THƯ VIỆN DINH DƯỠNG

TRẺ EM BÉO PHÌ

TRẺ EM BÉO PHÌ – MỘT VẤN ĐỀ ĐANG GIA TĂNG
Một xu hướng đáng buồn nhưng rất thực tế là tỷ lệ bệnh béo phì ở trẻ em
và thanh thiếu niên ngày càng tăng. Dữ liệu gần đây nhất từ Tổ chức Điều tra
Khảo sát Y tế và Dinh dưỡng Quốc gia (NHANES 2007-2008) cho thấy tỷ lệ béo phì ở
người trẻ Hoa Kỳ đã tăng hơn ba lần trong 30 năm qua! Uớc tính hiện nay có
khoảng 19,6% trẻ em (tuổi từ 6-11) và 18,1% thanh thiếu niên (tuổi từ 1219) ở Hoa Kỳ bị béo phì . Trọng lượng dư thừa này phát triển trong thời thơ
ấu và thanh thiếu niên thường kéo dài đến tuổi trưởng thành. Người ta ước
tính rằng 50% trẻ em bị béo phì và 70-80% thanh thiếu niên béo phì khi
trưởng thành cũng bị béo phì

LIỆU CON BẠN CÓ BÉO PHÌ?
Chỉ số trọng lượng cơ thể (BMI) - về mặt toán học được tính từ
chiều cao và cân nặng - thường được sử dụng để phân loại béo
phì ở người trưởng thành và cũng được khuyến cáo sử dụng cho
trẻ em và thanh thiếu niên. Sự khác biệt là đối với người lớn một
giá trị tuyệt đối chỉ số BMI được sử dụng như ngưỡng xác định
bệnh béo phì (chẳng hạn như 30 kg / m2), trong khi đối với những
người dưới 20 tuổi chỉ số BMI được đánh giá một cách tương đối
so với những người khác ở cùng độ tuổi và giai đoạn phát triển.
Như vậy, đối với trẻ em và thanh thiếu niên, chỉ số BMI bằng
hoặc cao hơn số phân vị thứ 95 (percentile thứ 95) trên bảng xếp
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hạng của CDC BMI thì được coi là béo phì .
Do tính chất so sánh của cách phân loại béo phì đối với trẻ em và
thanh thiếu niên nên người ta thường khuyến cáo rằng, chỉ số
BMI của một độ tuổi cụ thể nên được tính toán dựa trên cơ sở dữ
liệu hàng năm cho nhóm tuổi đó. Trên trang web của Trung tâm
kiểm soát và phòng chống dịch bệnh (CDC) có đầy đủ thông tin
về chỉ số BMI.
ẢNH HƯỞNG CỦA BÉO PHÌ ĐẾN SỨC KHỎE
Nhiều vấn đề sức khỏe liên quan đến béo phì từng được cho là
chỉ liên quan đến người lớn hiện đang được phát hiện ở trẻ em
và thanh thiếu niên bị béo phì với tần số ngày càng tăng. Ví dụ
như cao huyết áp, xơ vữa động mạch, bệnh tiểu đường type 2,
bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, ngưng thở khi ngủ và những
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vấn đề về xương khớp . Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, hơn
60% trẻ em bị béo phì từ 5 đến 10 tuổi đã có ít nhất một yếu tố
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nguy cơ gây bệnh tim mạch và gần một nửa có một hoặc nhiều
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hơn các điều kiện để gây nên các hội chứng về trao đổi chất .
Các biến chứng này luôn luôn đi theo trẻ em và thanh thiếu niên
cho đến tuổi trưởng thành. Một nghiên cứu tổng quan có tính hệ
thống gần đây cho thấy béo phì ở trẻ em và thanh thiếu niên làm
gia tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh và tử vong sớm ở tuổi
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trưởng thành . Bằng chứng gần đây cho thấy trẻ em và thanh

thiếu niên thừa cân phải đối mặt lâu dài với nhiều nguy cơ sức
khỏe. Đời sống hàng ngày của họ - những cảm xúc, tình bạn,
thậm chí cả việc học ở trường - cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Ví
dụ, trẻ thừa cân thường là đối tượng để chọc ghẹo của các bạn
học và dễ bị tổn thương lòng tự trọng. Nghiên cứu gần đây chỉ ra
rằng bắt nạt và bị bắt nạt cũng được tăng lên, đặc biệt là ở trẻ em
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gái .
TẠI SAO LẠI CÓ QUÁ NHIỀU TRẺ EM BỊ BÉO PHÌ?
Tiếc là không có câu trả lời dễ dàng cho câu hỏi này, phần lớn là
vì không chỉ có một nguyên nhân duy nhất gây ra bệnh béo phì.
Trong thực tế, nghiên cứu cho thấy rằng nguyên nhân của bệnh
béo phì ở trẻ em liên quan đến một sự tương tác phức tạp giữa di
truyền và lối sống. Khi nói đến lối sống, hầu hết các chuyên gia
cho rằng béo phì là do giảm hoạt động thể chất và gia tăng trong
những thói quen ít vận động (ví dụ: xem TV, chơi trên máy tính)
làm gia tăng vòng bụng của giới trẻ Mỹ. Người ta ước tính rằng,
trung bình mỗi ngày thanh thiếu niên từ 8-18 tuổi dành 7,5 giờ để
sử dụng các phương tiện truyền thông giải trí, bao gồm xem ti vi,
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sử dụng máy tính, trò chơi video, điện thoại di động và xem phim .
Dietz và Gortmaker (1985) thấy rằng, xem truyền hình thêm một
giờ làm tăng tỉ lệ béo phì 2%. Chưa rõ về vai trò của chế độ ăn
uống trong sự gia tăng tỷ lệ trẻ em béo phì. Một số, nhưng không
phải tất cả, các nghiên cứu cho thấy rằng việc tiêu thụ thường
xuyên các loại thức ăn nhanh và nước ngọt cũng như bỏ qua bữa
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ăn sáng có thể liên quan với tăng nguy cơ béo phì .
Gần đây, khoai tây đã được nhắm đến như một thực phẩm góp
phần gây nên sự gia tăng tỷ lệ trẻ em béo phì mặc dù thực tế
không có nghiên cứu để hỗ trợ các lời buộc tội. Trong thực tế, một
nghiên cứu gần đây sử dụng dữ liệu từ nhiều năm của NHANES
đã cho thấy không có sự khác biệt về tỷ lệ thừa cân hoặc béo phì
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giữa những trẻ em có hay không tiêu thụ khoai tây .

TRẺ EM BÉO PHÌ NÊN CÓ CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG NHƯ THẾ
NÀO?
Hầu hết các nhà nghiên cứu và các bác sỹ chuyên về bệnh béo
phì ở trẻ em đồng ý rằng chế độ ăn giảm cân là không thích hợp
cho trẻ em. Trong thực tế, trẻ em ăn kiêng có thể vẫn tăng cân
trong thời gian dài, theo một báo cáo từ Bệnh viện Brigham ở
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Boston . Một khả năng có thể là do chế độ ăn hạn chế không
được duy trì trong thời gian dài và thường sau đó là ăn uống say
sưa không kiểm soát.

Chiến lược quản lý trọng lượng tốt nhất ở trẻ em là tập trung vào
việc duy trì cân nặng hiện tại của chúng trong khi thúc đẩy tăng
trưởng chiều cao (tức là, cho phép chúng "sinh trưởng trong mức
trọng lượng của chúng"). Hãy liên hệ với bác sĩ nhi khoa trong khu
vực của bạn hoặc liên hệ với một chuyên gia dinh dưỡng tại địa
phương chuyên về các vấn đề sức khỏe của trẻ em để có những tư
vấn cho một chương trình quản lý thể trọng của trẻ em. Mạng lưới
Dinh dưỡng toàn quốc của Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ là một cách
để xác định vị trí các chuyên gia dinh dưỡng (www.eatright .org).
QUẢN LÝ THỂ TRỌNG – CÔNG VIỆC CỦA CẢ GIA ĐÌNH

Lời khuyên cho lối sống lành mạnh
và dinh dưỡng gia đình
Bắt đầu ngay khi còn trẻ: Một lối sống lành mạnh nên bắt
đầu sớm từ tuổi ấu thơ ngay trước khi vấn đề thừa cân phát
Cho phép trẻ em sử dụng tín hiệu đói bên trong của mình
để điều tiết ăn uống.

Nghiên cứu cho thấy rằng các bậc cha mẹ có một ảnh hưởng lớn
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đến thói quen ăn uống và luyện tập của trẻ em Tập luyện và ăn
uống đúng cách phải là công việc của gia đình, là hoạt động được
đề ra và thực hành bởi tất cả các thành viên trong gia đình, đặc biệt
là các bậc cha mẹ.

Tính khẩu phần ăn hướng đến dinh dưỡng tốt, cung cấp
thức ăn nhẹ bổ dưỡng.
Đẩy mạnh hoạt động thể chất, bao gồm cả chơi không có
cấu trúc.
Hạn chế thời gian xem truyền hình và chơi máy tính trong
khoảng 1-2 giờ một ngày.
Chuẩn bị thức ăn ở nhà nhiều hơn.
Hãy làm gương. Cha mẹ nên "đi bộ nói chuyện" bằng cách
ăn các phần vừa phải các loại thực phẩm bổ dưỡng và tham
gia vào các hoạt động thể chất dễ chịu..

MÓN NƯỚNG NHANH VÀ BỔ DƯỠNG

KHOAI TÂY NƯỚNG
Thời gian chuẩn bị: 10 phút

HƯỚNG DẪN

Thời gian nấu: tổng cộng 24 phút

Làm nóng lò nướng đến 425°F và rưới dầu ô liu lên
khay nướng lớn. Đặt toàn bộ khoai tây (không chọc lỗ)
vào một cái đĩa sử dụng được trong lò vi sóng. Đậy kín
đĩa (nếu đậy đĩa bằng màng bọc dày cần chọc lỗ nhỏ
trên màng bọc). Cho đĩa vào lò vi sóng, để nhiệt độ ở mức
cao trong 3-4 phút tùy thuộc vào sức mạnh của vi sóng.
Sử dụng găng tay dày để lấy đĩa thức ăn ra khỏi lò vi sóng;
cẩn thận tháo màng bọc để cho thức ăn bay hết hơi nước và để nguội. Cắt
mỗi củ khoai tây thành 8 miếng. Đặt khoai trong một bát lớn và lăn đều với
dầu ô liu; rải đều khoai lên tờ giấy nướng thành một lớp. Nướng trong 10
phút. Rưới dầu olive lên lớp khoai, trở mặt và rưới một lần nữa. Nướng thêm
10 phút nữa hoặc cho đến khi khoai tây khô có màu nâu vàng và phun một
lần nữa. Nghiền hương thảo, muối và hạt tiêu trong một bát nhỏ bằng một
cái muỗng; rắc lên khoai tây. Chuẩn bị cho 4 phần ăn.

Từ khi bắt đầu đến kết thúc: 30 phút
Chi phí cho mỗi phần ăn: $ 0,56

NGUYÊN LIỆU :

 Dầu Olive dùng để rưới khi nướng
 1 1/2 pound khoai tây màu nâu đỏ, rửa sạch
 1 muỗng canh dầu ô liu
 2 muỗng nhỏ hương thảo tươi cắt nhỏ
 1/2 muỗng cà phê muối biển
 1/2 muỗng cà phê tiêu đen bột mịn hoặc cà
nhỏ

HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG CHO MỖI KHẨU PHẦN KHOAI TÂY NGUYÊN VỎ: Năng lượng: 170 calo, chất béo: 3,5g, chất béo bão hòa: 0,5g, chất béo chuyển hóa (Trans
Fat): 0g, Cholesterol: 0mg, Natri: 300mg, Kali: 716mg, Carbohydrate: 31g, chất xơ: 2g, đường: 1g, Protein: 4g, Vitamin A: 0%, Vitamin C: 60%, canxi: 2%, sắt: 8%

Để có thêm nhiều công thức các món ăn khoai tây dinh dưỡng và lành mạnh,
vui lòng truy cập trang web potatogoodness.com

Tham gia vào cuộc trò chuyện tại facebook.com/potatogoodness;
Xem video của chúng tôi tại YouTube.com/potatogoodness.

