   الكت اب عل ذا الكت ز ه ل إذ يرآ دءًا بالطف ذورها مبت  ج
سيًا،   دنيًا ونف وازن ب شكل مت ل ب و الطف رًا لينم دارآها مبك ال وآيف نت د األطف سمنة عن ال
وبالتالي تتعاقب أجيال لديها مفهوم سليم عن الطرق الغذائية السليمة لتنشأ مجتمعات يقل             

ذا األمر        فيها األفراد الذين يعانون من المشكالت الصحية ال        مترتبة على زيادة الوزن وه
دءًا       ة ب ة المختلف زة الدول رة وأجه ين األس ل ب اون الكام ب التع رًا يتطل ديًا آبي شكل تح ي

  .بالمدرسة ووسائل اإلعالم المختلفة والرقابة على مطاعم الوجبات السريعة

ر من                     ة خي ا أن الوقاي وازن ولنضع نصب أعينن إن األمر يتطلب عمل جماعي مت
  .بعيدة المدىوتأثيراتها الخطيرة ومعًا سوف نربح المعرآة ضد السمنة ، العالج

  

  

  ،،واهللا ولي التوفيق   

  

  

   عبد الرحمن عبد اهللا العوضي الدآتور

  األمين العام                                                      

  تعريب العلوم الصحيةلمرآز                                                       
  

  

ـ جـ   



 

 

  تقديم األمني العام املساعد
  

تثناء،    و االس ك ه راف، وخالف ذل ياء واألع ة األش ن طبيع و م تهم ه وم بلغ ل ق يم آ تعل
ا دول                        سير عليه ي ت يم باللغات األم هو القاعدة الت والباحث في لغات العالم يجد أن التعل

عربية في التعليم الجامعي، وخاصة في      العالم إال دولنا العربية حيث العزوف عن اللغة ال        
دد       ... آليات العلوم والهندسة والطب واإلدارة     بابه   وهذا الواقع في بالد العرب رغم تع  أس

ى معالجات   اج إل ع يحت ه واق ا إال أن سياسية وغيره صادية وال ة واالقت ة والثقافي التاريخي
جذرية وقرارات سياسية ينبغي أن تتضافر الجهود الشعبية والحكومية من أجل أن يكون   

  .التعليم والتخاطب بلغة األم

و           ذي يعلم اتهم في الوقت ال م بلغ ا ُنعلِّ ستغربون آيف أنن ون ي ة الغربي ن أن اللغ
ة             العربية من اللغات العالمية التي ُتستخدم في األمم المتحدة والمكاتب والمنظمات التابع

ا      سكو، وغيرهم ة، واليون صحة العالمي ة ال ا آمنظم سي   .. له ب الفرن د أدرك الطبي ولق
سببه درس الطب           ) آلوت بك ( ة، وب في مصر أهمية أن يكون التعليم الطبي باللغة العربي

ة          زهاء سبعين    ... سنة حتى جاء اإلنجليز واحتلوا مصر وحولوا لغة التعليم إلى اإلنجليزي
مخلصًا للمكان الذي عاش فيه، لكنه أيضًا آان عالمًا بأهمية          ) آلوت بك (لقد آان الطبيب    

  .التعليم باللغة األم، وبالتميز واإلبداع والفهم الذي يصاحب عادة التعليم باللغة األم

  

  ،،واهللا ولي التوفيق
 

   يعقوب أحمد الشراحالدآتور

  األمين العام المساعد                                                          

  لمرآز تعريب العلوم الصيحة                                                         
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  املؤلف مقدمة
  

شكل           تعتبر ا  النمو ب رة اآلخذة ب ال من المشكالت الصحية الخطي د األطف لسمنة عن
ى                  دول إل مطرد في الدول المتقدمة والنامية، وتشير الدراسات اإلحصائية في عدد من ال
ة                        دين الماضيين مقارن ال خالل العق د األطف سمنة عن شار ال ر في معدالت انت ازدياد آبي

  .بالعقود السابقة

دد ا ي ع ادة ف ذه الزي ق حيث ه رة للقل وزن مثي دي ال ال زائ سبب إألطف سمنة ت ن ال
شكال دةتم شكال ، صحية عدي ى م ؤدي إل ن أن ت ل  ت ويمك ضًا إذ أن الطف ة أي  اجتماعي

د             َبالسمين أآثر عرضة للمضايقات من قِ      ر من الجه ى الكثي ل زمالئه آذلك فهو يحتاج إل
  .والرعاية لكي يستعيد الوزن الصحي

ال هي        د األطف ة          إن السمنة عن ر عوامل الخطورة القريب ى      وال أآث دة المدى عل بعي
ل   دي                   ،صحة الطف الغين زائ وزن سيصبحون ب دي ال ال زائ دًا أن األطف  ومن المحتمل ج
ضاً  وزن أي سكري         ،ال ل ال ة مث راض مزمن دوث أم ر لح ة الخط ي حال م ف ا يجعله  مم

  .وأمراض القلب في مراحل متقدمة من العمر

ى         شكلة الصح   وفي هذا الكتاب  نظرة شاملة عل ذه الم ى    ه ة الوقوف عل ية ومحاول
ا و   ا وعالجه بابها وخطورته صحية       أس اتها ال ن انعكاس د م ا للح ة منه بل الوقاي م س أه
ة              ،واالجتماعية على صحة األطفال    ليم عن التغذي وم س ديها مفه  وبالتالي تتعاقب أجيال ل

ص ى وزن م ال ة عل ة المحافظ ب،حية وآيفي س ناس ل ن ان  وتق ذين يع راد ال ن بة األف ون م
 . المدى الصحية المترتبة على السمنة وآثارها الخطيرة القريبة والبعيدةكالتالمش

  

  يحصينالدآتور ياسر                                                     

  

  

  

  ـ طـ ـ 
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  الفصل األول

   السمنة عند األطفال حقائق وإحصاءات

ة             حيث   ،تعتبر السمنة مشكلة صحية آبيرة في معظم بلدان العالم المتقدمة والنامي
ة أن     صحة العالمي ة ال ات منظم رت دراس صاب   %70أظه ال الم ن األطف سمنة يم ن بال

سبة          وغ بن د البل سمنة بع صابون بال ة سي نوات المراهق ي س م ف ن ه ة م  ،%70وخاص
إذا آان أحد الوالدين أو آالهما مصابًا بالسمنة أيضًا  %80واألسوأ أن النسبة تزداد إلى     
  .األخيرة وقد تضاعفت خالل العقود الثالثةوهذه النسبة آخذة باالزدياد 

ى أسرهم والمجتمع المحيط                     ل عل سهم ب ى األشخاص أنف ال تؤثر السمنة فقط عل
م ي تك،به ادة ف ى زي سمنة إل ؤدي ال داد  إذ ت ي أع ص ف صحية ونق ة ال اليف الرعاي

  .قتصادية على البالديخلق بالتالي ضغوطًا اهذا مين للعمل واألشخاص المالئ

شفة                اني المكت نمط الث فعلى سبيل المثال ازدادت نسبة حاالت الداء السكري من ال
ن   ديثًا م سعين  %4ح ل الت ين  يقب ا ب ى م سعين  %45-8ات إل ة الت الل حقب ضًا يخ ات وأي
ت سبارتفع ي إ   ن ورة القلب ل الخط دوث عام ى ة ح ين   %60ل ال ب د األطف  )10ـ 5(عن

ا ال              سنوات والذين يعانون من السمنة،       ال آن د األطف شاهد أمراضًا عن وهكذا أصبحنا ن
رول والشحوم الثالثية   ي مثل ضغط الدم المرتفع  وارتفاع الكوليست       ،نراها إال عند الكبار   

  .ابوا بهالعقود لكي يصوهذه األمراض آانت في الماضي بحاجة 

  

  

  

  

  

                     ازدياد نسبة حدوث السمنة رسم بياني يوضح : )1شكل (
  عقود خالل أربعة
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  :تعريف السمنة
  . السمنة وجود آمية زائدة من الشحم بالجسمتعني

 إال أن معظم  ،تفاق عام على تعريف السمنة عند األطفال آما عند البالغينال يوجد ا  
 Body Mass Index)ن يعتمدون على معيار خاص يسمى مؤشر آتلة الجسم المختصي
BMI) عند األطفال ؤشر آتلة الجسم المعدل حسب العمرأو م.  

ي الماضي    شكلة ف ذه الم درة ه ن ن رغم م ى ال ر  ،عل ين أآث ن ب ا اآلن م  إال أنه
ش ي  كالتالم الغين ف ال والب صيب األطف ي ت ى نطاق واسع والت شرة عل صحية المنت  ال
 في عدد من الدول ازدياد مطرد في نسبة         تي جرت  وتظهر الدراسات ال   ،دول المتقدمة ال

 مخيفة مع آل ما  أرقام إلىقد تصل في بعض األحيان  والتيشيوع السمنة عند األطفال
ا     كالتيعنيه ذلك من مش    ا           ، صحية واجتماعية ناجمة عنه ستمر مم اد م دد في ازدي والع

  . التحديات الصحية التي نواجهها اآلنيجعل السمنة عند األطفال من أآبر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نسبة حدوث السمنة في بعض الدول :)2الشكل (

  

داء        أولى مؤشرات السمنة هي زيادة وزن الوالدة الناجمة ربم          سمنة أو ال ا عن ال
اس             .األمالسكري عند    وعلى النقيض من ذلك فيبدو أن وزن الوالدة المنخفض يضع الن

  .آزية بالمستقبلفي خطورة حدوث سمنة مر

rasha
ملاحظة
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ضًا،     إن األطفال زائدي الوزن أآثر احتماًال أن يصبح     وزن أي دي ال الغين زائ وا ب
 حيث  ،وأقوى منبئ عن زيادة الوزن عند الطفولة والبلوغ هو زيادة الوزن عند األبوين            

ال                إ ين األطف وغ ب د البل سمنة عن ل من       ن السمنة عند األبوين تضاعف خطر ال  بعمر أق
  . عن وزنهم الحالي نظر سنوات بغض ال10

  

  عوامل الخطورة
  :األغذية والعادات الغذائية -1

اتيكي         دول   ،خالل العقود الماضية  تغيرت نوعية وآلفة الغذاء بشكل درام  ففي ال
المتقدمة أخذت الصناعات الغذائية تدعم اإلعالنات التي تشجع الناس على تناول أغذية            

ستويات ع       ،مالئمة رخيصة نسبياً   ى م وي عل سكريات           وتحت ة والدسم وال ة من الطاق الي
  .البسيطة والصوديوم ومستويات منخفضة من األلياف والمغذيات زهيدة المقدار

أيضًا ازداد معدل استهالك الوجبات السريعة بين الوجبات الرئيسية بشكل مّطرد 
ا    سكر أو آليهم ات     .مع ازدياد محتوى هذه الوجبات من الدسم أو ال ة الوجب ع مالءم وم

سر سبة خروج ال اد ن اة وازدي نمط الحي ًايعة ل ل مع وين للعم ى أن  ،األب ك أدى إل آل ذل
د من األسر في الوقت                        ة العدي ة األساسية في حمي ى القائم تكون الوجبات السريعة عل

  .الحاضر

  

  

  

  

  

  

  الوجبات السريعة وزيادة الوزن عند األطفال :)3الشكل (

ات     فعلى سبيل المثال يتناول ثلث األطفال في الوال        ة الوجب ات المتحدة األمريكي ي
 دسم وفقط   جرام84 ، آالوري2000وللعلم فإن الوجبة الواحدة تحتوي على     ،  السريعة

  . من األليافجرام 12
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ات                   ة من خالل الكمي إضافة لذلك فإن العديد من األطفال يتناول الكثير من الطاق
صودا والع        ا ال ا فيه الة بم ة المح شروبات الغازي ن الم رة م شروبات الكبي صير والم

 وهذه المشروبات ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بزيادة الوزن وزيادة خطر حدوث             ،الرياضية
ك المشرو          إ حيث   ،السمنة ر من تل اولون الكثي ذين يتن أآلون خالل   ن األطفال ال بات ال ي

  .الوجبات
دارها حوالي              وزن مق  800ويمكن للشخص البالغ العادي أن يكتسب زيادة في ال

نويًاج ن   رام س دارها م راري مق وارد الح ي ال ادة ف ن خالل زي الوري)50-20( م  / آ
  .آالوري 140 على  علمًا بأن علبة الصودا العادية تحتوي تقريبًا،ليوما

  
  :النشاط الحرآي -2

طويل في يساهم نقص النشاط الحرآي مع زيادة الفعاليات التي تتطلب الجلوس ال          
وزن،  ادة ال شار زي شاهدة الانت از فم ساعتلف ة  ل ة  تات طويل شاطات الحرآي ن الن ل م قل

ال و ن        تلألطف ة م واع المختلف روج لألن ي ت ة الت ات التجاري شاهدة اإلعالن ن م د م زي
شاهدة       ت آما   ،،األطعمة اء الم ة أثن ات الخفيف اولهم للوجب ادة    ،زيد من تن ذلك زي  يضاف ل

ضيها الطف          ،شعبية ألعاب الفيديو والكمبيوتر    ي يق ل في    بحيث أصبح معدل الساعات الت
  .المشاهدة آخذ باالزدياد بشكل خطير على حساب ساعات النشاطات الحرآية

  

  

  

  

  

  

   
  

  نقص النشاط الحرآي والسمنة :)4 الشكل(

واد      ساب الم ى ح دارس عل شاط الرياضي بالم واد الن اعات م ت س د قل ذلك فق آ
  .األخرى
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  :العوامل الوراثية -3
وزن        أإذا آان    دي ال ا زائ ا        فمن ا   ،حد األبوين أو آالهم لمحتمل أن يكون أطفالهم

  .معرضين أآثر لخطر السمنة
  
  :تماعيةعوامل اقتصادية واج -4

ة اال  ب البيئ ة تلع ة االجتماعي ال     والحال تعداد األطف ي اس ًا ف صادية دورًا هام قت
ا    صحية من إعداد وجبات    فغالبًا ال تتمكن الطبقات الفقيرة     ،لإلصابة بالسمنة  و أألطفاله

  .ين والنشاط الحرآيإيجاد الوقت الكافي للتمار
  
  :العوامل النفسية -5

ا    نالطعام للتغطية على مشكالتهم أو ا بعض األطفال يفرطون في     ل م االتهم مث فع
  .قد يفعله الكبار

  
  :حقائق غذائية عن الوجبات السريعة

زل هو   ات السريعة الذي نعيش فيه اليوم      عصر الوجب  في يعتبر األآل خارج المن
د من األشخا        ام من الصعب أن                 ،صأسلوب حياة للعدي ذه األي اس ه ك ألن معظم الن  ذل

سبة        ،يجدوا وقتًا لتحضير وجبات مغذية ومناسبة      سريعة بالن  وأصبحت نافذة المطاعم ال
السهل  آل ما يطلبون من الطعام الجاهز للعديد من األشخاص هي المطبخ حيث يجدون

  .والرخيص وبالطبع السريع
سريعة با   ات ال ر الوجب ال تعتب ل ح ى آ ن  وعل ر م سبة لكثي ة إلن صائيي التغذي خ
الم االنتشارالسبب الرئيسي لحدوث جائحة السمنة اآلخذة في   ان    ، حول الع  وفي آل مك

  .يفتح فيه مطعم وجبات سريعة هناك أشخاص يخسرون معرآتهم ضد السمنة
ر               و ا غي سريعة ومكوناته ات ال لوقت طويل بقيت المعلومات الغذائية حول الوجب

ة مع آل              معروفة مما جعل ال    دهون والطاق اولون من ال م يتن ناس ال يعرفون بالضبط آ
  .ة آوال يتناولونها من الشطيرة أو آل رشفلقمة

اعم     ن مط ب م ؤخرًا بالطل ت م ة قام ة األمريكي ة واألغذي إال أن إدارة األدوي
ذه المطاعم من خالل                    دمها ه ي تق ة الت الوجبات السريعة بتقديم معلومات حول األطعم

  .نترنتإضافة إلى مواقعها على شبكة اإلع منافذ البي
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  ًا لماذا تعتبر األطعمة السريعة سيئة لهذه الدرجة؟إذ
ة                  أ سريعة مليئ ات ال صبح من المعروف اآلن وعلى نطاق واسع أن معظم الوجب

ن بعض هذه األطعمة     آيف أ   وأصبح من المعروف أيضاً    ،لضارة والدهون بالسكريات ا 
ن أ ضاعفاته  يمك سمنة وم سبب ال ة ن ي ية المعروف ة    ، ا المرض م معرف ن المه ذلك فم ل

ست    هونمحتوى الوجبة من الد    شبعة والكولي ا هي         ي الم صوديوم آم سكريات وال رول وال
   .محتويات المنتجات الغذائية األخرى

ذه              وبتوفر هذه المعلومات عن الوجبات السريعة بدأ الناس يعرفون لماذا تسبب ه
  .روليارتفاع الكوليست زيادة الوزن والسكري وكالتاألطعمة مش

  

  

  

  

  

  

  الوجبات السريعةتأثير  :)5الشكل ( 

  
ذهول فقط من         سريعة فسنصاب بال ات ال عند النظر إلى المكونات الغذائية للوجب

 شكالت المشبعة فترتبط مباشرة بمهون أما الد،المحتوى العالي من الطاقة التي تحتويها
ؤدي         ة ت صوديوم المرتفع ة ال اع  القلب وآمي سك     الرتف ة ال ا آمي رة   رياتالضغط أم الكبي

ذه              ،فتؤدي لإلصابة بالداء السكري    ى ه دة عل ة المعتم ة المنتظم  لذلك فإن الحمية الغذائي
  . الصحيةكالتالمكونات الضارة تؤدي إلى العديد من المش

ر      تبذل مطاعم الوجبات السريعة      هذه األيام جهودًا آبيرة لتقديم أطعمة صحية أآث
ًا         ق حرب ا خل ي               وهذا م دل القل شوي ب د ال ا اعتم ا فمنه ة بينه ة حقيقي  أو استخدام    ،إعالني

وند ام   ه ضير الطع ي تح شبعة ف ر م ة   أ غي ادة آمي ح وزي م والمل ة الدس ات قليل و وجب
  .وآل ذلك للمحافظة على زبائنها ....السلطات
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ا               اف إال أنه تعتبر الوجبات السريعة ذات المنشأ اآلسيوي قليلة الدسم وغنية باأللي
ح       آ  على تحتوي ة من المل سريعة           ،  مية عالي ه ال د طور وجبات إن آل مجتمع ق ذلك ف وآ

ه  ة ب اعم      ،الخاص ذه المط ب ه ة أن تراق صحية العامل ات ال ى الهيئ الي عل ب بالت  ويج
  .للوقوف على مكوناتها الغذائية ومدى مالءمتها

ادة أو جزء من                     سريعة هو ع زل في المطاعم ال أخيرًا إذا آان األآل خارج المن
  .ياة فعلى األقل يجب أن يكون االختيار جيدًاالح

  

  :تلفازمنة األطفال والس

   السمنة عند األطفال؟تلفازهل من الممكن أن يسبب ال

دة أن ال       از تؤآد دراسات عدي ى  سمنة                  تلف ر في الحرب عل دو األآب د يكون الع  ق
   .األطفال

ازفال وم تلف ي غرف الن ى ف المنزل حت ان ب ل مك ي آ ودًا ف  والمطبخ  أصبح موج
از وحتى أثناء الزيارات العائلية فال     اً   تلف د     ،  حاضر دوم ال ق وتظهر الدراسات أن األطف

  .تلفاز آل ساعة أثناء مشاهدة ال آالوري زيادة في167يتناولون ما مقداره 

ؤدي  إ تلفازيد أمام الالجلوس المدومع انتشار ألعاب الفيديو و  ى نقص   آل ذلك ي  ل
 .على زيادة الوزن شكل آبيرالنشاط الحرآي ويساعد ب

  

  

  

  

  

  
  

  تلفازسمنة األطفال وال ):6الشكل (



 

‐ 8 ‐ 
 

  
ات   سريعة والحلوي ة ال رة عن األطعم ة الكثي ات التجاري أثير اإلعالن سى ت وال نن

ق ال ث عن طري ي تب كازتلفوالت أثير ذل ة وت ارات الغذائي ادات والخي ى الع رة   عل لألس
  .والطفل

  
  :مراضألا

  آيف تحدث السمنة؟
ة              تنجم   وارد الحراري والمصروف من الطاق ذا  . السمنة عن سوء تنظيم بين ال ه

ام          شهية للطع تحكم بال ي ت ة الت ة والوراثي التنظيم تتداخل فيه مجموعة من العوامل البيئي
  .ومصروف الطاقة

ذاء،         عرف إنسان ما قبل التاريخ فترات      درة الغ ا من ن د    طويلة عانى فيه ذلك فق ل
ي ة ف ظ الطاق ان لتخزين وحف سان آ اء اإلن ى بق د عل أثير جي ة ت وفرة الغذائي ات ال  ، أوق

سميته        ي يمكن ت نمط جين اء ل ذلك حصل انتق صد   " وب ي المقت النمط الجين ذي يعمل   " ب ال
شحمي سيج ال ي الن ة ف ى أقصى تخزين للطاق اء خالل ،عل ا يحسن من فرصة البق  مم

ة رات المجاع ائع   ،فت ر ش ذاء غي رة الغ ت وف ب بقي اريخ القري ي الت ى ف ب  وحت ة وتطّل
  .الحصول على الغذاء جهدًا جسديًا حقيقيًا

وفير  ى تحسين وت ذاء إل ة الغ د أدى تطور تقني صناعية  فق ات ال ي المجتمع ا ف أم
ر          ،الغذاء بكميات أآثر ونوعية أفضل     صد يصبح غي ي المقت نمط الجين ذا ال  مما جعل ه

  .مرغوب فيه عوضًا عن آونه مطلوبًا سابقًا
سيج ا  ي الن ة ف زن الطاق شحميتخ ذه  ،ل ي ه راد ف م األف سبة لمعظ ن بالن  ولك

ة             وارد من الطاق ادة        ؛المجتمعات ال توجد فترات طويلة من نقص ال ى زي ؤدي  إل ا ي  مم
  .وبالتالي حدوث زيادة الوزن والسمنة،  النسيج الشحمي مع مرور الزمن فيتوضع

  
  :اآلليات الداخلية للتحكم بالوزن

صبية عطعام أي الشهية والشبع عبر آلية يحدث التحكم بمخزون الطاقة وتناول ال
  . الهضمي فالجهاز العصبي المرآزيجهازهرمونية عبر النسيج الشحمي إلى ال

شبع         شعور بال ات خاصة ال شهية           ،ُتحدث هرمون ات أخرى ال ق هرمون ا تطل  بينم
ر            و. للطعام ة عب يعطي النسيج الشحمي إشارات إلى الدماغ عن مستوى مخزون الطاق

  ).Leptin(بتين  هرمون يسمى الل
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بكة     ل ش دورها تفّع ي ب دماغ والت ددة بال اطق مح ى من ات عل ذه الهرمون ل ه تعم
هية واألخرى تعطي  عصبية أخرى مختلفة من الهرمونات في الدماغ بعضها ينّشط الش        

  .اإلحساس بالشبع
ي أجريت     تظهر أهمية العوامل الجينية    ة فصلت      بالدراسات الت وائم حقيقي ى ت عل

ثعن بعضها،  ة حي ل البيئي ر العوام رغم من تغي ى ال ة عل وائم متماثل  بقيت أوزان الت
وائم       ة تل            ،وأوزان العائالت التي تبنت هذه الت ى أن العوامل البيئي دل عل ا ي عب دورًا    مم

اره             أقل من العوامل الجينية،    ا يمكن اعتب واقي    " ويبدو أن الجينات تحدد م بالمستوى ال
ش           رد ي ذي يجعل الف شبع  من مخزون الطاقة ال ذا الج         ،"عر بال ي في ه ل الجين از   والخل ه

ل في جين             و  بحدوث سمنة مبكرة،   سببيت ؤدي خل ال ي ى سبيل المث ين   هرمون  عل اللبت
ون  ذا الهرم ي ه ديد ف نقص ش ادة   ،ل صحوبًا بزي ل م رط األآ ديدة وف منة ش الي س  وبالت

ؤدي إ        ،األنسولين وقصور الدرقية وخلل بجهاز المناعة       ذا الهرمون ت ى   والمعالجة به ل
  .تحسن في هذه األعراض

 
  :األمراض المترافقة مع السمنة

ى األط      ر موجه لال          قد تؤثر السمنة عل ام األآب ال لكن االهتم ائج    ف ختالطات والنت
  .بعيدة المدى للسمنة

ذآور                  د ال أمراض القلب تتضاعف عن اة ب تظهر الدراسات المختلفة أن نسبة الوف
رة المراهق      الل فت وزن خ دي ال انوا زائ ذين آ ديهم   ال ذين ل ال ال  (BMI)ة وأن األطف

ست          %85فوق  )  آتلة الجسم  منسب( اع الكولي رول أو  يآانوا أآثر عرضة لإلصابة بارتف
  . أوفرط الضغط من األطفال اآلخرينالشحوم الثالثية

  :ومن األمراض األخرى المالحظة عند هؤالء األطفال والمراهقين نذآر
 .نسولين النمط الثاني المقاوم لألالداء السكري من •
 . رول الدميارتفاع آوليست •
 .ةارتفاع الشحوم الثالثي •
 .المتالزمة االستقالبية •
 . الدمضغطفرط  •

 .أثناء النومنقطاع النفس ا ،الربو •

  .هيكليةومضاعفات عضلية  •
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  .االضطرابات النفسية •

ى             سبة أعل عن   بغض النظر   يحدث ارتفاع الضغط عند األطفال زائدي الوزن بن
  .قالجنس والعمر والعر

تقال   ة االس ا المتالزم ي أم رط "بية وه سكر،   الف ل ال دم تحم اع ضغط، ع ارتف
 وسمنة   ،)HDL( البروتينات الشحمية عالية الكثافة    نقص في مستوى     ،الشحوم الثالثية 

أمراض القلب              " مرآزية بمنطقة البطن   ر لإلصابة ب ة خطورة أآب فتحمل هذه المتالزم
  . المراهقين زائدي الوزنعند  %30عند المراهقين و %4وتنتشر بنسبة 

    . عن التأثيرات النفسية للسمنة قليًالنتكلم وألهميتها فس
 : النفسية للسمنة عند األطفالالتأثيرات

شئ شخصية و       آل األ  ال  تن سهم،        تصور طف ك آيف    خاص عن أنف  ةي ويتضمن ذل
رين تجابة اآلخ رتهم  اس م ونظ دقاء له ل واألص ل األه صور   مث ذا الت ى ه م عل  وحكمه

صي ة . ةوالشخ يم الثقافي سلوك والق ع ال داخًال م ة مت ة المحيط ي البيئ ك ف دث ذل ويح
  .واالجتماعية

يمهم               ق بتقي سية تتعل يحدث عند األطفال زائدي الوزن مجموعة من التغيرات النف
    :الشخصي الذاتي وبتأثير الحالة الجسدية ونتائجها على شعورهم النفسي

  :الصورة السلبية لسمنة األطفال •

ار   يدرك معظم     ال بأعم سمنة    األطف رة أن ال ًا ويظهر      مبك ة اجتماعي ر مرغوب غي
سلبية بغض النظر            ة        عن ا   هذا اإلدراك بشكل عام بصورته ال لعمر أو الجنس أو الحال

  .الجسديًة

  

  :سمنة األطفال والثقة المنخفضة بالنفس •

ال            د األطف سمنة عن النفس من أحد مظاهر ال رتبط  ،قد تكون الثقة المنخفضة ب  وت
ادة ب شكل          ع سبب ال ية أو ب ارين الرياض ام بالتم ى القي ل عل درة الطف ى ق ا عل تأثيره

  .خارجي للطفلال
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  السمنة وانخفاض الثقة بالنفس :)7الشكل (
  

    :لعواقب النفسية للسمنة عند األطفالا •

درج               إن عواقب السمنة عند األطفال عديدة ومتنوعة على الطفل واألهل معًا وتت
دم ال شعور بع ن ال ارجي م شكل الخ د االرضى عن ال ى ح سبب   إل زل ب ن المن ال م نتق

  .  باالآتئاباالهتمام مرورًا أو عدم الجوار، المضايقات المستمرة من 

دما يتصرفون                 قد يوصف األطفال زائدي الوزن بأن تصرفاتهم صبيانية أو مزعجة عن
ثالث سنوات وتكون         أ لكن مظهرهم يبدو     ،بالنسبة لعمرهم بشكل طبيعي    ر ب استجابة األهل   آب

ؤ                      ا ي ه مم د تلوم ى ق ه أو حت ة ب الغ بالعناي ك  وخاصة األم بأن تترك الطفل على هواه أو تب ثر ذل
  .الجو العائلي آكلعلى 

  

  

  

  

  

  

  
  

  السمنة والمظهر الخارجي للطفل :)8الشكل ( 
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  :  التأثيرات السلبية لسمنة األطفال •

سية إال ة النف ى الحال لبية عل أثيرات س ال ت سمنة األطف ي ل ون ف ال يختلف  أن األطف
و اطفيتط سلوآي والع ي وال دي   و،رهم المعرف ونهم زائ سبية لك ة الن ة األهمي ي درج ف
  .رآيب العائلي واألرضية الثقافية وفي الت،الوزن

ل  ذهآ الي  ه ل آلخر وبالت ن طف ة م ددة ومختلف أثيرات مح ى ت ؤدي إل ل ت  العوام
  . ستراتيجيات مختلفة للتعامل معهااتؤدي إلى 
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  يل الثانالفص

  صية للسمنةيالمعايير التشخ

ى حساب م  الغين عل د الب سمنة عن شخيص ال د ت سبيعتم سم ن ة الج  BMI)( آتل
 ويعتبر هذا المؤشر    ،)2م/مجآ( رام على مربع الطول   جوذلك بتقسيم وزن الجسم بالكيلو    

ة     اطئ  وخاص سير خ ضع لتف د يخ ه ق م أن ضل رغ صي األف ار التشخي د المعي  عن
اج             لعضالت،الرياضيين وأصحاب ا   ة وتحت دًا وآلف ر تعقي  أما الوسائل األخرى فهي أآث

  .خصائيين وال حاجة لذآرها هناإإلى 
يم اإل  إن التقي ذلك ف يل ع مآلينيك سب م سمنة  ن شخيص ال ان لت سم آافي ة الج ،  آتل

ق    و رقم المطل ة الجسم    منسب  ل يشخص ال سمنة   )  BMI ( آتل الغين   ال د الب  في حين     ،عن
   آتلة الجسم لتشخيص السمنة عند األطفالنسبمتستخدم الشريحة المئوية ل

  
   تصنيف السمنة عند البالغين): 1الجدول رقم (

BMIحالة الوزن  2م/مج  آ  

  نقص وزن  18.5<

  وزن طبيعي  18.5-24.9

  زيادة وزن  25-29.9

  سمنة  30-34.9

  سمنة معتدلة  35-39.9

  سمنة مرضية  40-49.9

  سمنة مرضية شديدة  50>

، رام على مربع الطول بالمتر المربع     جبتقسيم الوزن بالكيلو   BMI) (يتم حساب 
  2م/مجآBMI 28.8)(سم يكون  175  وطولهمجآ 86فمثًال شخص وزنه 
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ة                أ شريحة المئوي ما عند األطفال فبعد حساب مؤشر آتلة الجسم يتم مقارنته مع ال
  .لمؤشر آتلة الجسم ومع جدول تصنيف السمنة عند األطفال حسب العمر

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   آتلة الجسم عند األطفالسبنالمئوية لمالشريحة  ):1الشكل (

  تصنيف السمنة عند األطفال):  2الجدول رقم ( 

  حالة الوزن  BMIـ النسبة المئوية ل

  نقص وزن  5<

  وزن طبيعي   84 ـ 5

  في خطر حدوث سمنة  94 ـ 85

  سمنة  95>
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  الفصل الثالث

  تقييم ومعالجة السمنة عند األطفال

تفهم     تهم الكثير من ال   ب تقييم السمنة عند األطفال وعائال     يتطل حساسية والحذر وال
م أشخاص                 إذ غالباً  ى أنه سمنة عل انون من ال  ما ينظر المجتمع إلى األشخاص الذين يع

سالى   لداءمرضى ب  وزن شعور              ، ومهملون وآ دي ال ال زائ دى األطف ا يكون ل ًا م  وغالب
ة ة والدوني دم الثق ون ،بع ا يك ًا م ود وغالب سي موج شعور النف ذا ال ل ًاه د األه ضًا عن  أي

  .زائدي الوزن بسبب هذه العلة

شعور  ذا ال ؤدي ه ة    ي شاطات الحرآي ن الن دريجي ع ادهم الت ال البتع د األطف عن
شل      ،سواء في المدرسة أو المجتمع     سبب الخوف من اإلحراج أو الف ك ب ى  ، وذل  أو حت

ادة تعرضهم للع           ؤدي لزي سببة     المضايقات من زمالئهم مما ي سمنة  وامل المحيطة الم  لل
ر   ة    ولممارستهم لنشاطات أآث ة ال تتطلب الحرآ ل ال ،عزل از  مث وتر وألعاب   تلف  والكمبي

ة       الفيديو وتشجع آ   الوزن           ذلك على تناول المزيد من األطعم ادة أخرى ب ؤدي لزي ا ي  مم
وزن    ي ال ة ف ادة معتدل ى زي ؤدي إل ة ت ة معيب ي حلق الي ف ل بالت دخل الطف صبح ،وي م ت  ث

د صبح الطش ى أن ي اً يدة إل صًا بالغ ة شخ ل بالنهاي ع  ف وزن م د ال ل اال زائ ات آ ختالط
  .المستقبلية للسمنة

 وتقييمه الشخصي لحالته    ، من المهم تفهم حاجات الطفل ونظرته الشخصية لذاته       
  .ومالحظة مدى اهتمامه بشكله الخارجي إضافة إلى تقييم األهل

  

الدائرة  ):1الشكل (
 عند المعيبة للسمنة
  األطفال
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  :الدائرة المعيبة للسمنة عند األطفال
طفل سليم -1

ديو -2 اب الفي ازال+  ألع شا + تلف ص الن ينق د+ ط الحرآ ة بال ة الغني هون األغذي
  والسكريات

 طفل سمين قليًال -3

نقص النشاط الحرآي وخوف وإحراج وبالتالي االبتعاد عن الرياضة -4

 سمنة متوسطة عند الطفل -5

صبح -6 ل اي ام     لطف راج أم ه اإلح سبب ل ذي ي ي ال شاط الحرآ ن الن ادًا ع ر ابتع أآث
  زمالئه ليصبح

  بشكل مفرط والذي سيكونًا سمينطفًال  -7

سكري واألمراض       ،فردًا بالغًا زائد الوزن     -8 األخرى    معرضًا ألمراض القلب وال
  . المرتبطة بالسمنة

رًا وتختلف األ    ديًا آبي سمنة تح ة لل شكل المعالجة الناجع هداف المرجوة من ت
  .ختالطات المترافقة مع زيادة الوزنالمعالجة اعتمادًا على عمر الطفل وشدة اال

ة         شديد للطاق د ال إن التحدي و ف ة النم ي مرحل ون ف ال ال يزال ار أن األطف وباعتب
ان مرغوبيّ         وإ د ال يكون وزن ق وزن              ن،نقاص ال ى ال إن المحافظة عل ذلك ف دفًا    ت ل دو ه ب

و أو      ،لمعالجةمعقوًال في بداية ا    ي النم ال مكتمل أما إنقاص الوزن فيطبق فقط عند األطف
  .الذين يعانون من مضاعفات صحية خطيرة بسبب السمنة

ًا       وزن بطيئ اص ال ون إنق ب أن يك ل  مج  آ5 - 0يج بوع أو أق دف  ، باألس  واله
وزن  بحوالي           ذه              %10المبدئي هو إنقاص ال وزن به ول ألن إنقاص ال وهو هدف معق

د سبة يب ام الن شكل ع صحة ب ن ال ه يحسن م وزن يجب  ،و أن ذا ال ى ه صل إل دما ن  وعن
  . أشهر قبل محاولة إنقاص الوزن من جديد6المحافظة عليه لمدة 

د بتكر      وهنا البد من اإلشارة إلى   وزن من جدي ساب ال رامج  اعودة اآت ذه الب ، ر ه
سل                     اط ال ر أنم وزن أو إنقاصه هي تغيي ى ال وك  أي   لذلك فإن أنجح وسيلة للمحافظة عل

  .زيادة النشاط الحرآي وتغيير عادات األآل
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 لغذائية والنشاط الحرآي واألدويةتتضمن المعالجة  الحمية ا
  .والجراحة

  :النشاط الحرآي
شاهدة ال           أفضل ما يمكن عمله هنا     • د عدد ساعات م از  هو تحدي ى     تلف وس إل  والجل

ل م ات القلي ذه الفعالي ستهلك ه ديو إذ ت اب الفي وتر أو ألع شجع الكمبي ة وت ن الطاق
 .على تناول الكثير من الوجبات الخفيفة

ي           • ة والت ي تصرف الطاق ة الت شاطات الحرآي تشجيع األطفال على االستمتاع بالن
ة ات عضلية مختلف ستخدم مجموع سباحة ،ت اب الجري وال ل ألع دراجات  مث وال

شاطات ك الن ضلها تل سبب  ،وأف دل وت شكل معت ادة نبض القلب ب ؤدي لزي ي ت الت
 . خفيفًا إذ يجب عدم إنهاك الطفلتعرقًا

 .النشاط الذي يحبه أو يستمتع به السماح لكل طفل باختيار •

 

 

 

 

  

   

  

  

  النشاط الحرآي وتصريف الطاقة ):2الشكل (

دة               • دل ولم شكل معت د ب ستمر مجه ة  30الهدف هو المشارآة بنشاط حرآي م  دقيق
       .يوميًا على األقل

دوة أو مث   • وا ق ل أن يكون ى األه ل   اًالعل ال لأله ة األطف د رؤي الهم فعن  ألطف
  . األطفال نشيطين حتى البلوغ وما بعدهتعين بالرياضة فعلى األرجح سيبقىمستم
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 للطفلاألهل قدوة  ):3الشكل (

 حسب رغبته سواء    شارك العائلة فيها آلٌ   فة بحيث ت  وضع خطة للنشاطات المختل    •
 ....... إلخ الرآض أو رآوب الدراجاتبالمشي أو

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 المشارآة العائلية ):4الشكل (

راج أو    • م اإلح سبب له د ت ي ق شاطات الت ي الن شارآة ف ى الم ال عل شجيع األطف ت
 .نزعاجاال
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شاطات      إ • ارهم مع            ذا آان األطفال يشارآون في الن  فيجب أن تكون مناسبة ألعم
ى  التأآد من فهم األطفال لقواعد السالمة العامة أثناء ممارسة الرياضة إضا             فة إل

 . التعرق الحاصل أثناء الحرآةويضشرب آمية آافية من الماء لتع
 

  :الحمية
 وإن لزم األمر   ،أوًال يجب تعليم األهل حول الحاجات الغذائية األساسية ألطفالهم         •

ساؤل األهل حول                 إاستشارة   ر ت د تثي ي ق خصائي التغذية حول بعض األمور الت
 .الحمية الغذائية المناسبة

 .ل في التسوق للغذاء وإعداد الوجباتإشراك األطفا •
ة   تقديم أنواع مختلفة من الطعام للطفل بما فيها          •   إذ أن  ،الحلويات والوجبات الخفيف

شكل                        تم ب ا ي ا أن تناوله ة الصحية طالم ة الغذائي ان في الحمي ا مك آل األطعمة له
 .متوازن ومدروس

شعور  • ز ال ى تميي ساعدهم عل ا ي بطء مم ل ب ى األآ ال عل شجيع األطف االمتالء ت  ب
 . وبالتالي التوقف عن تناول الطعام عند اإلحساس بذلك،والشبع

ك  مجتمعة آلما أمكن  يجب على العائلة أن تأآل   • ام  اوق أ وجعل  ،ذل اول الطع  ت تن
 .مناسبة ممتعة للمشارآة والحديث عن أحداث اليوم بالمدرسة أو العمل

ة  • ات الخفيف شكل الوجب د ت ة  لأل ق ة الغذائي ن الحمي زءًا م ال ج ا ،طف  إال أن تناوله
سمنة،          بكثرة ؤدي لحدوث ال د ي ة            وباستمرار ق ات الخفيف ذا يمكن إعطاء الوجب  ل

اتهم المدرسية               ام واجب ة إلتم ة الالزم ال بالطاق زود األطف المغذية بعد المدرسة لت
 .واللعب حتى يحين وقت الغداء

سيئة  • ة ال ادات الغذائي ب بعض الع م تجن ن المه ر،م ات آبي اول آمي ل تن ن  مث ة م
اء األآل    تلفازمشاهدة ال  األطعمة الدسمة أو   از  حيث يجذب ال     ، أثن اه  تلف ا   االنتب  مم

اوي شاهدين يتن م الم ى أن معظ شعرلونؤدي إل رة دون أن ي ام آبي ات طع  وا آمي
 .بذلك

 في الحفالت     عدم حرمان األطفال من االستمتاع باآليس آريم أو الحلوى خاصة          •
 .واألعياد والمناسبات

  
  :لوجبات الخفيفة والرئيسيةمقترحات ل

 .كون من الحبوب الكاملة والخضار والفواآهتمعظم الحمية الغذائية  يجب أن  •
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 .آل يوم %1تناول حصتين غذائيتين أو ثالثة من الحليب قليل الدسم  •
ضًا حصتين   • صحية تتضمن أي ة ال ة الغذائي ة من اللحم األحمر أو ،الحمي  أو ثالث

 .ت المجففة المطبوخةالدواجن أو األسماك والبقوليا
وارد الحر       %30-25تحديد آمية الدسم إلى أقل من         • ك عن    ،اريمن مجمل ال وذل

  :  طريق
 .%1استخدام منتجات األلبان خالية الدسم والحليب منخفض الدسم •
 . والجلد عن الدواجن ،إزالة آل الدهن من اللحم •
 .تجنب األطعمة المقلية •
 :لاختيار الوجبات الخفيفة قليلة الدسم مث •

  .الفواآه الطازجة أو المجففة ــ 
 .الجبنة أو الروب منخفض الدسم  ــ

   

  

  

  

  

  

  

  

        
  لوجبات الخفيفة الرئيسيةأمثلة ل ):5الشكل (

 .ور عباد الشمس أو اليقطينذب ـ 

 .مع زبدة الفول السوداني) الكراآرز(الخبز الكامل أوالرقائق   ـ

 .ير المجمد أو العص الحلويات المجمدة مثل اللبن ـ
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شارة         ـ  نتين إال باست ن س ل م ر أق ال بعم د األطف دهن عن د ال دم تحدي ع
 .الطبيب

صغار   ـ ال ال د األطف ذر عن ة بح ات الخفيف ار الوجب ب الب( اختي ور ذتجن
  )مثًال خوفًا من حدوث االختناق عند الصغار

 

  :الخطوة التالية
  المتابعة   

ى األوزان الصحية ألطف           ق        ،الهمعلى األهل المحافظة عل ك عن طري اع  ا وذل تب
  .عادات الغذائية السليمة والصحيحةال
 .عدم إجبار الطفل على األآل إذا لم يكن يشعر بالجوع •
 .ٌإللحاح على الطفل آي ينهي وجبتهعدم ا •
 .عدم استخدام الطعام آمكافأة أو جائزة •
 .عدم االستعجال بتناول الطعام إذ أن اإلنسان يأآل أآثر عندما يأآل بسرعة •
ام       • ة من الطع واع مختلف  بحيث  ،تقديم حمية غذائية صحية متوازنة تحتوي على أن

 .%30ال يكون الوارد من الطاقة عن طريق الدهون أآثر من 
ى       • نتين و    %2تحويل األطفال من الحليب آامل الدسم إل دسم  إذا   %1دسم بعمر س

د  ل زائ ان الطف وزن،آ شارة الطال نًا فيجب است ال األصغر س ا األطف ل بي أم ب قب
 .إعطائهم الحليب خالي الدسم

 .تحديد األآل في مطاعم الوجبات السريعة لمرة واحدة فقط باألسبوع ال أآثر •
زل  • ارج المن ل خ ة للطف ات المقدم ن أن الوجب د م ثًال، التأآ ة م ة ، آالمدرس متوازن

 .ومناسبة للطفل
ة أو المحال • اه الغازي صودا أو المي ديم ال دم تق د العطش وع اء عن ديًال شرب الم ة ب

 .للماء
از من المهم جدًا تقليل عدد ساعات مشاهدة ال        • وتر وألعاب         تلف ى الكمبي وس إل  والجل

 .الفيديو
ة       • ل أو             ،تشجيع األطفال على القيام بأشياء فعال ز بالحب ل رآوب الدراجة أو القف  مث

  .اللعب بالكرة واألفضل من ذلك أن يقوم األهل باللعب مع األطفال
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ادا دالئل اإلرش ةية ال ال  لغذائي صحة األطف ة ل ب األمريكي ة القل  لجمعي
  :والعائلة

  .ن طريق مجموعة متنوعة من األغذيةالوصول إلى التغذية المالئمة ع          *
و و         تناول آميات مناس            * دعم النم ة ل ى     ،التطور بة من الطاقة آافي  وللوصول إل

  .وزن الجسم الصحي المناسب
 : بها يوميًا هيآمية الدهون الموصى*       
 .من الطاقة الكلية %10 ـ 7 الدهون المشبعة •
 .من الطاقة الكلية %30 ـ 25تقليص الدهون الكلية إلى  •
  .  باليومملجرام 300رول أقل من يالكوليست •

نتين    ن س ر م ر أآب ال بعم الغين واألطف ى الب ق عل ادات تطب ذه اإلرش  ويجب ،ه
رة  راد األس ع أف ى جمي ا عل ط عل،تطبيقه يس فق دي ال ول ال زائ ذين ى األطف وزن أو ال

  .يعانون من السمنة
  

  :المعالجة الدوائية
د      ارين عن ة والتم افة للحمي الغين إض د الب سمنة عن ة لل ة الدوائي ستطب المعالج ت

  . مضاعفات ناجمة عن السمنةوجود
ة مع مضاعفات                أما عند األطفال والمراهقين فتستطب فقط في الحاالت المترافق

  .بيب اختيارها حسب الحالة المرضية أدوية يترك للط وهناك عدة،شديدة
وزن                 أما بالنسبة للمرآبات النباتية والخلطات الموجودة في األسواق إلنقاص ال

يم     فيجب مناقشة فوائدها وأخطارها مع ا      األهل حول    ،لطبيب ويكون ذلك جزءًا من تعل
  .تدبير السمنة عند أطفالهم

  
  :الجراحة
ذه الجراحات          السمنة عند ال  وجد بعض الفائدة لجراحات     ت راهقين لكن سالمة ه م

  .درس بشكل مالئم حتى اآلنُتعيد لم على المدى الب
سبة   دة ن ي بينت دراسات عدي دة والت ة تحزيم المع ة عملي ات الحديث  ومن العملي

وزن الزائ      %50 - 40 من جاح في تخفيض الوزن   الن ة       ،دمن ال ذه العملي زات ه  ومن مي
  .قًاحزام الحأنه يمكن نزع ال
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  الفصل الرابع

   السمنةمنالوقاية 

ة          أصبحت السمنة واحد   ر المشكالت الصحية أهمي دو      ة من أآث ي تواجه ال ل  والت
سكانية        ومن الممكن . المتقدمة والنامية على حد سواء      أن يكون لبرامج التوعية العامة ال

  . السمنة المتزايد نتشار من اللحد األثر المستقبلي الكبير

ن تجن ًا يمك امجنظري طة أي برن سمنة بواس ين  ب ال وازن ب دوث ت ى ح ؤدي إل  ي
ك       من الطاقة والمصروف منها وبالطبع هناك عدة        الوارد   ى ذل طرق ممكنة للوصول إل
نب السمنة أو زيادة الوزن هو        الشخصي بما يؤدي إلى تج     إال أن تغيير السلوك    ،الهدف
  . من الصعب الوصول إليه عمليًا بسهولةتحٍد

 

  ة من السمنةللوقايمقترحات 
  :أثناء الحمل

  .الحفاظ على وزن طبيعي قبل الحمل •

  .عدم التدخين •

  .المحافظة على التمارين الرياضية قدر المستطاع •

  . الحمليالسكرضبط السكر في حالة  •

  :بعد الوضع والرضاعة

  .أشهرالرضاعة الطبيعية على األقل لثالثة  •

  .تأجيل إدخال األطعمة الصلبة والسوائل المحالة •

  :العائلة

  .تناول الوجبات آعائلة في زمان ومكان ثابتين •
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  .ارفطاإل الوجبات وخاصة نسيان أو التغاضي عنعدم  •

  . خالل الوجباتتلفازتجنب ال •

  .ستخدام أطباق صغيرة ووضع األطباق الرئيسية بعيدًا عن الطاولةا •

  . والمشروبات الغازيةالضروريةتجنب األطعمة الدسمة والمحالة غير  •

  . غرف نوم األطفال وتقليص ساعات المشاهدة وألعاب الفيديوفي تلفازضع العدم و •

  :المدرسة

  . بخيارات صحية أآثرمراقبة محتويات آالت الطعام واستبدالها •

  . األساسية للتغذية وفوائد النشاط الحرآيالقواعدتعليم المدرسين  •

  .ذية الصحيحة وفوائد الرياضة قبل الدراسة وحتى التعليم الثانوي عن التغاتعليم األطفال م •

  . مرات من التمارين أسبوعيًا3-2 دقيقة 45-30وضع برامج ثابتة للرياضة بالمدرسة تتضمن  •

  .تشجيع المشي من البيت إلى المدرسة على شكل مجموعات إن أمكن •

  :المجتمع

  .تشجيع النشاطات العائلية واأللعاب لألطفال من آل األعمار •

  . والمشي بدل المصاعدتشجيع استخدام الساللم •

  .تقديم المعلومات حول طرق التسوق وتحضير الطعام التقليدي بصورة صحية •

  :الرعاية الصحية

  .شرح األسباب الطبيعية والوراثية للسمنة •

  .العالج والوقاية واألسباببالعمل على تصنيف السمنة آمرض وذلك للتعامل معه  •

  .إعطاء  الوزن المتوقع لألطفال حسب أعمارهم •
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  :الصناعة

  .تصنيع منتجات غذائية مالئمة لألطفال مع وضع عالمات عليها تدل على محتوياتها •

   .لعاب فيديو تفاعلية  تتطلب من األطفال أن يقوموا بالتمارين فيهاأتسويق  •

ة اإل               ا • ة وجب ال حول أهمي ر افط ستخدام الشخصيات المحببة لألطفال في إعالنات موجهة لألطف
  .والتغذية الصحية

  :الحكومة والهيئات العامة

   .تصنيف السمنة آمرض •

  .والغذاء الصحيرس للبدء ببرامج النشاط الرياضي تقديم تسهيالت ودعم مالي للمدا •

ال في سن     ،منع إعالنات الوجبات السريعة لألطفال تحت سن الدراسة      • سبة لألطف  وتحديدها بالن
   .الدراسة
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  خامسالفصل ال

 السمنة عند األطفال ماذا بإمكاننا أن نفعل؟

الم م         سمنة عن           تبدي المؤسسات الصحية حول الع شار ال رة حول انت د خاوف آثي
نويًا في             400000 ويقدر بأنه هناك أآثر من        ،األطفال وزن س ادة ال صابون بزي ل ي طف
سببان  واألرقام في بقية دول العالم ليست أفضل بكثير و         ،أوروبا س  ال ا   نيا الرئي ذلك هم  ل

  .العادات الغذائية السيئة ونقص النشاط الحرآي
ى     والسمنة مشكلة شديدة التعقيد وليس من السهل حلها وتحتاج لعمل جماعي وعل

ا             ا  ،مستويات مختلفة للوصول إلى حلول تساعد للحد من انتشارها ومن ثم معالجته  وهن
  .بعض النصائح حول بعض األمور التي قد تساعد في ذلك

  
  :ط اليوميالنشا -1

سية         نحن بحاجة لتشجيع أطفالنا لكي يصبحوا أآثر نشاطًا وحيوية والمشكلة الرئي
  . واألفالمتلفازال يسّلون أنفسهم بألعاب الفيديو وهي أن األطفال

ذلك  زل       ل ارج المن ب خ ة اللع ال متع د لألطف ا أن نعي اب علين ذه األلع ن ه دًال م ب
دائق   ي الح ول ف بوالتج ات والمالع شجي  والمنتزه شاطات والت ذه الن تمتاع به ع واالس

ات     يئًا           ...على اآتشاف الطبيعة والحيوان ل ش يعّلم الطف زل س شاط خارج المن إذ أن أي ن
الس ف    ف الج ربص المخي وحش المت ذا ال ن ه دًا ع ستمتع بعي ه ي دًا ويجعل ة جدي ي غرف

  .تلفازالجلوس أال وهو ال
  

  

  

   المنزلخارجتشجيع النشاط  :)1الشكل (
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  :لحرآي في المدرسةالنشاط ا -2
ه  يجب   نظام هذا ال   الرياضة بالمدارس،  عدد حصص قّلت  ألسباب متعددة     مراعات

  . عدة أضعافإلى يادة عدد ساعات الرياضةبل وز

  

  :الرياضة -3

ق                 ى تحقي ل عل شجيع الطف عندما يشارك األطفال بالرياضة علينا أن نرآز على ت
شارآة    مستوى عالٍ  ر ال           ، من الم اة صحية أآث ك لحي ى التخصص ف      وذل ي رياضة   عل

  ً.ها إذ أن ذلك يمكن أن يأتي الحقافي  مامعينة أو تحقيق إنجاٍز

  

  
  

  

  

  

  

  ممارسة التمارين الرياضية ):2 الشكل(

  

  :بالغ فيهاالعناية الُم -4

ى      ،من المالحظ أن األهل يبالغون في حماية أطفالهم        احة مدرسة   س  فإذا نظرنا إل
ة آاألشجار     ًا من ا    فنجد أنها خالية تقريب    ،مثًال ياء الطبيعي ا        ألش  وإن آانت موجودة فإنه

ا من       ننا جميعًا نخاف   وذلك أل  ،تكون مشذبة بحيث تمنع األطفال من تسلقها       ى أوالدن  عل
  .خلقنا لهم جوًا صناعيًا يحيط بهماألذى وهكذا فقد 

ل شيء وال   ن آ افون م ال ضعاف يخ شوء أطف تؤدي لن ة المفرطة س ذه العناي ه
  .  القليل من البرد أو المطر مثًالالمنزل لو آان هناكيرغبون بالخروج من 
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الطبع              لذلك فمن المهم ترك األطفال ليكتشفوا قدراتهم الذاتية بأنفسهم وهذا يعني ب
  . إذ أن األطفال أآثر مرونة وتحمًال مما نظن،بعض اإلصابات الطفيفة من وقت آلخر

  

  :العادات الغذائية بالمنزل -5
ة غذا وفير حمي ل ت ى األه وي  عل دة ال تحت ة وجي سيطة ومغذي ال ب ة لألطف ئي

ة  شروبات غازي ن     ،م رة م ات آبي ى آمي وي عل ة تحت ريعة أو أي أطعم ات س  أو وجب
  .هونالسكريات والد

ل     ان األه ذي آ سيط ال دي الب ام التقلي ى الطع ود إل ضل أن نع ن األف ان م ا آ ربم
زا    من بدًال وهذا يعني قضاء وقت أطول في تحضير الطعام          ،يتناولونه قديماً   طلب البيت
  .من المطعم مثًال

ا تحضير                  ذلك ال و ة خاصة إنم رامج حمي ق ب أي حال من األحوال تطبي ي ب يعن
  .زل مع المزيد من الخضار والفاآهةطعام صحي بالمن

  

  :الطعام في المدرسة -6
ال     صص لألطف ام مخ ن طع ه م ا تحتوي ة وم ى أي مدرس رة عل ا نظ إذا ألقين

ة   ناك آالت أخرى   وه ،وبات الغازّية تمأل الممرات    فآالت المشر  ،ألصابتنا الدهشة  ممتلئ
دء        ، أصناف الحلويات والسكاآر   بالعديد من  م الب ذلك فمن المه ل       ل ى األق ا أو عل  بإزالته
  .االحد منه

  

  :آمجتمع نحتاج إلى التغيير -7
ة ب   ي المدرس ر ف دأ التغيي ال و  وليب ر لألطف ات صحية أآث ديم وجب دد  تق ادة ع زي

  . األطفال العادات الصحية الجيدةساعات الرياضة وتعليم
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  وجبات صحية للطفل :)3الشكل ( 

  

  :منةمكافأة األطفال بالس -8
لوآية               ا شكلة س ال هو م ستخدام الطعام آمكافأة لسلوك معين خصوصًا عند األطف

اع حقيقية إذ آيف أصبح الطعام شيئًا يستخد    ات   ،م آرشوة أو وسيلة إغراء أو إقن فالوجب
سريعة أصبحت  ادة    ال ل ع ا نفع ين آم لوك مع ى س ال عل دريب األطف وم لت ستخدم الي ت

  :بالدببة في السيرك أو الدالفين في العروض البحرية
  "رج اليوم لذلك سأشتري لك وجبة همبر عاقًالًالقد آنت ولد"
  ." آبيرة ألنك آنت ممتازًا اليومةتأنت تستحق قطعة شوآوال"

  لمزيد من الطعام ويكون سمينًا؟ولكن ماذا فعل الطفل ليستحق أن يغرق في ا
نه يجب أن ال نأآل مأآوالتنا المفضلة       إإن الطعام جزء ممتع من الحياة وال نقول         

ن علي   سعادة ولك شعرنا بال ي ت ة   والت ادة يومي ك ع ن ذل ل م ا أن ال نجع ا  ،ن ا أنن  وطالم
شكلة    ي م يش ف نحن نع ال ف د األطف ين وخاصة عن سلوك مع أة ل ام آمكاف ستخدم الطع ن

  .أعمار مبكرةفي ا نبدأ بهذا السلوك  وخاصة أننحقيقية
  

  :وأخيرًا مصانع الطعام -9
ات مخصصة      د وجب ة فنج سويق هائل ط ت سريعة بخط ات ال اعم الوجب وم مط تق

ام      دمون الطع رجين يق اب ومه ة وألع ماء محبب ال بأس ة   ،لألطف ب خاص االت لع  وص
 حساسة قرب المدارس    وهذه المطاعم غالبًا ما تحتل أماآن     ....... لألطفال داخل المطعم  

اة تل        ل قن ى آ ة عل ات الهائل ة واإلعالن الت الدعاي افة لحم شاهدها   يإض د ي ة ق فزيوني
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اغ مبرمجة       إمما يجعلنا نقول    ،  األطفال ل        ،ن هذه عملية غسيل دم  فكيف يمكن ألي طف
  أن ال يرغب في األآل في هذه المطاعم ولو مرة باألسبوع؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  السريعةتأثير الوجبات  :)4 الشكل( 

  

  :إعالن الحرب على سمنة األطفال
ة       لت لثالث ال ووص د األطف سمنة عن شار ال سبة انت ضاعفت ن سبعينيات ت ذ ال  من

  . سنة) 11-6(أضعاف عند األطفال بين 

أثيرات  ة      إن الت ون آارثي د تك رة ق ادات الخطي ذه الزي دى له دة الم ل ،بعي  لنتخّي
الغين            د الب سكري عن ك من ضغط         ،تضاعف نسبة أمراض القلب وال نجم عن ذل ا ي وم

  .آبير على نظام الخدمات الصحية في أي بلد ليجاري تلك الزيادة

بء      ذا الع تيعاب ه ن اس اجزًا ع صبح ع وف ي صحي س ام ال إن النظ ساطة ف وبب
  .عندما يصبح هؤالء األطفال بالغين سنة )40-30(الكبير بعد 

نفسية لجيل آامل من األطفال آل ذلك ولم نذآر التكلفة المعنوية والتأثيرات العاطفية وال
شكل  الذين يعانون من السمنة اآلن وهم يقضون معظم الوقت مرضى أو          غير أصحاء ب

  .أو بآخر
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  "آفى" لذلك يجب أن نصرخ
 .آفانا وجبات سريعة •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عن خطورة الوجبات السريعةتحذير  ):5الشكل (

 . وألعاب فيديوتلفازآفانا  •

 .  غير األآلءعمل فيها شيئًا سوى األآل وال شي نآفانا قضاء أوقاتًا ثمينة ال •

  : ومدرسين محبين يقولون لهمأهل إلىيحتاج أطفالنا  •

ا     "   ب مًع عداء، لنلع اًال أصحاء وس راآم أطف ًا لن شارك مع د أن نت بكم نري ا نح ألنن
  ."ونأآل طعامًا صحيًا أآثر ولنقضي معظم أوقاتنا معًا آعائلة

  .السالح الذي نحتاجه لنربحها من أجل أطفالناسمنة األطفال معرآة والحب هو 

  
  



 

‐ 33 ‐ 
 

   األجنبيةالمراجع

References 

• Joseph A.Skelton Colin D.Rudolph "Nelson Textbook of 
Pediatrics،18th ed" 

• W.H.Dietz and C. Chen, Obesity in Childhood and 
Adolescence Nestle Nutrition Workshop Series 

• Websites: 

- www.emedicinehealth.com 

- www.clevelandclinic.org 

- www.mayoclinic.com 

  

  



 öJ?A*« s� X?×???³????�√ WML????��«

‰Ëœ lOL?ł tł«uð w²�« …dOD)« WO?×B�«

«c?¼ ‚dD?²¹Ë ¨¡«u??????Ý b?????Š v?KŽ r?�U?????F?�«

U?¼—Ëc?????ł s� W?KJ?A*« Ác?¼ v�≈ »U?????²?J�«

W??¾?O??Ý —UŁ¬ s?� U?N?� U* ‰U?H?Þ_UÐ Î«¡b??²?³??�

»U?²J�« wIK¹Ë ¨rNO?KŽ Èb*« …bO?FÐË W³¹d?�

W??O??LKŽ W??I¹dD?Ð WKJA*« Ác?¼ vKŽ ¡u??C�«

bMŽ Î«dJ³?� U?N?	—«bð W?OH?O?	 5³¹Ë WD�?³?�

WOz«c?G�« ‚dD�« sŽ rOKÝ ÂuN?H� U?N¹b� lL²?:« w
 ‰UOł√ V�U?F²?²� ‰UHÞ_«

w
 ÎUO?ÝUÝ√ ÎU?³³?Ý UNKHÞ W¹c?G²Ð tÐ m�U?³*« Â_« ÂUL?²¼« ÊuJ¹ bI?
 ¨WO?×B�«

Èb*« …b?O?FÐË W?³¹d?� W?O³?KÝ  «dO?ŁQð s� U?NMŽ Z²M¹ U?�Ë t¹b� WML?��« ÀËb?Š

 «d?O?ŁQ?²�« v�≈ W??
U?{ùUÐ W?ML?�K� ÎU??OŁ«—Ë Î«œ«b?F??²?Ý« t?¹b� ÊU?	 «–≈ W??�U?š

»U??F�√ ÂU?�√ WK¹u?Þ  «d?²??
 ”uK'« W?−??O?²?½ w	d?(« ◊U??AM�« WKI?� W?O??³K��«

Æ“UHK²�« …b¼UA�Ë dðuO³LJ�«Ë u¹bOH�«

b¹b???×???²� W???O???×???B�« W?KJA?*« Ác¼ vK?Ž WK�U???ý …dE?½ »U???²J�« wI?K¹Ë

s� b?×K?� U?N?łö?Ž W?O?H?O??	Ë U?NM� W¹U?�u�« q?³?ÝË U?Nð—uDš Èb?�Ë U??NÐU?³?Ý√

ô d?GB�« w
 Wðu?�u� W?K³M� WÐU¦0 wN?
 W?OŽU?L²?łô«Ë WO?×?B�« UNðU?ÝUJF½«

ÆÊ«Ë_«  «u
 q³� UN	—«bð UMOKŽ V−O
 d³J�« w
 d−HMð Ê√ Y³Kð

»U²J�« «c¼ w�


	المحتويات
	الفصل الأول: السمنة عند الأطفال حقائق وإحصاءات
	الفصل الثاني: المعايير التشخيصية للسمنة
	الفصل الثالث: تقييم ومعالجة السمنة عند الأطفال
	الفصل الرابع: الوقاية من السمنة
	الفصل الخامس: السمنة عن الأطفال ماذا بإمكاننا أن نفعل؟
	المراجع الأجنبية
	في هذا الكتاب


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003B203B503BB03C403B903C903BC03AD03BD03B7002003C003BF03B903CC03C403B703C403B1002003B503BA03C403CD03C003C903C303B703C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002E0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062806230639064406490020062F06420629002006440644063506480631062900200645064600200623062C06440020062A062D0633064A06460020062C0648062F062900200627064406370628062706390629002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000610062007900730074006500200064006F007300E10068006C00690020007600790161016100ED0020006B00760061006C0069007400790020007400690073006B0075002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E9007400720065002000610020006A006F006200620020006E0079006F006D00740061007400E1007300690020006D0069006E0151007300E90067002000E9007200640065006B00E900620065006E0020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A002000770079017C0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F30077002C0020007A0061007000650077006E00690061006A0105006301050020006C006500700073007A01050020006A0061006B006F015B0107002000770079006400720075006B00F30077002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200431043E043B0435043500200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F0020043B04430447044804350433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F04350447043004420438002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF004400610068006100200069007900690020006200610073006B01310020006B0061006C006900740065007300690020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E>
    /HEB <FEFF05d405e905ea05de05e9002005d105e705d105d905e205d505ea002005d405d005dc05d4002005db05d305d9002005dc05d905e605d505e8002005de05e105de05db05d90020005000440046002005e205dd002005ea05de05d505e005d505ea002005d105e805d605d505dc05d505e605d905d905d4002005d205d105d505d405d4002005d905d505ea05e8002c002005e205d105d505e8002005d005d905db05d505ea002005d405d305e405e105d4002005de05e905d505e405e805ea002e002005e005d905ea05df002005dc05e405ea05d505d7002005d005ea002005de05e105de05db05d9002005d4002d005000440046002005e205dd0020004100630072006f006200610074002005d5002d005200650061006400650072002005d205e805e105d005d505ea00200035002e0030002005d505de05e205dc05d4002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




