هقدهِ
ثش اسبس گضاسضبت جْبًی اگش توبم ًَصاداى ثالفبصلِ پس اص
تَلذ دس توبس پَست ثبپَست ثب هبدساى قشاس گيشًذ ٍ ثِ هذت
 6هبُ ثِ طَس اًحصبسي ثب ضيش هبدس تغزيِ ضًَذٍ تغزيِ ثب
ضيشهبدس تب دٍ سبل يب ثيطتش ّوشاُ ثب غزاّبي مونی هٌبست
اداهِ يبثذ ،هشه ٍ هيش مَدمبى صيش  5سبل دس سطح جْبى
 13-20دسصذ مبّص خَاّذ يبفت.
اس چِ سهاًی هی تَاى غذاّاي کوکی را بزاي کَدك
شزٍع کزد؟
ضيشخَاس ثؼذ اص پبيبى  6هبّگی ػالٍُ ثش ضيش هب دس ثشاي تبهيي
ًيبصّبي تغزيِ اي ثِ سبيش غزاّب ًيبص داسد .دستگبُ گَاسش
مَدك دس ايي سي ثِ اًذاصُ اي تنبهل يبفتِ است مِ ثتَاًذ
ثؼضی غزاّب سا ّضن مٌذ .امثش مَدمبى قجل اص  6هبّگی
ًيبصي ثِ تغزيِ تنويلی ًذاسًذ  .غزاّب ٍ هبيؼبت اضبفی ثِ
تٌْبيی مبفی ًيستٌذ ٍ تغزيِ ثب ضيشهبدس سا تنويل هی مٌٌذ .
دس دٍسُ  12-6هبّگی ايي غزاّب ثبيذ اص ًظش تٌَع ٍ هقذاس
ثتذسيج هنول ضيشهبدس ضًَذ ًِ آًنِ جبًطيي آى گشدًذ چَى
ضيشهبدس ّوچٌبى ثؼٌَاى هٌجغ هْن تغزيِ ثيص اص ًيوی اص
ًيبصّبي تغزيِ اي ضيشخَاس سا تبهيي هی مٌذ .دس ايي دٍساى
ضيشخَاس ثسيبس آسيت پزيش است.اٍ ًحَُ خَسدى غزاّبي
جبهذ ٍ ًيوِ جبهذ سا هی آهَصد ٍ ثبيذ ثطَس هنشس ٍ ثب حَصلِ
تغزيِ ضَد .
در تغذیِ تکویلی شیزخَاراى باید بِ چْار ًکتِ اساسی

تَجِ کٌید .تغذیِ تکویلی باید:
ثِ هَقغ ،يؼٌی صهبًی ضشٍع ضَد مِ اًشطي ٍ هَاد غزائیهَسد ًيبص مَدك ثيص اص هقذاسي است مِ تَسط تغزيِ هنشس ٍ
اًحصبسي ثب ضيش هبدس تبهيي ضَد ٍ دستگبُ گَاسش اٍ آهبدگی
الصم سا داضتِ ثبضذ .ايي صهبى ثشاي امثشضيشخَاساى پبيبى 6
هبّگی است.
 مبفی ٍ هتٌَع ثبضذ ،يؼٌی ًيبصّبي تغزيِ اي مَدك ثشايسضذ سا تبهيي مٌذ.
سبلن ٍ ايوي ثبضذ ،يؼٌی ثصَست ثْذاضتی ٍ ثب دست ّبيتويض تْيِ ٍ ًگْذاسي ضذُ ثبضذ ٍ ثِ جبي ثطشي ٍسشضيطِ اص
ظشٍف تويض استفبدُ ضَد.

ثِ طَس صحيح ،يؼٌی ثب تَجِ ثِ ػالئن گشسٌگی ثِ ضيشخَاسدادُ ضَد ٍ دفؼبت ٍ سٍش تغزيِ ّن هٌبست سي مَدك ثبضذ.
شزٍع سٍدرس غذاّاي کوکی قبل اس  6هاّگی چِ
خطزاتی دارد؟
جبي تغزيِ ثب ضيشهبدس سا گشفتِ ٍ دس تبهيي ًيبصّبي تغزيِ اي
مَدك هطنالتی ايجبد هی مٌذ ،اگش اص حشيشُ ٍ سَح آثنی
ٍسقيق استفبدُ ضَد هٌجش ثِ دسيبفت اًذك هَاد هغزي خَاّذ
ضذ ،ثِ دليل دسيبفت موتش ػَاهل حفبظتی ضيشهبدس  ،احتوبل
اثتال ثِ ثيوبسي ّب افضايص هی يبثذ ،ثِ دليل ايٌنِ غزاّبي
تنويلی ثِ اًذاصُ ضيشهبدس پبميضُ ًجَدُ ٍ سْل الْضن ًيستٌذ
احتوبل اثتال ثِ اسْبل ًيض افضايص هی يبثذ ،اص آًجب مِ مَدك
ٌَّص تَاًبئی ّضن ٍ جزة پشٍتئيي غيش اًسبًی سا ثِ خَثی
ًذاسد احتوبل ايجبد حبلت ّبي آلشطيل افضايص هی يبثذ  ،اگش
تغزيِ ثب ضيشهبدس ثِ دفؼبت موتشي صَست گيشد خطش حبهلگی
هبدس افضايص هی يبثذ.
شزٍع دیزتز اس هَعد غذاّاي کوکی چِ خطزاتی دارد؟
مَك غزاّبي اضبفی هَسد ًيبص ثشاي تبهيي ًيبصّبي دس حبل
سضذش سا دسيبفت ًخَاّذ مشد،سضذ ٍ تنبهل مَدك آّستِ
تشهی ضَد ،هوني است مَدك هَاد هغزي الصم ثشاي
پيطگيشي اص سَء تغزيِ ٍ اختالالتی هثل من خًَی فقشآّي سا
دسيبفت ًنٌذ.
آیا در سال دٍم سًدگی ّن تغذیِ با شیزهادر ضزٍري
است؟ تغزيِ ثبضيش هبدس مِ دس سبل اٍل صًذگی ،غزاي اصلی
ضيشخَاس است ،دسسبل دٍم ػوش ًيض تب يل سَم ًيبصّبي
اسبسی ضيشخَاس ٍ هَادي سا مِ هوني است دس غزاّبي
خبًَادُ ًجبضذ ،تبهيي هی مٌذ .ثٌبثشايي ثؼٌَاى يل غزاي الصم
ثشاي سضذ مَدك ٍ ّوچٌيي پيطگيشي اص ثيوبسي ّب دس سبل
دٍم صًذگی يب پس اص آى ًيض ثبيذ اداهِ يبثذ.
تغذیِ تکویلی چیست؟
ضبهل هصشف ّش ًَع غزا يب ًَضيذًی ديگش دس مٌبس ضيش هبدس يب
ضيش خطل است.
صهبًی مِ ضيشخَاس هی تَاًذ خَدش ثٌطيٌذ ٍ غزا سا ثب مف
دست ثگيشد ،صهبى غليظ تش مشدى پَسُ ّب ٍ استفبدُ اص غزاي
ًشم  ،لِ ضذُ ٍ ثذٍى تنِ غزاست ٍ هی تَاًذ اص فٌجبى مَچل

ًيض ثٌَضذ.
صهبًی مِ چْبس دست ٍ پب ساُ هی سٍد ٍ ثب مول هی ايستذ،
هی تَاًذ اص فل ٍ صثبى خَد استفبدُ مشدُ ٍ غزاّب سا لِ مٌذ ٍ
ثب قبضق دس صهبى غزا خَسدى ثبصي مٌذ  .دس ايي هشحلِ هی
تَاًذ ؽ راّبي لِ ضذُ ً ،شم يب خشد ضذُ ثب تنِ ّبي ًشم ٍ
مَچل هبًٌذ قطؼبت مَچل گَضت يب هشؽ سا ثخَسد .دس حذٍد
 7تب  9هبّگی ضيشخَاس يبد هی گيشد اضيب سا داخل دّبى ثجشد
ٍ سؼی هی مٌذ خَدش غزا سا ثخَسد ّ .ش غزايی مِ ضيشخَاس
 .هثل
ثتَاًذ دس دست گيشد غزاي اًگطتی گفتِ هی ضَد
ةيسنَيت ٍ ًبى مِ ساحت حل هی ضًَذ  .اهب غزاّبيی هثل
اًگَس ،رست ٍ يب َّيج خبم ٍ هغضّب مِ خطش خفگی داسًذ ًجبيذ
استفبدُ ضًَذ.

تَصيِ ملی آى است مِ اٍليي غزاي جبهذ ثبيذ يل ًَع هبدُ
غزايی داضتِ ثبضذ ٍ سپس ّش  2تب  7سٍص يل هبدُ غزايی
جذيذ ثِ آى افضٍدُ ضَد  .پس اص پزيشش غزاي جذيذ تَسط
ضيشخَاس ثِ تذسيج غزاّبي پَسُ ضذُ يب سجضي ٍ هيَُ ّبي
ًشم سا  2تب  3ثبس دس سٍص استفبدُ مٌيذ  .هی تَاى هَص يب سيت
صهيٌی پَسُ ضذُ داد.
دس آخش سبل اٍل صًذگی ثبيذ غزاّبي سبلن هبًٌذ هيَُ ،سجضي،
.
غالت ٍ گَضت من چشثی دس ثشًبهِ غزايی ضيشخَاس ثبضذ
غزاّبي پشمبلشي ،چشة ٍ ضيشيي ٍ داساي هَاد هغزي من هبًٌذ
ًَضبثِ ٍ چيپس ٍ پفل ًجبيذ هصشف ضَد.
هصشف آثویٍُ ًجبيذ ثيطتش اص  120تب  180هيلی ليتش دس سٍص
ثبضذ چَى مبلشي ٍ قٌذ صيبدي داضتِ ٍ هٌجش ثِ چبقی ٍ
اضبفِ ٍصى ٍ اسْبل ٍ پَسيذگی دًذاى هی ضَد.
ضيشخَاس ثبيذ آص اد ثبضذ تب ثش حست سيشي ٍ گشسٌگی خَد
ضيش ٍ غزا ثخَسد.
ثبثت ثَدى صهبى غزا ٍ هيبى ٍػذُ ٍ پشّيض اص تغزيِ صيبد دس
هذت مَتب دس پيطگيشي اص اضبفِ ٍصى ٍ من ٍصًی هفيذ است.

ًکات اساسی ٍ هْن در تْیِ ٍ ًگْداري غذاي کوکی


قجل اص تْيِ غزا ثبيذ دستْب سا ثب آة ٍ صبثَى
ضست.



ٌّگبم غزا دادى ثِ ضيشخَاس ثبيذ دست ّبي اٍ سا
ًيض ثب آة ٍ صبثَى ضست.
ثْتش است غزاي مونی ثِ هيضاى ًيبص سٍصاًِ تْيِ
ضَد.



ثبقيوبًذُ غزاي مونی سا دس ظشف دسة داس ٍ دس
داخل يخچبل ًگِ داسي مٌيذ.



اس دادى هَاد غذایی سیز بِ دلیل ایجاد حساسیت تا
یکسالگی باید خَد داري کزد:
ضيش گبٍ ،سفيذُ تخن هشؽ ،اًَاع تَت ،ميَي ،آلجبلَ ،گيالس ،
خشثضُ ،ثبدام صهيٌی.
قَُْ یا چاي پز رًگ باعث بی قزاري ٍ عسل غیز
پاستَریشُ ًیش هٌجز بِ هسوَهیت کَدك هی شَد.

هقَي ٍ هغذي کزدى غذا
هَادي کِ اًزصي غذا را بیشتز هی کٌٌد:
سٍغي ّب داساي اًشطي ّستٌذ ٍ تَصيِ هی ضَد ثِ غزاي صيش
مَدمی مِ سضذ آّستِ داسد موی سٍغي اضبفِ ضَد  .هثل مشُ،
سٍغي صيتَى
قٌذ ٍ ضنش اًشطي صا ّستٌذ ٍ هصشف آى ثشاي مَدمبى صيش
ينسبل تَصيِ ًوی ضَد چَى رايقِ مَدك ثِ طؼن ضيشيي
ػبدت مشدُ ٍ صهيٌِ ثشٍص چبقی دس ثضسگسبلی فشاّن هی ضَد.
هَادي مِ ػالٍُ ثش اًشطي  ،پشٍتييي غزا سا ثيطتش هی مٌٌذ:
گَضتً ،خَد ،لَثيب ٍ ػذس مبهال پختِ ضذُ ٍ تخن هشؽ
(تب يل سبلگی اص دادى س فيذُ تخن هشؽ ثِ مَدك خَدداسي
مٌيذ).

داًشگاُ علَم پششکی ٍ خدهات بْداشتی
درهاًی شْید بْشتی
بیوارستاى سَم شعباى دهاًٍد

تغذیِ تکویلی

هَادي کِ ٍیتاهیي ٍ اهالح غذا را بیشتز هی کٌٌد شاهل
سجضيجبت ثشه سجض هبًٌذ جؼفشي ،ضَيذ ،گطٌيض مِ داساي
ٍيتبهيي ث ٍ آّي ّستٌذ.
اًَاع سجضيجبت صسد ٍ ًبسًجی هبًٌذ مذٍ تٌجل ٍ َّيج مِ
داساي ٍيتبهی آ ّستٌذ.
جَاًِ غالت ٍ حجَثبت سا دس ثشًبهِ غزايی مَدك ثگٌجبًيذ .
اثتذا جَاًِ گٌذم ،هبش يب ػذس سا تْيِ ٍ پَدس مٌيذ ٍ سپس
دس اًتْبي طجخ ثِ غزاي مَدك اضبفِ مٌيذ.
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