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Günümüzün Çocukluk ve
Adolesan Ça¤› Epidemisi: Obezite
TODAY’S EPIDEMIC IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE: OBESITY
Güzel Diﬂcigil1

Özet

Summary

Günümüzde, obezite, tüm yaﬂ gruplar›nda h›zla artm›ﬂ, geliﬂmiﬂ
ülkeler kadar geliﬂmekte olan ülkelerin de önemli bir sa¤l›k sorunu haline gelmiﬂtir. Dünya Sa¤l›k Örgütü 2005 raporunda, çocukluk ça¤›nda, obezitenin endiﬂe verici boyutlara ulaﬂt›¤› bildirilmiﬂtir. Obezitenin, Akdeniz ülkeleri çocuklar›ndaki h›zl› art›ﬂ› dikkat
çekicidir. Çocukluk ve adolesan ça¤da görülen obezite, aterosklerotik kalp hastal›klar›, hiperlipidemi, tip 2 diyabet gibi kronik hastal›klar›n yan› s›ra bir çok psikolojik ve sosyal soruna da neden olmaktad›r. Obezite s›kl›¤›, geliﬂmiﬂ ülkelerde, düﬂük sosyo-ekonomik düzey ile, geliﬂmekte olan ülkelerde ise yüksek sosyo-ekonomik düzey ile iliﬂkilendirilmiﬂtir. Obezite geliﬂiminde, bir çok çevresel, psikolojik ve genetik faktör rol oynar. Son dönem obezite prevalans›ndaki h›zl› art›ﬂtan, genetik faktörlerden çok kültürel yap›
içinde yeme al›ﬂkanl›klar›, yaﬂam tarz›, azalm›ﬂ fiziksel aktivite sorumlu tutulmaktad›r. Çocukluk ça¤›nda obezite yönetiminin en
önemli basama¤›n› koruyucu önlemler oluﬂturur. Yönetim plan›n›n ana hedefi sa¤l›kl› yaﬂam tarz› ve beslenme al›ﬂkanl›klar›n›n kazan›lmas›d›r. Çocuk ve adolesanlar› obeziteden koruma, obezite
geliﬂtiyse, tan›y›p uygun yönetim plan› oluﬂturma konusunda birinci basamak hekimleri ve sa¤l›k çal›ﬂanlar›na önemli sorumluluk
düﬂmektedir. Sonuç olarak, birinci basamak çal›ﬂanlar›, ciddi koruma stratejileri oluﬂturarak ve uygulanmas›n› sa¤layarak, günümüzün epidemisi, çocukluk ça¤› obezitesini önleme konusunda gerekli ad›mlar›n at›lmas›na öncülük etmelidirler.

Today, obesity has increased in all age groups and become an
important health issue not only in developed countries but in
developing countries as well. The World Health Organization
reported in 2005 that, childhood obesity has reached worrisome
levels. In addition, the rapid increase in childhood obesity rates
among Mediterranean countries was found to be remarkable.
Obesity in childhood and adolescence causes chronic diseases
such as atherosclerotic heart disease, dyslipidemia, type 2 diabetes as well as social and psychological problems. Its prevalence
was found to be higher in the low socio-economic class of developed countries and the high socio-economic class of developing
countries. Several environmental, psychological and genetic factors are associated with obesity. Eating habits, life style,
decreased physical activity is considered to be responsible in rapid
increase of childhood obesity rather than genetic factors.
Prevention is the most important step in obesity management.
The primary goal of management plans should be to promote
healthy eating habits and life style. Primary care physicians and
health workers have an important responsibility to prevent,
detect, and manage obesity in childhood and adolescence. In conclusion, primary care settings should take the necessary steps and
advocate in the community to prevent today’s epidemic, childhood and adolescence obesity.
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ünümüzde, obezite, tüm yaﬂ gruplar› içinde gittikçe

G

artan insidans› ile önemli bir sa¤l›k sorunu haline
gelmiﬂtir. Yayg›n inan›ﬂ›n aksine sadece geliﬂmiﬂ

ülkeler de¤il, geliﬂmekte olan hatta açl›kla mücadele eden
ülkeler dahi art›k obezite sorunu ile karﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂlar-

1) Adnan

d›r.1 Afrika’n›n açl›kla mücadele eden ülkelerinde, kentlerde yaﬂayan kad›nlarda obezitenin h›zla artt›¤›, hatta Ortado¤u ve Kuzey Afrika’da baz› bölgelerde %50‘lere yaklaﬂan
obezite oranlar› bildirilmektedir.1 Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün
(DSÖ) 2000 y›l› raporuna göre tüm dünyada 1 milyar fazla
kilolu, 300 milyon obez vard›r.2 Çocukluk ça¤›nda da tüm
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dünyada h›zla artan oranlar endiﬂe verici boyutlara ulaﬂm›ﬂt›r. Eylül 2005’te yap›lan DSÖ-Avrupa genel toplant›s›nda
çocukluk ça¤› obezitesi “akut sa¤l›k krizi” olarak tan›mlanm›ﬂ ve tart›ﬂ›lm›ﬂt›r.3 Bu sonuçlar de¤erlendirildi¤inde, obezitenin çocukluk ça¤›nda neden oldu¤u sonuçlar›n yan› s›ra,
eriﬂkin obezitesine çözüm aray›ﬂ›ndaki rolü ve önemi aﬂikard›r. Bu derlemede, çocukluk ça¤› obezitesinin tan›m›, ülkemiz ve dünyadaki prevalans›, obeziteye neden olan genetik, etnik, kültürel ve çevresel faktörler, obezitenin neden
oldu¤u sorunlar ve obezite ile mücadeledeki uygulama ve
yaklaﬂ›mlar ele al›nmaktad›r.

Tan›m

ve obez çocuklar›n di¤er çocuklara göre daha fazla televizyon seyretti¤i bildirilmiﬂtir.10 Yurtd›ﬂ›nda yaﬂayan Türk çocuklar›nda yap›lan baz› çal›ﬂmalar da mevcuttur. Avusturalya’ya göç etmiﬂ Türkleri de kapsayan bir çal›ﬂmada ilkö¤retim ça¤› Türk k›z çocuklar›nda obezite prevalans› %12-13
olarak bildirilmiﬂtir.11 Yine ülkemizde, erken çocukluk ça¤›nda obezite görülme oran›n›n anneleri yüksek e¤itim görmüﬂ çocuklarda 1.4 kat daha fazla oldu¤u ancak cinsiyetin,
kentsel veya k›rsal bölgede yaﬂaman›n obezite ile iliﬂkili olmad›¤› bildirilmiﬂtir.12 Bir çok Latin Amerika, Ortado¤u ve
güney Asya ülkesinde ise obezitenin kentsel kesimde 1.5 3.5 kat ve yüksek e¤itim düzeyine sahip annelerin çocuklar›nda 1.2 – 2.2 kat daha yüksek oldu¤u saptanm›ﬂt›r.12

Obezite, fazla vücut ya¤› nedeniyle yaﬂam süresi ve sa¤l›¤›n kötü yönde etkilenmesine neden olan bir hastal›k olarak tan›mlanabilir. Vücut ya¤ oran›, yayg›n olarak vücut
kitle indeksi (VK‹) ile de¤erlendirilir ve vücut a¤›rl›¤›
(kg)/boy (m2) formülü ile hesaplan›r. VK‹ eriﬂkin yaﬂ grubu
için s›kça kullan›lan, uygulamas› kolay ve güvenilir bir yöntemdir. Çocuklarda ise VK‹ ve VK‹ persantillerini esas
alan, birbirine benzer ancak kesme de¤erleri farkl› olan iki
uygulama vard›r. Centers for Disease Control 2000 (CDC)
çocukluk ve adolesan ça¤ için VK‹ persantillerini esas alarak persantil çizelgesinin %85-95 aral›¤›n› kilolu, %95’in
üzerini ise obez olarak tan›mlamaktad›r.4 DSÖ’nün Uluslararas› Obezite çal›ﬂma grubunun (IOTF) önerdi¤i tan›mda
ise 2-18 yaﬂ aras› her iki cins ve her 6 ayl›k periyod için
eriﬂkin yaﬂ grubu tan›mlar›na uyan VK‹ de¤erlerine eﬂde¤er
VK‹’i belirtilmiﬂtir. IOTF obezite eﬂik de¤eri, daha yüksek
VK‹ persantiline karﬂ›l›k gelmektedir.5

Geliﬂmekte olan 79 ülkede 0-5 yaﬂ aras› çocuklara ait
ulusal istatistikleri de¤erlendiren bir çal›ﬂmaya göre, obeziteden en çok etkilenen bölgeler s›ras›yla Latin Amerika
(%4.4), Afrika (%3.9) ve Asya’d›r (%2.9).6 Avrupa ülkelerinde ise, Norveç, Hollanda, Rusya gibi kuzey Avrupa ülkelerinde hem kad›n, hem erkek obezite oranlar›, Almanya,
Macaristan, H›rvatistan, Almanya gibi orta ve do¤u Avrupa
ülkelerinden daha düﬂüktür.3 Avrupa’da, 7-11 yaﬂ aras› çocuklar incelendi¤inde, Rusya %10 ile en düﬂük, ‹talya ise
%36 ile en yüksek obezite oran›na sahip ülkeler olarak bildirilmiﬂtir. ‹talya’n›n hemen ard›ndan s›rayla Malta, ‹spanya ve Yunanistan gibi Akdeniz ülkelerinin gelmesi dikkat
çekicidir.13 ‹ngiltere’de ise 2002 y›l› sa¤l›k raporlar›nda çocukluk ça¤›nda, her 4 k›z çocu¤un ve her 5 erkek çocu¤un
birinin obez oldu¤u görülmektedir.14 Tüm Avrupa’da 12-17
yaﬂ aras› adolesanlarda saptanan obezite prevalans› %825’tir.13

Prevalans

Etiyoloji

Ülkemizde, 1993 verilerine göre, 0-5 yaﬂ aras›nda kilolu çocuk prevalans› %2.9’dur. Bu oran, ayn› yaﬂ çocuklar›nda saptanan malnütrisyon oran›na çok yak›nd›r.6 Bu durum
bize ülkemizde, obezitenin, erken çocukluk döneminde
önemli sorunu malnütrisyon kadar önem kazand›¤›n› göstermektedir. Ülkemizde tüm ülke genelini yans›tan çal›ﬂma
bulunmamakla birlikte çeﬂitli illerde yap›lan ve yerel prevalans› bildiren çal›ﬂmalar vard›r: Ayd›n ilinde, 9-10 yaﬂ›ndaki çocuklarda obezite prevalans› %10.2 olarak saptanm›ﬂ ve
yüksek sosyo-ekonomik düzey ile obezite aras›nda anlaml›
iliﬂki bulunmuﬂtur.7 Edirne’de 12-17 yaﬂ aras›ndaki çocuklarda, çok benzer prevalans göstermekle birlikte obezitenin
kentsel kesimde biraz daha yayg›n oldu¤u bildirilmiﬂtir.8
Orta Anadolu’da, Tokat’ta, 8-9 yaﬂ aras›ndaki çocuklarda
obezite prevalans›, Ayd›n iline çok benzer oranda,
%10.9’dur.9 ‹stanbul’da 7-9 yaﬂ aras›ndaki çocuklar›n
%16.9'unun obez, %6.8'inin de aﬂ›r› obez oldu¤u saptanm›ﬂ

Obezite enerji al›m› ve tüketimi aras›ndaki dengenin
enerji al›m› lehine bozulmas› sonucu ortaya ç›kar. Obezite
geliﬂmesinde birçok çevresel, psikolojik ve genetik faktör
rol oynar.15 Çocukluk dönemine ait yeterli genetik çal›ﬂma
olmamakla birlikte, genetik faktörler, eriﬂkin obezitesinden
%40-70 oran›nda sorumlu tutulmaktad›r.16 Ancak geliﬂmiﬂ
ülkelerde h›zla artan obezite prevalans› genetik nedenlerden
çok çevresel faktörler ile iliﬂkilendirilmektedir. Çevresel
faktörlerin baﬂ›nda, geliﬂmiﬂ ülkeler kadar geliﬂmekte olan
ülkelerin de ortak sorunu haline gelen, sedanter yaﬂam ve
kolay eriﬂilebilen, enerji ve ya¤dan zengin beslenme gelmektedir.17 Yine ileri çocukluk dönemine ait çal›ﬂmalar, çocukluk ça¤› obezitesinde genetik faktörlerin yan› s›ra kültürel özelliklerin önemli bir etken oldu¤unu desteklemektedir.18
Çocukluk ça¤›nda baﬂlayan obezitenin eriﬂkin ça¤da da
büyük oranda devam etti¤i bilinmektedir.19 Ayr›ca obezite-
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nin çocukluk ça¤›nda baﬂlad›¤› yaﬂ, eriﬂkin ça¤daki ciddiyeti ile de yak›ndan iliﬂkilidir.16 Bu sonuçlardan, çocukluk ça¤›nda baﬂlayan obezitenin, ﬂiddetiyle iliﬂkili olarak, devam
etme e¤iliminin oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Ancak bu konuda
yaﬂ s›n›r› belirleyen bir çal›ﬂma mevcuttur. Whitaker ve arkadaﬂlar›, 10 yaﬂ›ndan küçük çocuklar için çocu¤un kendisi
obez olmasa da anababadan en az birinin kilolu olmas›n›n
çocu¤un eriﬂkinlikte obez olma riskini artt›ran bir faktör oldu¤unu, 10 yaﬂ›ndan büyük çocuklar›n ise kilolu veya obez
olmalar›n›n, anababa obezitesinden daha önemli bir etken
oldu¤unu bildirmiﬂlerdir.20
Fizik aktivite ve beslenme al›ﬂkanl›klar›nda kültürel faktörlerin önemli rolü oldu¤u kabul edilmektedir.21,22 Kültürel
yap›n›n önemli bir ögesi olan aile yap›s› ve al›ﬂkanl›klar› da
obezite geliﬂiminde önemli rol oynamaktad›r. Avrupa’ya
göç etmiﬂ topluluklarda yap›lm›ﬂ bir çok çal›ﬂmada yüksek
enerjili diyet ve televizyon nedeniyle azalm›ﬂ fizik aktivite,
obezite geliﬂiminden sorumlu tutulmuﬂtur.11 Bu çal›ﬂmalar›n
bir bölümü çeﬂitli Avrupa ülkelerine göç etmiﬂ Türkleri de
içermektedir. Viyana’da yaﬂayan, Avusturya’l›, Türk ve
Yugoslav k›z adolesanlar›n karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› bir kohort çal›ﬂmada, Türk k›z çocuklar›n›n 6 yaﬂ›ndan 15 yaﬂ›na kadar
olan Avusturya’l› k›zlardan daha yüksek ancak Yugoslav
k›zlardan daha düﬂük derecede kilolu ya da obez olduklar›
gösterilmiﬂtir. Ayn› çal›ﬂma, kuzey Avrupa’da artan obezite prevalans›n›n özellikle ‹talya, Türkiye, Fas gibi Akdeniz
ülkelerinden göç eden topluluklardaki yüksek prevalans ile
iliﬂkili oldu¤unu vurgulamaktad›r.11 Obezite geliﬂiminde, etnik köken, kültürel faktörlerin üzerindeki ciddi etkisi nedeniyle ba¤›ms›z risk faktörü olarak de¤erlendirilmektedir.11
Çocukluk ça¤› obezitesinin, ülkemiz gibi geliﬂmekte
olan ülkelerde orta ve yüksek sosyo- ekonomik düzeyde daha s›k oldu¤u görülmektedir.23,24 ABD ve geliﬂmiﬂ Avrupa
ülkelerinde ise Latin, Afrika kökenli veya göç eden az›nl›klar›n yo¤un bulundu¤u düﬂük sosyo ekonomik s›n›f, yüksek
obezite prevalans› ile öne ç›kmaktad›r.16,25 Özellikle düﬂük
sosyo-ekonomik s›n›fta, çocukluk döneminde ebeveyn ihmalinin, yaﬂ ve çocukluk VK‹’nden ba¤›ms›z olarak, eriﬂkin ça¤da obezite ile iliﬂkisi oldu¤u saptanm›ﬂt›r.26 Obezite
ve sosyo-ekonomik düzey aras›ndaki çeliﬂkili iliﬂkinin, ülkelerin geliﬂmiﬂlik düzeyi ile yak›ndan ilgili oldu¤u görülmektedir.
Obezite ile ilgili genetik çal›ﬂmalar, obeziteye neden
olabilecek tek gen defektleri bulmuﬂlard›r.27,28 Son y›llarda
leptin üretiminde yer alan ob geni ve leptin taraf›ndan regüle edilen kokain ve amfetamin ile regüle edilen transkript
(CART) proteini dikkat çekmektedir.29 Leptin d›ﬂ›ndaki mekanizmalar› harekete geçiren genler üzerinde de çal›ﬂmalar
devam etmektedir.15,30 Tüm bu çal›ﬂmalar, gelecekte obezite
tedavisinin ﬂekillenmesinde önemli rol oynayacaklard›r.
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Sa¤l›k ve Sosyal Sorunlar
Obezite çok yönlü bir hastal›kt›r. Obezite ile iliﬂkili oldu¤u düﬂünülen kronik hastal›klar, koroner kalp hastal›¤›,
hiperlipidemi, diyabet, solunum hastal›klar›, ortopedik hastal›klar olarak s›ralanabilir. Kad›nlarda abdominal obezitenin infertilite, hiperandrojenizm, âdet bozukluklar›, polikistik over sendromu gibi ovulatuar disfonksiyona neden olabilece¤i de bilinmektedir.31,32 T›bbi sorunlar›n yan› s›ra bir
çok psikolojik ve sosyal sorun da obezite ile iliﬂkilendirilmiﬂtir.33
Uzun dönemli bir kohort olan “Bogalusa” kalp çal›ﬂmas› 5-10 yaﬂ aras› fazla kilolu çocuklar›n yaklaﬂ›k %60’›n›n
bir, %20’sinin ise birden fazla kardiyovasküler risk faktörü
taﬂ›d›¤›n› göstermiﬂtir.34 Artan obezite prevalans› ile birlikte çocukluk ça¤›nda nadiren görülen primer hipertansiyon
prevalans›n›n da giderek artt›¤› görülmektedir.35 Benzer olarak geçmiﬂte çocukluk ça¤›nda nadiren görüldü¤ü kabul
edilen tip 2 diabetes mellitus’ta da 4-10 misline varan art›ﬂlar saptanm›ﬂt›r.16 Eriﬂkine benzer olarak, kilolu çocuklarda
LDL kolesterol yükselmekte, obezitenin daha ilerlemesiyle
plazma trigliserid düzeyi artmakta ve HDL düzeyi düﬂmektedir.34 Kilolu adolesanlar 50 y›l izlendiklerinde eriﬂkin dönemde normal kiloya ulaﬂm›ﬂ olsalar da normal kilolu adolesanlara k›yasla daha yüksek morbidite ve mortalite gösterdikleri saptanm›ﬂt›r.18 Bu bilgiler bize çocukluk ça¤› obezitesinin ciddi kardiyovasküler risk faktörlerini de beraberinde getirdi¤ini göstermektedir.
Kardiyovasküler hastal›klar ve tip 2 diyabete ek olarak
ortopedik sorunlar, deri enfeksiyonlar›, hepatik steatoz çocukluk ça¤› obezitesi ile iliﬂkili bulunan di¤er t›bbi durumlard›r.16
Çocukluk ça¤›nda obezite ile iliﬂkilendirilen psikolojik
sorunlar üzerinde önemle durulmas› gereken bir konudur.
Özgüven kayb›, akran iliﬂkilerinden kaç›nma, içe kapanma,
sürekli d›ﬂlanma hissi, hatta depresyon ve anksiyete obezite
ile iliﬂkilendirilmiﬂtir.16 Obezite yönetim plan› oluﬂtururken,
psikolojik ve sosyal sorunlar›n mutlaka göz önüne al›nmas›, bu konuda aile, okul ve di¤er disiplinlerle iﬂbirli¤i içinde
çal›ﬂ›lmas›, obezite ile mücadelede baﬂar›n›n gere¤idir.
Sonuç olarak çocukluk ça¤›nda obezitenin ciddi sa¤l›k
sorunlar›na yol açabilecek fizyolojik, biyokimyasal ve psikolojik etkileri vard›r.

Koruma ve Yöntem
Obeziteden koruma perinatal dönemden baﬂlayarak tüm
yaﬂam süresince devam etmelidir. ‹leri yaﬂlarda obezite geliﬂiminin, anne sütü ile beslenen bebeklerde formül mama
ile beslenen bebeklere oranla daha düﬂük oldu¤u öngörül-

müﬂtür.36 Ülkemizde de Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan anne
sütü kullan›m›n› yayg›nlaﬂt›rmaya yönelik geniﬂ çapl› çal›ﬂmalar yürütülmüﬂtür. Fiziksel aktivite ve yeme al›ﬂkanl›klar›n›n çocukluk döneminde kazan›ld›¤›n› düﬂünürsek koruma programlar› öncelikle çocuk ve adolesanlar› hedeflemelidir.6

kilolu, VK‹, 85 - 94 persantil aras›ndaki çocuk ve adolesanlar› obeziteden korumak, 3. basamak “Sekonder Koruma”
VK‹, 95 persantilin üzerinde olan çocuklarda komplikasyon
geliﬂimini azaltmak ﬂeklinde planlanmaktad›r. Tüm basamaklarda, normal VK‹’ni korumak veya ulaﬂmak yer almaktad›r.16

Ailelerin, çocuklar için olumlu model oluﬂturmalar› aç›s›ndan bilinçlendirilmeleri ve koruma program› sürecine
kat›lmalar›, program›n baﬂar›ya ulaﬂmas› için çok önemlidir. Program aile haz›r oldu¤unda baﬂlat›lmal› ve öncelikle
obezitenin t›bbi komplikasyonlar› hakk›nda bilgi verilmelidir. Bilgilendirme sonras› çocu¤un beslenmesi ve fiziksel
aktivite izlemi ö¤retilmelidir.37 Çocuk, ailenin ald›¤› yiyecekleri tüketir. Bu nedenle, çocu¤a olumlu beslenme al›ﬂkanl›¤› kazand›rman›n ilk ad›m› ya¤ ve ﬂeker içeri¤i düﬂük,
taze g›dalar›n, haz›r yiyeceklere tercih edilmesidir. Ya¤dan
al›nan günlük kalori miktar› toplam günlük kalori miktar›n›n %30’unu geçmemelidir. Yemekler televizyon karﬂ›s›nda de¤il, aile ile birlikte sofrada yenmelidir. Tatl›, çikolata
gibi kalorili g›dalar ödül olarak kullan›lmamal›d›r.38

Obezite yönetimi, çocu¤a özel planlanmal›d›r. Çocuklarda, öncelikli hedef ideal kiloya ulaﬂmak de¤il, sa¤l›kl›
yaﬂam tarz› ve yeme al›ﬂkanl›klar›n›n kazan›lmas›d›r. Çocu¤un yedi¤i miktar› k›s›tlamak yerine sa¤l›kl› yiyecek seçenekleri sunulmal›d›r.38 ‹lk klinik de¤erlendirme öncelikle hipertansiyon, dislipidemi, ortopedik kusurlar, insülin direnci
ve uyku bozukluklar› gibi komplikasyonlar› saptamaya yönelik olmal›d›r.40 VK‹ 85-95 persantil aras›nda olup, ek olarak herhangi bir komplikasyonu olanlar ile komplikasyon
olsun olmas›n 95 persantilin üzerindeki tüm çocuklar için
bir yönetim plan› oluﬂturulmal›d›r.41 Yönetimin ilk aﬂamas›nda, yeme ve fizik aktivite al›ﬂkanl›klar›, obeziteye neden
olabilecek genetik, psikolojik ve endokrin faktörleri sorgulayan ayr›nt›l› anamnez al›nmal›d›r. Çocuk ve aile, obezitenin komplikasyonlar konusunda kapsaml› olarak bilgilendirilmeli ve tüm sürece aktif kat›l›mlar›n›n gerekli oldu¤u konusuna aç›kl›k getirilmelidir. Çocu¤un kilosuna odaklanmak yerine yapt›¤› olumlu geliﬂmeler ödüllendirilerek bu
konuda özgüveni desteklenmelidir.38

Ailece sa¤l›kl› beslenmenin yan› s›ra çocuklar›n televizyon, bilgisayar gibi sedanter aktivitelerinin s›n›rlan›p çocuklar›n fizik aktiviteye yönlendirilmeleri önerilmektedir.
Amerikan Aile Hekimleri Birli¤i, fizik aktivitenin bisiklete
binme, koﬂma, aktif tak›m oyunlar› gibi en az orta derecede
ve her gün en az 30 dakika yap›lmas›n› önermiﬂtir.39
Bunun yan› s›ra kreﬂ, anaokulu, ilk ve ortaö¤retim okullar›nda sürekli ve düzenli sa¤l›kl› beslenme programlar›n›n
uygulamaya konmas› hatta e¤itim-ö¤retim müfredat›nda
yer almas› için çaba harcanmas› obezite ile mücadelenin süreklili¤i aç›s›ndan çok önemlidir. Okullarda uygulanan beslenme programlar›n›n olumlu sonuçlar› bildirilmiﬂtir.37
Okullarda çocuklara sunulan tüm içecek ve yiyecekler sa¤l›kl› beslenme standartlar›na uygun olmal›d›r. Fiziksel aktivite ise uygulamada olan beden e¤itimi ders saatlerinin d›ﬂ›nda her gün düzenli yap›labilir hale getirilmelidir.38 Obeziteyle mücadele sa¤l›k politikalar›n›n içinde yer almal›d›r.
Çocuk ve gençlere yönelik reklamlar, sa¤l›kl› beslenme ve
yaﬂam tarz›na iliﬂkin örnekler içermelidir. Baﬂta birinci basamak hekimleri ve hemﬂireleri olmak üzere tüm sa¤l›k çal›ﬂanlar›, çocuklar›n ve ailelerinin dikkatini VK‹ izlemine
çekmeli ve düzenli programlarla koruyucu önlemleri onlarla paylaﬂmal›d›rlar.
Deckelbaum ve arkadaﬂlar› çocukluk ça¤› obezitesine
yönelik yönetim plan› oluﬂtururken üç basamakl› bir koruma stratejisi takip edilmesini önermektedirler. ‹lk basamak
“Primordial Koruma” çocukluk ça¤› ve adolesan ça¤da normal VK‹’ni korumak, ikinci basamakta “Primer Koruma”

Çocuk istenen kiloya ulaﬂt›ktan sonra ise aile ve çocuk
sa¤l›kl› geliﬂim çerçevesi içinde ayn› düzeyin korunmas›
için yüreklendirilmeli ve izlem devam etmelidir. Tüm bu
süreçte hekim duyarl›l›¤›n› ve destekleyici tutumunu sürdürmelidir.41
Günümüzde, toplumun her kesimini tehdit eden ve Avrupa’da “sa¤l›k krizi” olarak ele al›nan çocukluk ça¤› obezitesinin ülkemiz için önemi aﬂikard›r. ﬁimdilik ülkemizde,
yüksek sosyo-ekonomik s›n›f›n sorunu olarak görülse de
yak›n zamanda, Bat› yaﬂam tarz› ve beslenme al›ﬂkanl›klar›n›n h›zla yayg›nlaﬂmas› ile birlikte toplumun tüm kesimini içine alan bir sa¤l›k sorunu halini alacakt›r. Eriﬂkin ça¤da, obezite ile iliﬂkili sa¤l›k sorunlar›, birinci basama¤›n
hizmet kapsam›n›n önemli bir bölümünü oluﬂturmaktad›r.
Çocukluk veya adolesan ça¤da görülen obezite ise henüz
yeterince önemsenmemektedir. Toplum sa¤l›¤› aç›s›ndan,
bu dönemde görülen obezitenin k›sa dönemde ve daha ileri
yaﬂlarda neden oldu¤u t›bbi, psikolojik ve sosyal sorunlar›
göz önüne alarak fark edilmesi, önlenmesi ve tedavi edilmesi büyük önem taﬂ›r. Bu konuda baﬂta birinci basamak hekimleri ve çocuk hekimleri olmak üzere tüm sa¤l›k çal›ﬂanlar›na büyük görev düﬂmektedir.
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