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  و خدمات یدانشگاه علوم پزشک        

 کاشان یدرمان یبهداشت              

 امعهجواحد بهبود تغذیه  -معاونت بهداشتی 
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 9311  "برنامه تحول سالمتپایش برنامه های بهبود تغذیه جامعه در   راهنمای"

 

 
 

 سال 2آموزش های تغذیه ای به مادران دارای کودک زیر     

 
 : بهترین سن شروع غذاهای کمکی9سوال

ماهگی  ا وجود تالش والدكش و  6تا  4 انتهای تولد كودك، سننش وننتوذ ت تكه تي است اسنن ، ولت  بان ه   شهفته اول ماه هفتم 
 .غتاي ك يت را وتوذ كتد  ا تایید پزوک كاركبان  هداوتت مبحبت رود كودك نشان دهبده رود نامباسب كودك  اود، مت توان

 : خطرات شروع زودهنگام و دیرهنگام تغذیه تکمیلی2سوال 

 تکمیلی غذاهای زودهنگام شروع خطرات از برخی

  حتكته و از استفاده مانبد واتمادر  ا تي است غتاي ودن جاكگزكش طتكق از م تي مواد ساكت كا انتژي ناكافت دركاف 
 واتخوار تي است غتاي عبوان  ه رقاق و آ يتسوپ

 اسهال مانبد عفونت هاي  ا اري  ه واتخوار ا تالي افزاكش 
 غتاكت مواد  ه آلتژي ت الاح افزاكش 
 غتاكت مواد  سعادن در تیتوانا نداوتش دلال  ه( ركه  ه ماكعات كا غتا ورود) آساپاتاساون خطت افزاكش 
 مادر وات حفاظتت عوامل دركاف  كاهش وكژه  ه مادر وات  ا ت تكه مزاكاي كاهش 

 تکمیلی غذاهای دیرهنگام شروع خطرات از برخی

  و آ ك بود وكتاماش رود، اختالل احت ال افزاكش و واتخوار مطسوب رود تاماش  تاي نااز مورد يم ت مواد ناكافت دركاف 
 آهش فقت خونت كم

 واتخوار تيامل و رود ودن تت آهسته 
 جوكدن ع ل افتادن تاخات  ه 
 جامد، غتاي پتكتش كاهش و واتخوار توسط جامد غتاي خوردن از خودداري 

 درما شير کفایت هاي نشانه: 3سوال 
 خوردن وات از  عد ساع  4 تا 2   تای راح  خواب 
 رود مبحبت اساس  ت خوار وات مطسوب وزن افزاكش 
 مصتف نکبد دكگتی ماكعات مادر وات جز  ه واتخوار كه صورتت در) ساع  24  در خاس" كامال كهبه صورت  ه  ار 8 تا 6  ادرار دفع (. 
 كا د مت كاهش مدفوذ دفع دفعات تعداد واتخوار سش كشافزا  ا البته كه روز در  ار 5 تا 2 مدفوذ دفع. 
 واتخوار ظاهتی سالم  و هووااری پوس ، وادا ت 
 و وود ر ادا دقاقه  بد از  عد و  اود سبك  ساار خوا ش كا نتود خواب  ه ولت كبد تخساه را پستان دو هت واتخواری اگت 

 .اس  وات ك بود نشانه  گاتد طباعت وزن حد از ك تت

 مراقبت های تغذیه ای کودکان
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 )دستورالعمل جدید( مقدار غذایی مورد نیاز کودک توصیه های کلی در خصوص نحوه شروع تغذیه کمکی و :4سوال

 اهمیت تغذیه تکمیلی 
 پایان پس از اما كبد. می تام ش را و تخوار ای ت تیه ن ازهای روزگی( 181تولد ) اول ماه وش پایان تا تبهایی  ه و تمادر  ا ت تیه
 .ن س   ت ی در محسول های ویتام ش از  تخی و آهش روی، پتوتئ ش، انتژی، تام ش  ه قادر مادر و ت ماهگی وش

 آن سوم حداقل یک ماهگی، 12 - 24 از و و تخوار ای ت تیه ن ازهای از ن  ی از   ش ماهگی 6 - 12 از و تمادر  ا ت تیه كه طوری  ه
 ووند. ت تیه دیگت ن ز غتاهای  ا مادر و ت  ت عالوه  اید ماهگی 24 تا ماهگی وش پایان از و تخواران كبد.  با تایش می تام ش را

 ایش  با ت سازد. آماده می متبوذ غتایی رژیم یک  تای را او ، و تخوار ای ت تیه ن ازهای از  خشی تام ش  ت عالوه تک  سی ت تیه
 ع ت آتی های سال درس  در غتایی اداتع ایجاد  ه و تخوار رود مطسوب  تای ن از مورد م تی مواد تام ش ض ش تک  سی ت تیه
 توجه گ تی وزن روند و تخوار  ه رود پایش هبگام در  اید و تخواران، رود در ت تیه اه    و نقش  ه توجه  ا .كبد می ك ک
  اید تک  سی، غتای وتوذ پس از  با تایش  اود. او ای ت تیه ك بودهای از ناوی تواند می كودک رود ودن تت آهسته زیتا ن وده
 .گتدد انجام الزم های  ترسی او ت تیه ی مورد نحوه در و تخوار رود اختالل صورت در و تعییش  هداوتی های متاقب در كودک رود روند

 :تکمیلی تغذیه کلی اصول
 ونننات مادر  ت حسنننب تقاضننناي وننناتخوار  ه او داده ونننود.  الفاصنننسه  عد از ت تكه وننناتخوار  ا وننناتمادر، غتاي تي است  ه -

 .او داده وود
 .از كك نوذ ماده غتاكت ساده وتوذ وود و كم كم  ه مخسوطت از  بدكش ماده غتاكت افزاكش كا د -
 را غتا آن روز 3تا 2  تای  سکه نکبد. پافشاری كودک متاقب یا مادر داد، نشان م سی  ی غتایی خوردن  ه و تخوار كه صورتی در  -

 .را  پتیتد آن و تخوار تا كتد تکتار را كار ایش مجددا  ار 11 ات توان می .كبد وتوذ دو اره سپس و حتف
 یا و تپاستوریزه مادر و ت ،  تنج آرد(فتنی  مانبد اجزا حداقل یا )غتایی ماده یک(جزئی  یک وکل  ه  اید غتایی مواد ا تدا در  -

 .وود  ه و تخوارداده )وکت و گاو
 كم  س ار  ه آن و تخوار آلتژی احت ال و  وده خانواده دستتس در زیتا وده اختهوب مباسب غتایی ماده یک عبوان  ه  تنج آرد  -

 گوارش، انج ش توص ه اساس  ت .ن ود ته ه گاو پاستوریزه و ت ك ی مقدار یا مادر  او ت توان می را  تنج آرد از وده ته ه فتنی .اس 
  ت فقط گاو و ت از توان می اما اس  م بوذ یک سال زیت كودكان  تای گاو پاستوریزه و ت مصتف اگت ه اروپا، كودكان ت تیه و كبد

 .ن ود  تنج استفاده و ت و  ادام حتیته ، فتنی ته ه در وده توص ه مقادیت اساس
 مع ولی ماس  فتنی وب ه مانبد تک  سی غتای اول ش غسظ  كه طوری  ه . اود خوار و ت سش  ا متباسب  اید تک  سی غتای قوام و غسظ   -

 .یا د ت ییت جامد  ه جامد ن  ه از غتای كودک كه طوری  ه داده، افزایش را غتا غسظ   اید و تخوار سش حسب  ت تدریج  ه اما ده و
 می را ها و م وه ها سبزی ها، گوو  گبجاند. و تخوار غتای در را م وه و سبزی ،)متغ و گوسفبد(گوو   می توان غالت از پس  -

 م وه و ها سبزی پوره توان گوو  می پوره و فتنی معتفی از  عد  با تایش .و تخوارداد  ه وکت( یا ن ک  دون( پوره وکل  ه توان
 .اضافه كتد و تخوار غتای  ه زم بی( را س ب و هویج رس ده، گال ی، موز س ب،( ها

  بد یا دو تتك بی از توان می ها م وه و ها سبزی پوره ، گوو  پوره ، فتنی مانبد اجزا حداقل یا جزئی یک غتاهای تح ل از  عد -
 .داد  ه و تخوار آش یا حس م ، سوپ ، تتك بی های پوره وکل  ه را غالت و گوو  ، م وه ، سبزی مانبد غتایی ماده

 كه دارند ها  افتی آن از  عضی كه گوو  یا سبزی ماکارونی، كو ک های تکه مانبد غتایی مواد انواذ از تتك بی توان می سپس  -
 .داد و تخوار  ه كببد می تشویق جویدن  ه را كودک

 هویج، هسو، موز، گال ی، مانبد پخته های سبزی و رس ده كامال و نتم های م وه كو ک تکه های مانبد انگشتی غتاهای ماهگی 9 از -
 كوفته یا  ت ی دون  كتده  تخ وده یا ریز ریز و وده پخته گوو  كو ک های تکه پب ت، نان، وده، پخته ماكارونی زم بی، س ب
  اوبد نتم و رس ده كامال  اید ها م وه اس  ذكت الزم  ه وود. می معتفی و تخوار  ه وده له قاوق پش   ا یا وده پخته كامالا  قسقسی

 .داده ووند كودک  ه سپس و وده پخته  اید ا تدا صورت ایش غ ت در و
  اید سش و تخوار حسب  ت وتوذ از پس را وزرده( سف ده (متغ تخم ه  ب ش و ماهی و متغ قتمز، گوو  مانبد گوو  ها انواذ  -

 .گبجاند و تخوار غتای گوو  در گتم 31 روزانه توان می ، گوو  معتفی از پس .داد او  ه م کش زمان هت در یا و روزانه طور  ه
 كه زردآلو و طالبی، متكبات حسوایی، كدو ،گشب ز ،جعفتی، هویج مانبد نارنجی و زرد های م وه و نارنجی و ت ته سبز های سبزی از -

 .وود استفاده ك کی غتای در هستبد C و  A  ویتام ش غتایی مبا ع
 .دارد غتا  اف  و قوام  ه نسب  تتی كم اه    دارند غتاها كه تتت بی -
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 . وود اضافه و تخوار غتایی  تنامه  ه تدریج  ه  اید مقدار نظت از  ه و نوذ نظت از  ه غتایی مواد  -
 حبو ات متغ، و تخم گوو  غالت، و نان وامل غتایی اصسی گتوههای از تدریج  ه .وود گتفته نظت در تبوذ كودک، غتایی  تنامه در  -
 غتایی تبوذ .وود استفاده ك کی در غتای )ن ک كم پاستوریزه پب ت و پاستوریزه ماس (  لبب ات و ها م وه ها، ها، سبزی م زدانه و
 ماه پایان تا .وود انجام و تخوار سش اساس  ت  اید گتوه غتایی هت از غتایی مواد معتفی یا د. افزایش و تخوار سش  ا غتا م زان و

 .ووند معتفی و تخوار  ه تدریج  ه  اید غتایی های گتوه ت ام تمهف
 استفتاغ، خس تورم صورت ، اسهال ،مانبد كهات كا ضاكعات پوستت ، ا و عالئم آلتژي  ه مواد غتاكت ) در صنورت نداونتش نشنانه ه -

غتاي كودك اضننافه ن ود و غتاي  تبفس مشننيل، ضننع  كا رني پتكدگت پوسنن ( مت توان ماده غتاكت جدكدي را  هخس سننابه، 
 آن  ه و تخوار آلتژی تا وود گتاوته فاصنسه روز 3-5   ش جدید غتایی مواد كتدن اضنافه   ش) .كودك را  ا اجزاكت  اشنتت تهاه كتد

 (.وود مشخص آن  ه نداوتش تح ل یا غتایی هماد
روند رونندوننان خاست  اشننتت از طباعت اسنن ، مقدار مصننتف روغش كا كته را در غتاي كودك ك تت گتدكده و در مورد كودكانت كه  -

  تعيس اگت كودك تاخات رود دارد ك ت  اشتت روغش كا كته  ه غتاي او اضافه گتدد.

 .وار بسيار مهم است و بايد از هفته اول ماه هفتم تولد مرحله به مرحله غذاهاي خاصي را به شيرخوار دادترتيب دادن غذاهاي كمكي به شيرخ

 ماهگی 6 -8

 .وود ت تكه مادر وات  ا ساع  24 در  ار 8 حداقل خواهدمت واتخوار هت قدر  -

 . تسد روز در وعده 3  ه و وده وتوذ غتا وعده 1  ا -
 .گتدد استفاده فتنت ويل  ه  تنج آرد از واتخوار اي ت غتا اولاش تهاه  تاي  -
  ه را مازان و اكش ن وده وتوذ روز در  ار 3 تا 2 غساظ  ادام حتكته كا فتنت از خوري مت ا قاونق 3 تا 2  ا توان مت را تي است غتاي  -

 .ن ود استفاده تكه واتخوارت  در ناز غساظ محست هاي حتكته و ها فتنت انواذ از توان مت ض ش در داد. افزاكش تدركج
 .واتخوار داد  ه را متبوذ ي ها ماوه و ها سبزي ، ها گوو  انواذ وده نتم ويل كا پوره توان مت غالت، معتفت از پس - 
 : وامل وود استفاده خانواده غتاي محست/ غتاكت مواد انواذ وده جامد نا ه كاويل وده له پوره، از  -

 وده ركز ركز و وده پخته خوب( پتندگان و ماهت ، متغ ، قتمز (گوو  هاي انواذ 
 زرده و سفاده وامل (متغ تخم( 
 فتنگت، ، گوجه هویج گشباز، جعفتي، مانبد رساده و نارنجت و زرد هاي ماوه و نارنجت و زرد و تاته سنبز  تگ هاي سنبزي 

 حسواكت كدو متكبات، انبه،
 وود اضافه آش و سوپ در( مصتف قبل حبو ات خاساندن) ماش و عدس مانبد حبو ات -
 .وود اضافه كودك غتاكت  تنامه در پاستوركزه ن ك كم پبات و پاستوركزه ماس   -
  ت روز اصننست در هاي وعده  اش ها )موز( ماوه پوره ، (زمابت سنناب كا ها )هوكج سننبزي پوره مانبد غتاكت وعده ماان دو تا كك  -

 .وود داده او  ه واتخوار اوتهاي حسب
 .وود گتفته نظت در واتخوار غتاكت  تنامه در غتاكت اصست گتوه پبج ار استفاده و تبوذ  -
.        داد تدركجت افزاكش طور  ه توان مت غتاكت وعده هت در سننت( سننت 251 لاوان لاوان )هت نصنن  تا را ونناتخوار غتاي مازان  -

  معادل لاوان كك ، اس  گتم 21پخبه  تنج انواذ پت ست غتاخوري قاوق كك و گتم 15 پخته  تنج انواذ ستصاف غتاخوري قاونق كك
 .اس  پخته انواذ  تنج ستپت غتاخوري قاوق 12 كا و پخته  تنج انواذ صاف ست غتاخوري قاوق 16
 .گاتد قتار مباسب جاكگزكش و حتف او غتاكت  تنامه از  اكد ، دارد آلتژي خاصت غتاكت ماده واتخوار ه اگت  -

 . وود داده او  ه اضافه غتاكت وعده 2 تا 1 روزانه خورد ن ت رماد وات كودك اگت - 
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 ماهگی  1-99 

 .وود ت تكه مادر وات  ا ساع  24 در  ار 8 حداقل ماخواهد واتخوار هت قدر -
 وود داده واتخوار  ه غتاكت وعده  هار تا روزسه هت -
 .وود گتفته نظت در واتخوار تغتاك  تنامه در ه  بان غتاكت اصست گتوه پبج زا استفاده و تبوذ  -
، ساب ، گال ت (رسناده ، ماوههویجمانبد وناتخوار اونتهاي حسنب  ت روز در اصنست هاي وعده  اش غتاكت وعده ماان دو تا كك  -

 .وود داده واتخوار  ه )ختما  دون پوس 
 انواذ غتاخوري ستصاف قاوق كك .ا دك افزاكش غتاكت وعده هت در ست( ست 251 لاوان )هت لاوان نص  وناتخوارتا غتاي مازان  -

 انواذ صاف ست غتاخوري قاوق  16معادل لاوان كك اس ، گتم 21 پخبه  تنج انواذ پت سنت غتاخوري قاونق كك و گتم 15 پخته  تنج
 .اس  پخته  تنج انواذ ستپت غتاخوري قاوق 12 كا و پخته  تنج

  گاتد دس   ا  تواند واتخوار كه انگشتت غتاهاي و وده تيه تيه ، وده ركز ركز خو ت  ه كا وده له كه غتاهاكت از  -
 : وامل .وود داده واتخوار  ه

 دون  ت ت گوو  كو ك هاي تيه و وده ركز ركز و ونده پخته خوب پتندگان( و ماهت ، متغ ، گوون  هاي )قتمز انواذ  
 وده له قاوق پش   ا كا وده پخته كامالا  قسقست كوفته كا

 زردهه و وامل سف د (متغ تخم( 
 وده پخته ماكارونت 
 حسواكت انبه، كدو ، هوكج گشباز، ، جعفتي مانبد رساده و نارنجت و زرد هاي ماوه و نارنجت و زرد و تاته سبز  تگ هاي سبزي 

 .وود اضافه آش و سوپ در  (مصتف از قبل حبو ات خاساندن( ماش و عدس مانبد حبو ات  -
 .گاتد قتار مباسب جاكگزكش و حتف او غتاكت  تنامه از  اكد ارد،د آلتژي غتاكت ماده واتخوار ه اگت  -
 .وود داده او  ه اضافه غتاكت وعده 2 تا 1 روزانه خورد ن ت مادر وات كودك اگت  -

 عسل منع مطلق دارد.، درکودکان زیریکسال مصرف انواع شیر
گ الس، کشنن ش، هویج خام، کتفس، نخود و لپه، انواذ  در ضنن ش مصننتف انواذ کسم، خت زه، ک وی، ذرت، انواذ توت، انگور، آلبالو،

 .ادویه و اوبی ها، نووا ه های گازدار، آ   وه صبعتی، انواذ پفک، وکالت، آ ببات، آج ل، و تیبی ها و کته گ اهی توص ه ن ی وود

 :کودک گرفتن شیر از نحوه: 5سوال 
 هفته دو یا یک از پس و کب د قطع را صننب  در ونن تدهی ا تدا تتت ب  دیش  گ تید ونن ت از تدریج  ه را کودك اسنن   هتت اصننوالا 

 خود از زور  ه را او دارد ونن تخوردن  ه ت ایل کودك که زمانی و کب د قطع ونب هبگام در سننتانجام و ظهت از  عد در طول ون تدهی
 . وود ناراح  و عصبی کودك اس  زیتا م کش نکب د دور

 )دستورالعمل جدید( ی کودکان در معرض خطر آلرژینحوه ی معرفی غذاهای آلرژن برا: 6سوال 
آلتژن  دریایی غتاهای وسننایت متغ تخم ماهی، زم بی،  ادام كته پسننته، گتدو، ، فبدق ،  ادام زم بی،  ادام گبدم، سننویا، ونن تگاو،
 .وننود می مشنناهده   شننتت آلتژن غتایی مواد سننایت  ه نسننب  متغ تخم و زم بی  ادام ونن تگاو،  ه ونن تخواران،آلتژی در .هسننتبد

 وننناتخوار در معتط خطت آلتژي، وننناتخواري اسننن  كننه حننداقننل كننك وا سنننتننه درجننه اول )پنندر، مننادر، خواهت كننا  تادر(
 .)اگزما(، ركبا  آلتژكك )آب ركزش  ابت( كا آلتژي غتاكت ثا   وده دارد مبتال  ه آلتژي وامل درماتا  آتوپاك

 پ شگ تی از و تاخ ت و ماهگی 6 از  عد آلتژن غتایی مواد ایش از استفاده نکتدن   ش طارتبا  ت مببی كافی وواهد كه ایش  ه  ا توجه
 و تخواران افزایش در را آلتژی خطت احت ال غتایی مواد از استفاده در تاخ ت  العکس و نداوته وجود خطت پت و تخواران در آلتژی
 كودكان آلتژی و  االی خطت معتط در كودكان روی  ت وده انجام مطالعات های داده روی  ت وده انجام متاآنال ز ه  ب ش و داده

 مخصوصا مواد غتایی  ه آلتژی خطت كاهش  ا ماهگی وش از  عد زم بی  ادام كته یا متغ تخم معتفی كه اس  داده نشان طب عی
 كودكان حتی كودكان  تای ت ام اییغت مواد ایش معتفی و وتوذ ایش  با ت اس   وده متتبط زم بی  ادام كته و متغ تخم  ه آلتژی خطت

 .اس  وده تایید ماهگی 6 پایان از پس آلتژی خطت معتط در
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 خطر معرض در شیرخواران برای آلرژن غذایی مواد معرفی ی نحوه
 ،كه ت آلتژیکی )مانبد های واكبش قبال كه اس  پتیت امکان صورتی در آلتژی خطت معتط در كودكان  ه آلتژن غتایی مواد دادن  -

 . اوبد نداده نشان غتایی مواد  ه خس س به( خس اگزما،
 . اود كتده تح ل مصتف و را ها م وه و ها سبزی گوو ، ، غالت مانبد ك کی غتای  تای مباسب وده معتفی غتایی مواد ت ام كودک  -
 مشکسی و اگت داد او  ه جزئی مقدار  ه را گاو( و ت از غ ت (آلتژن غتاهای از ك ی مقدار توان می وتط دو ایش داوتش صورت در  -

 .ن ود اضافه و تخوار غتایی  تنامه در تدریج  ه را غتایی ماده آن مقدار نشد گزارش
 .نباود دیگت جای یا كودک مهد در و وود داده كودک  ه مبزل در  اید آلتژن غتایی مواد  -
 .وود مشخص آن  ه نداوتش تح ل یا غتایی ماده آن  ه و تخوار آلتژی تا وود گتاوته فاصسه روز 3-5   ش جدید غتایی مواد كتدن اضافه   ش  -
 غتایی هت ماده معتفی هبگام یا مادر و ت  ا ت تیه هبگام در آلتژی عالئم داوتش یا ودید تا متوسط اگزمای دارای كودكان  تای  -

 .تدگ  انجام پزوک توسط آلتژی نظت از ارزیا ی اس  الزم آلتژن غتایی مواد خصوصا
 

 خودداری از مصرف برخی از غذاها و رفتارهای غذایی نادرست در کودکان زیر یك سال: 7سوال 

پاییش  وده ولت  در وات گاوE  ه واتخوار تا كك سالگت خودداري وود زكتا مقدار آهش ، اساد لابولئاك و وكتاماش  شيرگاواز دادن  - 
موجب افزاكش  ار كساوي مت گتدد.  ار زكاد پتوتئاش، سدكم و پتاسام در وات گاومقدار سدكم ، پتاسام و پتوتئاش آن زكاد اس . مقد

گاو فقط  ه مازان توصاه وده در تهاه غتاي تي است  وات گاو ه  باش موجب اتالف خون از طتكق ساستم گوارش مت گتدد. وات
 .كودك مانبد فتنت و حتكته  ادام  اكد مصتف وود

 .دارد،  اكد از  تنامه غتاكت كودك حتف و جاكگزكش مباسب قتار گاتد رژيآلاگت كودك  ه ماده غتاكت  - 
   . ه دلال  وتولاسم( خودداري وود ه واتخوار زكت كك سال ) عسلادن از د -
 .مانع جتب مواد م تي مانبد آهش مت ووند و تا حد اميان نباكد مصتف ووند ، قهوه و دم كرده هاي گياهيچاي -

 2اصتار دارد  اكد حداقل  غتاي واتخوار از  اي استفاده نشود.( در صورتت كه مادر  تاي دادن  اي  ه واتخوار)حتت  تاي نتم كتدن 
 د.ل كا  عد غتا  ه واتخوار داده ووساع  قب

 .ري وودواتخوار خوددا  ه آب ماوه خودداري وود. از دادن آب ماوه در هبگام غتا خوردن كا خوا ادن  ه شكر يا قنداز اضافه كتدن   -
 .، نفخ و فساد دندان در واتخوار وودم يش اس  موجب اسهال آب ميوهصتف افزاكش م - 
  .ها ،  اسيوئا  هاي واتكش ،  اپس و پفك  ه واتخوار خودداري گتدد شيرينياز دادن انواذ   -
 با تاكش  مت دهد. واران افزاكشموجب افزاكش خطت اضافه وزن و  اقت و پوسادگت دندان را در واتخ نوشيدني هاي شيرينمصتف  -

 .از دادن نووادنت هاي واتكش و آب ماوه هاي صبعتت  ه واتخوار خودداري وود
 .)مانبد ماس  و پبات( خودداري گتدد لبنيات غير پاستوريزهاز دادن  - 
 .كودكان مت وود طت  اقت دراز غتا دادن در هبگام خوا ادن  ه كودك خودداري وود زكتا اكش كار موجب  اش خواري و افزاكش خ - 
 .از اضافه كتدن ويت  ه ماس  خودداري وود.  ه واتخوار ماس  ماوه آماده ناز داده نشود. زكتا داراي ويت اس  - 
 خفگيدلال احت ال  از دادن آدامس ، آب نبات ، تيه هاي  زرگ ساب، آجال، ذرت، كش ش، هوكج خام، كتفس، انگور و گاالس  ه -

 (.استفاده ن ود دداري وود. )از م زها مت توان  ه صورت پودر وده  تاي مقوي كتدن غتاها ه واتخوار خو
 . ه غتاي واتخوار اضافه نشود نمك و ادويه -
 .در تهاه غتاي واتخوار استفاده نشود. زكتا حاوي ن ك و ويت زكادي هستبد كنسرو شدهاز مواد غتاكت  -
 .خودداري وود خام و خوب پخته نشدهاز دادن تخم متغ  -
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 : روش های مقوی و مغذی کردن غذای کودک8ال سو

 .مقوي كتدن غتا كعبت موادي را  ه غتا اضافه كبام كه انتژي آن را  اشتت كبد 

  آن را  اشتت كبد. مواد معدنیم تي كتدن غتا كعبت موادي را  ه غتا اضافه كبام كه پتوتئاش، وكتاماش و 

 )مقوی سازی( كنند؛ موادي كه انرژي غذا را بيشتر مي

 روغش ها داراي انتژي هستبد و افزودن مقدار ك ت روغش  ه غتاي كودك  ه خصوص كودكت كه آهسته رود مت كبد توصاه مت وود  ون:
 (.كالتي دارد 4كالتي و هت گتم قبد و ويت  9انتژي روغش نسب   ه مواد غتاكت دكگت  اشتت اس  )هت گتم روغش حدود  -
 روغش زكتون، روغش نباتت )تتجاحا" روغش ماكع(  دون اضافه كتدن حجم غتا، انتژي غتا را  اشتت مت كببد. ت ت ها مثل كته،  -
 روغش  اعث  هبود طعم و ن ز نتم ودن غتا مت وود و خوردن آن را  تاي واتخوار راح  تت مت كبد. -

احساس ساتي كبد و  س  كودك زودتتدر ض ش  اكد توجه داو  اگت مقدار زكادي روغش  ه غتا اضافه وود م يش انکته: 
غتاي كودك ضتورت ندارد زكتا  غتاكش را  خورد. اگت كودك رود مباسبت دارد ، اضافه كتدن روغش  اشتت در نتواند ه ه

 . اعث افزاكش وزن كودك مت وود
 ها ي ها، آنغتاها  ا آب كم پخته ووند.  عد از پخ  تيه هاي جامد غتا مانبد گوو ، حبو ات ، ساب زمابت و سبز  -

 .را از آب سوپ جدا كتده و له ن وده، سپس كم كم آب سوپ را  ه آن اضافه كتده تا كك پوره غساظ درس  وود
قبد و ويت انتژي زا هستبد ولت مصتف آن  تاي واتخوار زكت كك سال توصاه ن ت وود  ون ذائقه او  ه طعم واتكش عادت  -

 در  زرگسالت فتاهم مت وود. مت كبد و زمابه  تاي  توز مشيالتت مثل  اقت

 )مغذی سازی( موادي كه عالوه بر انرژي، پروتئين غذا را بيشتر مي كند؛
 در صورت اميان ك ت گوو   ه غتاي واتخوار اضافه وود. -
 انواذ حبو ات مانبد نخود، لو اا، عدس كه كامال" پخته وده را  عد از ماه هشتم  ه غتاي واتخوار اضافه ن ائاد. -
اتخوار تخم متغ اضافه وود، مثال" تخم متغ آب پز را مت توان داخل سوپ و كا ماكارونت پس از طبخ رنده كتد  ه غتاي ون -

 .و كا مت توان آن را  ا ك ت وات مخسوط و نتم كتده و  ه واتخوار داد

 ر مي كنند؛( و امـــالح )مانند آهـــن، روي و كلسيم( غذا را بيشتCو  Aموادي كه ويتامين ها )مانند ويتامين 

غالت و حبو ات جوانه زده داراي انتژي، پتوتئاش، وكتاماش و امالح هستبد. مت توان ا تدا  گبدم، ماش كا عدس جوانه زده  -
له كتده و كا پس از خشك كتدن  را تازه را تهاه و پودر ن ود و در انتهاي طبخ داخل غتا ركخ . ه  باش مت توان جوانه

 ه غتاي واتخوار اضافه كتد.جوانه آن را پودر ن وده و  
 هستبد  ه غتاي واتخوار اضافه وود. Cو  Aانواذ سبزي هاي  ا  تگ سبز مانبد جعفتي، ووكد، گشباز كه داراي وكتاماش  -
 هستبد در غتاي واتخوار استفاده وود. Aاز انواذ سبزي هاي زرد و نارنجت رني مانبد كدو حسواكت و هوكج كه داراي وكتاماش  -

 وه ی مصرف مکمل آهننح: 1 سوال

 قطته 15ه زمان  ا وتوذ ت تیه تک  سی، یک قطته آهش  ه ازای هت ک سوگتم وزن تا حداکثت  یا   شتت 2511نوزاد تتم  ا وزن تولد 
 تا  1511نوزاد تتم  ا وزن تولد 

 2511ک تت از 
ازای قطته آهش  ه  2ماهگی(،  2 تا ت وزن زمان تولد وود )حدود  2زمانی که وزن کودک 

 قطته 15هت ک سوگتم وزن تا حداکثت 

 1511نوزاد تتم  ا وزن تولد ک تت از 
قطته آهش  ه  3-4ماهگی(،  2 تا ت وزن زمان تولد وود )حدود  2زمانی که وزن کودک 

 قطته 15ازای هت ک سوگتم وزن تا حداکثت 

وتوذ غتاي ك يت  ه  ، قطته آهش هم زمان  ااهگت وتوذ وودم6تا  4اختالل رود كودك، ت تكه تي است  اش  صورتت كه  ه دلال درنکته: 
    داده وود. ماهگت24 ن قطته آهش تا پاكا15  یک قطته آهش  ه ازای هت ک سوگتم وزن تا حداکثت مازان 
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 : ارائه توصیه های الزم در خصوص نحوه دادن مکمل آهن91سوال 
 تدهی در عقب دهان و تخوار  کانده و سپس مقداری آب  ه او  دهبد وود که قطته آهش را   ش دو وعده و ه مادران توص ه می

طور طب عی موجب ت ته ودن رني مدفوذ ه ها جسوگ تی وود،  ه مادران ن ز یاد آوری وود که قطته آهش   تا از ت ته ودن رني دندان
 .گتدد که جای نگتانی نداردمی

 می شود؟آیا قطره آهن باعث پوسیدگی و خرابی دندان های کودک 
قطته آهش تاث تی در ایجاد پوس دگی دندانی در کودکان ندارد و صتفا  اعث ت ییت رني و س اه ودن دندان ها می وود که آن هم  ا 
رعای  اصول  هداوتی یعبی ت  زکتدن دندان های و تخوار  ا مسواک انگشتی یا پار ه نخی آغشته  ه آب و  کاندن قطته آهش در 

 . شگ تی اس . حتی مدتی  عد از ات ام دوره مصتف قطته آهش، س اهی دندان ها  تطتف می وودانتهای دهان قا ل پ
 

 بعد از دادن قطره آهن می توان به کودک شیر داد؟
 . عد از خوراندن قطته آهش،  الفاصسه  ه کودک و ت نده د  ون جتب آهش را  ه تاخ ت می اندازد

 

 ی آید؟اگر قطره آهن به کودکم ندهم مشکلی پیش م
کودکانی که قطته آهش  ه آنها داده ن ی وود، د ار کم خونی های زودرس می ووند که ایش عارضه  اعث  توز  ی اوتهایی،  داخالقی 
و اختالل رود و در سب ش  االتت عدم ت تکز می وود. حتی ایش کودکان در سب ش مدرسه  ه عس  عدم دریاف  کافی قطته آهش، د ار 

جه هستبد و نسب   ه ه ساالن خود عقب تت هستبد.  ه ه چ وجه والدیش نباید در دادن قطته آهش  ه کودک اختالل ت تکز و تو
 .کوتاهی کببد و حت ا ست وق   ه طور متتب  اید روزانه قطته آهش مصتف وود

   
 

 خیلی از بچه ها طعم این قطره را دوست ندارند. این قطره را چطور باید به کودک داد؟
طته آهش  ه وس سه قطته  کان در خسفی تتیش قس   ز ان  کانده وود تا  الفاصسه  سع ده و ک تت  ا  زاق مخسوط وود.  هتت اس  ق

 ه کودک آب  ده د تا مح ط دهان کامال ت  ز وود. در   ه های  زرگ تت می توان   توص ه می وود پس از دادن قطته آهش ک ی
 .پتتقال مخسوط کتد و  ا نی  ه   ه داد قطته آهش را  ا آب م وه هایی مانبد س ب و

اصول  هداو  دهان ن ز حت ا  اید رعای  وود؛  ه ایش تتت ب که پس از خوراندن قطته آهش، دندان های کودک  ا گاز متطوب ت  ز  
در دندان ها  وود. ه  ب ش می توان  ا استفاده از مسواک مخصوص و تخواران، دندان ها را ت  ز کتد. در صورت ایجاد ت ییت رني

ن ز می توان از خ  تدندان های ایش گتوه سبی استفاده کتد ولی  ه دل ل عدم توانایی کودک در  تخاندن آب در دهان،  اید خ  تدندان 
 .توسط گاز متطوب ت  ز وود

   
 آیا این قطره، تاثیر نامطلوبی هم بر دستگاه گوارش کودک دارد؟

ی کودکان عوارضنی مانبد یبوسن ، اسهال یا دل درد ایجاد کبد که در صورت  توز ایش  ه هت حال، م کش اسن  مصنتف آهش در  تخ
  .مشکالت،  ه مادران توص ه می وود  ا پزوک مشورت کببد

جاكگزكش ساكت غتاهاي حاوي آهش وود موجب  توز كم خونت  ساله  ه نحوي كه وات 2تا  1صنتف مقادكت زكاد وات در كودكان م نکته:
  .ناماده مت وود Milk anemiaود كه در كودكان مت و

سی سی(  241واحد که هت واحد لبب ات  تا ت اسن   ا  یک ل وان ) 2سنال: حدود  2تا  1)م زان اسنتاندارد مصنتف لبب ات در کودکان 
 و ت یا ماس  یا یک قوطی کبتی  پب ت(

 

 : نمودار رشد کودک نارس99سوال 
  عد  ارداری هفته 32-36 هفته در وده متولد کودک و سالگی 2 از  عد  ارداری 32 تههف از قبل وده متولد نارس کودک روند ن ودار

 . اود داوته طب عی وزنی محدوده در و صعودی رود تتم کودک ه انبد  ایستی و وود می تتم کودک ه انبد سالگی یک از
 نظت در وي ) ا فعست سننش از كودك سننینار هفته های تعداد كتدن كم طتكق از ن ودار رونند کودک نارس  ا کودک تتم  مطا ق
 وده، متولد  ارداري 34 هفته در كه اي ماهه 3 وناتخوار وزن و قد مثال، عبوان ونود.  همی اجتا تتم(  ه عبوان هفته 41 گتفتش

 نارسی( هفته 6 مبهاي هفته 12وود. ) رسم هفتگی( 6ماهگت ) 1.5در   اكد
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 سال 5 : تفسیر نمودار رشد جهت کودکان زیر92سوال 
 مورد زیت را  ا هم در نظت گتف  تا وضعا  رود جس ت کودک را  ه صورت صح   ارزیا ی کتد. 3در تفس ت ن ودار رود توجه  ایستی 

  تای سش( BMI -وزن  تای قد  –قد  تای سش  –ال ( نوذ ن ودار رود )وزن  تای سش 
 دول زیت آمده اس .(که در ج Z-scoreب( موقع   ن ودار )وضع   وزن و قد در محدوده 

 کبدی رود( –توق  رود  –نزولی  –موازات  ا م انه  –پ( ت ییتات ن ودار )صعودی 

Z-score 
 شاخص رشد

 وزن برای قد وزن برای سن قد برای سن
BMI برای سن 

5-1 98-5 
 1نکته  3sdباالی 

 2نکته 
  اقی ودید  اقی  اقی

  اقی وزناضافه وزناضافه طب عی 2sdباالی 
 وزناضافه وزن خطت اضافه (3وزن )نکتهخطت اضافه طب عی 9sdباالی 

1sd طب عی طب عی طب عی طب عی طب عی 
 طب عی طب عی طب عی طب عی طب عی -9sdتر پایین
 الغت الغت الغت کم وزن کوتاه قد -2sdتر پایین
 الغتی ودید ودیدالغتی  الغتی ودید کم وزنی ودید کوتاه قدی ودید -3sdتر پایین

 تومور مانبد ریزدرون غدد اختالل در امکان که  اود زیاد قدرآن کهایش مگت وود،محسوب می مشکل یک ندرت  ه .  سبدی قد1نکته 
  ه متخصص غدد ارجاذ ده د. موارد ایش در را کودک. دهد نشان را رود هورمون یمتتوحه

 کب د.استفاده  تای قد BMI یا و قد  تای ن ودار وزن اس  از  هتت اما اود، داوته رود اس  مشکل م کش . ایش کودک2نکته
 z-score 2+خط  س    ه رود روند دارد. وجود وزن اضافه خطت احت ال  اود،z-score 1+  االي وده تتسام نقطه اگت :3نکته
  كبد. مت مطتح را وزن اضافه قطعت خطت

 د با توجه به نمودار خطی رسم شده در کارت رشد کودک: آگاهی در خصوص نحوه رشد کودک خو93 سوال
 وزن کودک در مقایسه  ا وزن متاقب  قبسی او   شتت وده  اود و موازی  ا صدک مت وطه پ ش  تود. رشد مطلوب:

طی رود خوزن کودک در مقایسه  ا وزن متاقب  قبسی او   شتت وده  اود ولی م زان افزایش وزن او کافی نباود و روند  کندی رشد:
  رو  ه  اال ولی از صدک مت وطه فاصسه  گ تد.

 وزن کودک در مقایسه  ا وزن متاقب  قبسی ت ییت نکتده  اود و روند خطی رود مستق م یا افقی  اود که عس   اید مشخص گتدد.       توقف رشد:
  .خطتناک اس اس  کهطتف پائ ش رسم ه   و روند خطی رود وزن کودک درمقایسه  اوزن متاقب  قبسی ک تت وده  اودافت رشد: 

 رشد افت                                            توقف رشد                                          کندی رشد                                                 

 تفسير روند نمودارهاي رشد
رود نشان مت دهد كه آكا  ان  ه نقاط ثب  وده در ت امت مالقات ها توجه كباد. روند تاي تشخاص روندهاي رود كودك كا نوجو

 .كودك كا نوجوان رود مداوم و خوب داوته، كا د ار مشيل رود  وده و كا در خطت مشيل اس  و نااز  ه ارزكا ت مجدد فوري دارد
 اوبد:كببده خطت  اكش وضعا  ها م يش اس  نشان دهبده مشيل و كا مطتح موقع تفسات ن ودار رود،  تاي هت كك از وضعا  هاي ذكل هوواار  اواد.
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 را قطع كبد. Z-score ال ( خط رود كودك كا نوجوان كك خط
  ب( در خط رود كودك كك صعود كا نزول ودكد رخ دهد.

  پ( خط رود كودك افقت   اند )توق  رود( كه كعبت هاچ افزاكش وزن كا قدي رخ نداده اس .
رود و جه  آن دارد.  ه  وضعا  هاي فوق حقاقتاا  اانگت مشيل و كا خطت  اوبد،  ستگت  ه زمان وتوذ ت ییتات در رونداكش كه 

عبوان مثال اگت كودكت  ا ار وود و وزن از دس  دهد، كك افزاكش ستكع وزن كه روي ن ودار  ه صورت صعود ناگهانت ن اكش داده 
رود جبتانت ستكع اس . در نظت گتفتش ت ام وضعا  كودك كا نوجوان هبگام تفسات روند  می وود عالم  خو ت  وده و نشان دهبده

 ن ودار رود، حائز اه ا  اس .
 Z-score خط  الف( قطع

 روند ت ییت اكش وتوذ ميان  ت مبباي خطت تفسات هستبد. احت الت خطت دهبده كببد، نشان قطع راZ-score خط كه رودي خطوط
 .گاتد می صورت سالم  تاركخ ه و روند اكش  جه ماانه(،  ه )نسب 
 خط رود خط اگتscore-Z  اس  نوجوان كا رود كودك در واض  ت ییت دهبده نشان پاییش(، كا  اال س   ) ه كبد قطع را. 

 الیم( ه طور مثال از محدوده  اقی  ه اضافه وزن  ا ستع  م. (اس  خوب ت ییت كك احت اال  اود، ماانه س    ه ت ییت اكش اگت
 اس . مشيل  توز خطت كا مشيل كك وجود دهبده هشدار احت اال  اود، ماانه از دور ودن س    ه اگت

 اس  قبول قا ل و خوب ناز اكش كبد، قطع پاییش و  اال س    ه را آن گاه و   اند ماانه نزدكك  ه رود خط اگت. 
 خط  زودي  ه س ا م يش و داوته نزولت كا صعودي سات نوجوان كا كودك رود خط اگت Z-scoreساز مشيل كبد، را قطع 

  ه نااز اس  م يش  اود، زمان در طول وزنت كم كا وزن افزاكش س    ه ت ییت  اانگت روند، اگت د.كبا  ترست را ت ییت  ودن
 . اود مشيل از پاشگاتي و زودرس مداخسه

 نمودار سريع نزول يا ب( صعود
 كا  ا اري  ه  مبتال نوجوانت كا كودك اگت اس . توجه ناازمبد نوجوان كا كودك رود ن ودار در ستكع نزول كا صعود هت 

 و آمده اوتها  ه دو اره زمانت كه در و مشيل رفع از پس گتدكده، وزن كاهش د ار سبب  دان و  وده ودكد سوءت تكه
 وود. مت مشاهده صعود ستكع كك صورت  ه وي جبتانت وزن افزاكش ن وده، كافت غتاي خوردن  ه وتوذ

 وود وزنهاضاف  ه مبجت و  اود ت تكه وضعا  ت ییتي در دهبده هشدار اس  م يش  ون ناس ، خوبه  شه   ستكع صعود یک. 
 اود، داوته وزن افزاكش فقط نوجوان كا كودك اگت. كباد توجه ناز وي قد  ه كبد، كسب وزن ستكع نوجوانت كا كودكت اگت  

 كك احت اال اكش  اود، داوته رود قدي هم و وزنت رود هم متباب طور  ه جواننو كا كودك اگت اس . مشيل كك اكش
 اس . عفون  از رهاكت كا ت تكه  هبود از خود ناوت كه اس  قبست اي ت تكه مشيل دنبال  ه جبتانت رود افزاكش پدكده

 پادا ادامه ثا   طور  ه resco-Z مبحبت امتداد در سش )وزن  تای قد(  تاي  BMIرود ن ودار مسات كه وتاكط اكش در
 .داد خواهبد نشان را صعود سش  تاي قد و سش  تاي وزن ن ودارهاي كبد،می

  ناازمبد كه اس  رود در مشيست وجود دهبده نشان ت تكه، مشيل د ار كا طباعت كودك كك رود ن ودار در ستكع اف 
 . اود مت معالجه و  ترست

 ستكع رفتش دس   از كه  تا وود، خود رود ن ودار در ستكع نزول د ار نباكد د، او وزن افزاكش د ار نوجوان كا كودك اگت 
 حفظ را خود وزن قد، افزاكش در طت می تواند وزن افزاكش د ار كودك دكگت، طتف از اس . نامطسوب ناز وزن از مقداري

 .خواهد رساد خود مطسوب وزن  ه قد، رود  ا كه اس  معبت  دان اكش كبد.
 رشد( )توقف  فقيا رشد نمودار
 اس . مشيل كك وجود نشانگت می وود، كاد آن از رود توق  عبوان تح  مع والا  كه افقت رود مبحبت  
 اس  مشيل كك د ار كودك زكاد احت ال  ه   اند، ثا   می کبد، پادا افزاكش سش كا قد كه زمانت در نوجوان كا كودك وزن اگت. 
 اس  مشيل كك وجود نشانگت امت اكش .كبد ن ت رود نوجوان كا دككو كعبت   اند، ثا   زمان طت در قد اگت. 
 تاي كه اس  حالتت آن استثناي مورد كبد. ن ت رود نوجوان كا كودك كعبت   اند، ثا   زمان طت در وزن اگت  BMI كك 

 . تسد مباسب تتي قد تاي  وزن كا  ه سش تا دارد نگه ثا   را خود وزن زمان طول در وزن افزاكش د ار كا  اق نوجوان كا كودك
 اكد  اود، مستدل وزن رفتش دس  از اكش و دهد دس  از را خود وزن زمان طول در وزن افزاكش د ار نوجوان كا كودك كك اگت  

 .اس  كار در مشيست كه وود مت مشخص پادا نيبد، ادامه زمان طول در ناز كودك قدي رود اگت. دهد ادامه خود قدي رود  ه
 وود،می داده نشان تولد( اول ماه 6 در مثالا  (تبد واب  ا رود مبحبت صورت  ه و اس  زكاد رود ستع  كه کودکان  در 

 .اس  احت الت مشيل كك نشانگت رود توق  ماه 1 حتت
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واخص وزن  تاي سش، وزن  تاي قد و  3الزمه قضاوت در مورد وضعا  تش سبجت، توجه  ه هت نکته مهم در تفسیر نمودارهای رشد: 
  تاي سش  ه طور ه زمان اس . قد
 

 وزن  تای قد

  اقی و وزن اضافه –اضافه وزن  خطت معتط در – تشخ ص الغتی مزایا

 معایب
 و مدت زمان ت ییتات را  ه خو ی نشان ن ی دهد.ستع  

عدم تشخ ص نامطسوب  ودن وزن )در زمان کوتاه قدی اگت وخص عالوه  ت کوتاه قدی د ار کم 
   وزن  ه قد را در محدوده طب عی )مطسوب( نشان می دهد.(وزنی  اود نسب

 وزن  تای سش

 ستع  و مدت زمان ت ییتات را  ه خو ی نشان می دهد. مزایا

 معایب

عدم تشخ ص اضافه وزن ) ه طور مثال در کودکی که د ار کوتاه قدی اس  ولی وزن نسب   ه سش 
 (متباسب اس .

وخص  سبد قد  اود یا ستع  افزایش قد در یک  ازه زمانی عدم تشخ ص الغتی )در صورتی که 
 .(ستیع  اود الغتی یا عدم افزایش متباسب وزن نسب   ه قد را نشان ن ی دهد

 
  در کودک کوتاه قد م کش اس  وزن  ا قد کودک  ه ظاهت متباسب ولت  ا سش او نامتباسب  اود.  باش کودکت حتت اضافه وزن

 اس .رود کوتاه تت کتده و حال آنکه سوء ت تكه كا  ا اري هاي گتوته قد او را از آن ه انتظار مت و  اقی گ تاه کببده دارد
 

 بهداشت جهاني سازمان استانداردهاي خصوص در مهم نكات
 ويل  ه وود،مت متتفع كودكان  هداوتت و متاقبتت ناازهاي وقتت كه دهبد مت نشان  هداو  جهانت سازمان استانداردهاي

 ماهگت(72 سالگت ) 6 تا از زمان تولد كودكان  ه مت وط هاي داده  تاساس گاتي نتاجه اكش حال، اكش  ا. كببد مت رود هتمشا 
 .پووت كتد  شم بلوغ دوران در افتاد نهاكت قد تفاوت  ت ژنتاك تأثات از توانن ت و اس 
 .ژنت ک تا قبل از دو سالگی ه چ ارتباطی  ا قد کودک ندارد 
   عد از دو سالگی ن ز  اید در محدوده طب عی ن ودار رود  اود و تاث ت ژنت ک  دیش وکل اس  که ن ودار رود قد کودک

 کودکانی که پدر و مادر کوتاه قد دارند در پاییش خط م انه و کودکان  ا پدر و مادر  سبد قد در  االی خط م انه قتار می گ تد. 
 ولی  تای رس دن  ه قد نهایی ن ازمبد تام ش عوامل مح طی مانبد ت تیه اس .کبد ژنت ک قد نهایی نوجوانان را تعییش می 
 قبال واكساباساون از  هداوتت متاقب  هاي و مباسب ت تكه وساسه  ه مطسوب رود كه دهبد مت نشان جدكد استانداردهاي 

 مطالعه اكش استفاده  اوبد. قا لدن ا  از جاكت هت در توانبد مت استانداردها اكش آكد.مت دس   ه  ا اري حاش متاقب  و
 .هستبد كيسان دناا جاي ه ه در  هداوتت و متاقبتت ناازهاي و ت تكه الگوهاي كه دهدمت نشان

 
 نوجوانان و كودكان رشد وضعيت ارزشيابي مهم هاي شاخص
 سن براي قد شاخص

 ناوت قد كوتاهت د ار و نوجوانان كانكود  تشخاص در واخص اكش اس . گذشته زمان در ت تكه وضعا  دهبده نشان واخص اكش
 .اس  كببده ك ك ميتر  ا اري كا طوالنت سوءت تكه از

 در نوجوان كا كودك كه نشان مت دهد و اس  ميتر  ا اري كا مدت طوالنت و مزمش ت تكه سوء دهبده نشان قدي كوتاه 
 رود كه حدي تا اس ، مبتال وده  ا اري  ه ميتر صورت  ه كا و نبوده  تخوردار مباسب ت تكه از خود زندگت قبست دوران
 .اس  گتدكده مختل گاتد، مت قتار تأثات تح  مدت دراز در مع والا  كه قدي

 هاي توان بدي می زند و لط ه ناز م زي تيامل و رود  ه جس ت رود  ت عالوه مدت طوالنت سوءت تكه كه اكش  ه توجه  ا 
 .می کببد استفاده كشورها واخص توسعه عبوان  ه قدي رود واخص زا امتوزه دهد، مت كاهش را افتاد جس ت و ذهبت

 او (Height) اكستاده اكستادن اس  قد  ه قادر و دارد سال 2 از  اشتت اگت و (Length)  خوا اده قد دارد، سال 2 از ك تت كودك اگت
 (سانتی متت ک تت از قد خوا  ده اس . 1.7  حدود اكستاده، وود. )قد مت گاتي اندازه
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 سن براي وزن شاخص
 وزنت كم كا وزنت كم  ه كودك ا تالي تعییش  تاي واخص، اكش  .اس گذشته و حال زمان در ت تكه وضعا  نشانگت سش  تاي وزن

 .رود نمي كار به چاقي يا وزن افزايش نظر از كودك بندي طبقه براي ولي رود؛ مت كار  ه ودكد
 را كودك سش كه وتاكطت در ولت می گ تد؛ قتار استفاده مورد ع وما واخص اكش وزن، گاتي اندازه نسبت سهول  دلال  ه 

 .ناس  اعت اد قا ل پباهبدگت(، وتاكط كتد )مانبد تعییش توان ن ت دقاقا
 افتت تختكب و ماكعات دادن دس  از عس   ه را خود  دن وزن درصد 11 تا 6 تقتكبا واتخواران تولد، از پس اول روزهاي  

 .كا د مت ادامه وزن آن افزاكش از پس و آكد مت دس   ه تولد وزن تولد، از پس روز 14 تا 11 مع والا  دهبد. مت دس  از
 قد  اش تواند ن ت مبحبت اكش زكتا رود، ن ت  و ار  ه مباسبت واخص سال، 11 االی  كودكان مورد در سش  تاي وزن ن ودار 

  سوغ دوران رود جهش  ا سبت محدوده اكش در از كودكان ري ساا  تاكه  گتارد، فتق سبت محدوده اكش در  دنت توده و
 تبها واقع در كه حالت در دارند، سش(  تاي وزن وزن اضافی ) تحسب كه وود تسقت  باش اس  م يش و مواجه هستبد

 .هستبد  سبدقد
  اهگت مشکل وزن گاتي وجود م 6در کودکت که قد او متباسب سش اس  امکان دارد  ه عس  وقوذ سوء ت تكه كا  ا اري تا قبل از

 وودکم وزنت دكده وود. ماهگت که غتاي ک کت وتوذ مت 6نداوته  اود )که عس  آن ت تكه  ا وات مادر اس ( ولت  عد از 
 سال،  19 تا 11 نوجوانان مورد در BMIمت وود توصاه و  اقت اضافه وزن الغتي، ارزكا ت  تاي واخصت عبوان  ه سش  تاي. 

  ( برای سن(BMI بدني توده نمايه شاخص
 اس  حال زمان در ت تكه وضعا   اانگت سش،  تاي (BMI)  دنت توده ن اكه واخص
 دنت توده ن اكه واخص  (BMI)وضعا  واخص، اكش اساس  ت .اس   دن وزن مازان تعییش  تاي مهم روش كك سش،  تاي 

 .وود مت تقسام  بدي اق  و وزن طباعت، اضافه الغت، ودكد، الغتي  ه نوجوان و كودك وزنت رود
 پس از كك سالگت BMI  .تاي سش وتوذ  ه كاهش مت ن اكد و اكش كاهش، طت سال هاي قبل از مدرسه، ادامه مت كا د 

سالگت  4قبل از BMI  كبد. افزاكش سالگت  ه حداقل رساد، وتوذ  ه افزاكش تدركجت در نوجوانت مت 4-6كه در  س از آنپ
  تای سش( BMI)دق  گتدد ن ودار رود کودک در سامانه س ب، وزن  تای قد هس  نه  . ا  اقت  زرگسالت ه تاه اس 

 دنت توده ن اكه واخص (BMI)  دهدمت دس   ه را مشا هت  ساار نتاكج خوا اده،/اكستاده قد  تاي وزن ن ودار و سش  تاي. 
 اود مت سش  ودن نامشخص موارد در وكژه  ه رود، اعت اد قا ل واخص كك خوا اده /اكستاده قد  تاي وزن . 
 دنت توده ن اكه واخص از استفاده خصوص در زكادي هاي توصاه اخات هاي سال در   (BMI)تاي وزن  ه جاي سش  تاي  

  .اس  وده خوا اده/اكستاده قد
 ت اود، خط  اق كودك والدكش از كيت اگت  .اس مفاد كودك والدكش وزن گتفتش نظت در وزن، اضافه خطت تفسات هبگام 

 وود. مت زكاد كودك وزن دراضافه
  . آگاهت از اكش نيته كه اضافه وزن و  اقت مت توانبد توام  ا كوتاه قدي  اوبد،  ساار حائز اه ا  اس 
 گتوته  توان تحوالت ودید درکه  ا توجه  ه آن می ه در  حتان اس ،  تایص ت تاخاخص وزن  تای قد، مباسب تتیش وو

 .مبی غتایی ودید را تشخ ص دادامثال نانزدیک یا زمان حال  تای 
 

 سال 2 تا 9 انکودك برای ای تغذیه های توصیه
 : كه  تا اس  ضتورت یک ه  بان زندگی دوم سال در و تمادر  ا مبظم ت تیه -

 كبد می تام ش را او روزانه ن از مورد انتژی سوم یک حدود .اس  كودک  تای پتوتئ ش تام ش خوب مببع یک. 
 اس  موثت عفون  ها  تا ت در كودک محافظ   تای آن در موجود  خش ای بی مواد .كبد می ك ک كودک مباسب ودر تداوم  ه. 
 دارد  سزائی نقش او جس ی و ذهبی تکامل در و ن وده تام ش را و تخوار روانی و عاطفی ن ازهای. 
 اغسب اس   تا كه كودک  تای انتژی كببده ام شت مهم مببع یک اوتهایی،  ی آن دنبال  ه و    اری  ه كودک ا تالی مواقع در 

 .دارند ت ایل و تمادر  ه فقط    اری، از ناوی  ی اوتهایی زمان در كودكان
 ن س  تح ل قا ل و تخوار  تای و تمادر اندازه  ه   ز ه چ استفتاغ، و اسهال  ه ا تال صورت در 

 غتای كودک صتف از پس ساع  یک تا ن م اس   هتت و ت مادر  ا ت تیه ساله 2 تا 1 كودكان در زندگی، اول سال خالف  ت نکته مهم:
 .دارد اولوی  مادر و ت  ا ت تیه  ت خانوار سفته از ت تیه حق ق  در و وود انجام
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 نباید وود دندان می س اهی موجب آهش قطته كه مطسب ایش (وود داده و تخوار  ه دستورع ل طبق آهش و A+D های قطته -
 ای پار ه  ا و داد آب  ه کودک آن از پس و ریخ  دهان عقب در  ایخوری قاوق  ا را آهش قطته  اید  سکه وود، آن مصتف مانع
 .) ن ود ت  ز ن ز را او های دندان روی ت  ز

 های   پس، آ   وه وکالت، وده، حج م غالت نظ ت ارزش  ی تبقالت ساله 2 تا 1 كودک غتایی  تنامه در م ان وعده عبوان  ه -
 ماس ، پاستوریزه، و ت ها، ها، سبزی م وه انواذ نظ ت م تی های وعده م ان از آن جای  ه و نداوته جایگاهی آن ها نظایت و تجاری

 .وود استفاده ختما و ن ک كم پب ت نان،
سبزی ها، دانه م ز و متغ تخم حبو ات، گوو ، لبب ات، و و ت غالت، و نان (غتایی اصسی هایگتوه ت ام از استفاده غتایی، تبوذ -

 در غتایی تبوذ ایجاد .وود گتفته در نظت كودک غتایی  تنامه در مباسب ای ت تیه ارزش دارای غتایی مواد انتخاب ها( و م وه و ها
 :زیت غتایی مواد از استفاده  ا كودک غتایی  تنامه
 ماهی متغ، قتمز، گوو  ها: گوو  انواذ 
 متغ تخم 
 تی و... لو  ا  سبسی، م ش لو  ا ماش، عدس،: حبو ات   
 گاز  دون و ن ک كم دوغ و ن ک كم كشک ماس ، ن ک، كم پب ت و ت، پاستوریزه: لببی محصوالت 
 حسوایی كدو و هویج كدو، ووید، گشب ز، جعفتی،: زرد یا سبز  تگ  ا های سبزی 
 و انواذ متكبات انبه، هبدوانه، ناناس،آ ،)هسته و پوس   دون (ختما طالبی، زردآلو، گال ی، آلو، هسو، موز، س ب، ها: م وه ... 
 فتنگی روته ماكارونی، نان،  تنج،: غالت 

 . ده د و تخوار  ه غتا، اصسی های وعده   ش در )غتایی اصسی های گتوه از (م تی وعده م ان  ار 1-2 روز هت -
 تا م تی دریاف  مواد كاهش و دندان دگیپوس  ،  اقی و وزن اضافه خطت افزایش دل ل  ه و تیش های نوو دنی انواذ دادن از -

 .وود خودداری امکان حد
 .وود صبعتی خودداری های م وه ماس  انواذ مصتف از و وده استفاده ساده پاستوریزه ماس  از فقط كودک غتایی  تنامه در -

 .وود خودداری وهماس  م   ه وکت كتدن اضافه از و وده اضافه ماس   ه م وه فقط خانگی ماس  م وه ته ه صورت در

 لبنیات و شیر گروه مصرف مورد در مهم نکات
 مثال غتایی اصسی در وعده توانبد می لبب ات سایت و ماس  و و ت وود. واحد دو از   شتت نباید مج وذ در كودک مصتفی لبب ات  -

 از فقط اما اس  و ت  تای مباسبی زیشپاستوریزه جایگ ماس  ووند. استفاده وعده م ان عبوان  ه یا و ماس  ناهار یا و ت، صبحانه
 .وود استفاده  اید وکت  دون و ساده ماس 

 استفاده  دون وکت و ساده وکل  ه گاو پاستوریزه و ت. وود استفاده تواند می سال یک  االی كودكان  تای گاو پاستوریزه و ت از  -
 كالتی افزایش و دندان فساد و خطت كتده عادت و تیش طعم ه  كودک زیتا .گتدد خودداری كودک  ه دار طعم و تهای دادن از و وود

 .وود می   شتت دریافتی
 كودک در كم خونی خطت و وده ن ازش مورد آهش ج سه از م تی مواد دریاف   تای كودک اوتهای كاهش  اعث و ت زیاد مصتف  -
 .دهد می افزایش را
 وود داده كودک  ه فبجان  ا حت ا و ت  -
 .وود خودداری پاستوریزه غ ت لبب ات و و ت دادن از  -

 ها سبزی و ها میوه گروه مصرف مورد در مهم نکات
 .دارد   شتتی ف بت و ك تت وکت تازه ی م وه زیتا وود داده م وه كودک  ه طب عی م وه آب جای  ه امکان حد تا  -
 م وه آب افزایش دریاف   ا رود اختالل زیتا .نشود فمصت روز در طب عی م وه آب سی سی 121 از   شتت سال، 2 تا 1 كودكان  تای  -

 . اود می و تیش متتبط های نوو دنی مصتف افزایش  ا  ت ی  اف  و وزن افزایش ه  ب ش اس . داده نشان ارتباط
 .وود داده كودک  ه  اید متبوذ و رنگی های م وه و ها سبزی  -
  تگی های سبز، سبزی فسفل كدو، هویج، زم بی، س ب(ها  سبزی  ت عالوه توان می او، سوپ ته ه در اس  یبوس   ه مبتال كودک اگت -

 .وود استفاده كم مقدار  ه آلو و زردآلو هسو،  تگه از و...(
 غالت و نان گروه مصرف مورد در مهم نکات

 .هستبدو...   Bگتوه های ویتام ش ف بت، مببع  هتتیش كامل غالت  -
 .وود داده او  ه نتم های و گوو  حبو ات ها، سبزی  ا مخسوط مختس  های كته صورت  ه  تنج مانبد دارد را ها آن جویدن قدرت كودک كه غالتی  -
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 ها دانه مغز و مرغ تخم حبوبات، گوشت، گروه مصرف مورد در مهم نکات
 غتای م زها در پودر از فقط و دکب  خودداری و تخوار  ه خفگی احت ال دل ل  ه پسته( و فبدق گتدو،  ادام، مانبد(م زها  دادن از  -

 .وود استفاده كودک
 .وود خودداری نشده پخته خوب یا خام متغ تخم دادن از و وود داده كودک  ه وده پخته كامال متغ تخم -
 .وود گتفته آن های ت غ و ها استخوان و كتده تکه تکه را آن ،کكود   ه ماهی یا متغ گوو ، دادن هبگام در  -
 .وودمی توص ه روی و پتوتئ ش، آهش حاوی غتایی مبا ع عبوان  ه آن هایجانش ش و گوو  گتوه از استفاده كودک، روزانه تاییغ  تنامه در  -
 .ن ود استفاده ن ز حبو ات جوانه از توان می كودک غتای ته ه در -

 متفرقه گروه مورد در مهم نکات
 و تیش مزه های  ا غتاهایی مصتف   شتت ت ایل موجب زیتا وود دداریخو امکان حد تا كودک غتای  ه وکت یا ن ک افزودن از  -
 .گتدد می ع ت  عدی های سال در وور و
 عوامل از یکی) و تیش های نوو دنی سایت و ها نووا ه الشع ت، ماء و تیش،  ای ، صبعتی مانبد )آ   وه و تیش های نوو دنی  -

 خصوصا اساسی م تی دریاف  مواد كاهش موجب و تیش های نوو دنی ه  ب ش .هستبد كودكان در  اقی و وزن اضافه خطت
 .ووند می مصتف و ت جای  ه زیتا ووند می كسس م

 .وود استفاده غتا پخ  در وده تصف ه دار ید ن ک از  -
 .وود  تداوته كودک غتای وود، اضافه خانواده غتای  ه تبد های  اوبی یا و ادویه فسفل، كه ایش از قبل  -

 
 ساله چیست ؟ 2تا  9کم اشتهایی کودکان علل 

 ه طور کودک در ایش سش در مقایسه  ا سال اول زندگی کبدتت اس  یعبی ستع  افزایش وزن  :( کم شدن مقدار کالری مورد نیاز9
ر کودک  ه طوک سوگتم  ه وزن او اضافه می وود  با تایش ن از او  ه کالتی هم ک تت خواهد  ود در نت جه اوتهای  5/2تا  2 متوسط

ه ک ایش کم ودن مقدار خوراک را نباید  ه حساب    اری یا لجبازی کودک گتاو   .طب عی کم می وود و خوراک ک تتی می خورد
  ا پایش رود کودک و  ترسی ن ودار رود او می توان  ه والدیش اط  بان داد که کودکشان وضع   رود مطسو ی دارد.

ه کودک  ا حجم زیادی از و ت پت وود د ار کم اوتهایی وده و از خوردن غتا امتباذ می کبد اگت معد حد شیر: ش ازمصرف بی (2
سی سی  اود و  ا  طتی و پستانک  ه  511 با تایش مصتف و ت اعم از و ت مادر یا هت و ت دیگت در سال دوم زندگی نباید   ش از 

 واحد لبب ات مصتف نشود.( 2)مج وعا   ش از  کودک داده نشود.
و تیبی های خامه ای( و  ه  ، ه ویژه اگت ایش م ان وعده ها و تیش  اوبد )وکالت، وت   :زیاده روی در خوردن میان وعده ها (3

 فاصسه کوتاهی قبل از وعده غتایی اصسی  ه کودک داده ووند اوتهای او را کم می کببد.
 ( کمبود ویتامین ها و مواد معدنی به ویژه آهن و زینک4

عدم عالقه  ه نوعی از مواد غتایی )مانبد  تخی  زرگساالن(، افزایش حس استقالل در سال دوم  :کم اوتهایی عبارتبد ازسایت عسل 
اختالالت گواروی و مصتف  تخی دارو ها از  عفون  های حاد و مزمش،، زندگی، اجازه ندادن  ه کودک جه  مشارک  در غتا خوردن

 .ج سه دارو های ضد آسم

 بل توجه در تغذيه کودک در سال دوم زندگينکات مهم و قا
  گت ه کودک تا پاكان دو سالگت  ه وات مادر نااز دارد ولت اكش نکته اساست را  اكد در نظت داو  که در سش كک تا دو سالگت فقط

اكد از طتكق دكگت   %71 تأماش مت وود و  .(ا هت نوذ وات دكگتي که مصتف مت کبدیانتژي مورد نااز کودک از وات مادر ) 31%
ش  با تاكش در اك  ه  اان دكگت کودک كک تا دو ساله  اكد دو  تا ت وات دركافتت، غتا  خورد.  .غتاهاكت که مت خورد فتاهم وود

  ار  اود. 6تا  5متتبه در وبانه روز و دفعات ت تكه کودک ) ه غات از وات مادر(  4تا  3سش دفعات وات خوردن  اكد 
 وصاه مت ود ت تكه  ا وات مادر مقدم  ت غتاي ک کت  اود در سال دوم  ا توجه  ه اه ا   اشتت غتاهاي  ت خالف سال اول که ت

 حتت ال قدور وات مادر  عد از غتا داده وود. جامد توصاه مت وود که
  وكتاماش %75 آهش ،  %2پتوتئاش ،  %51انتژي ،  %31کودک حدود A در مورد  رد.مورد نااز خود را از وات مادر  ه دس  مت آو

ساكت وكتاماش ها و امالح ناز درصدي از طتكق وات مادر و  قاه  اكد از طتكق غتاكت که  ه کودک داده مت وود تأماش گتدد تا 
ور مادر و غتا مقداز وكتاماش ها و آهش از طتكق ت تكه  ا وات   عضیرود و تکامل او فتاهم وود. البته  ون تأماش مقدار مورد نااز 

 كا مولتت وكتاماش و قطته آهش تا پاكان دو سالگت ه  بان توصاه مت وود.  Dو A استفاده از قطته ناس  لتا
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  سالگت زمان انتقال ت تكه کودک از غتاهاي ک کت  ه غتاهاي سفته خانواده اس  لتا توصاه مت وود در فاصسه  5/1 اش كک تا
اول زندگت  ه سفته خانواده تبدكل وود  با تاكش هفته اي دو تا ماهگت  سته  ه تح ل کودک و  ه تدركج، غتاهاي سال  18تا  12

سه  ار از ه ان غتاهاي کم حجم، مقوي و پت انتژي سال اول زندگت مانبد سوپ گوو  و سبزي ها مخسوط  ا ک ت آرد و وات و 
م غتاي او را  ا غتاي خانواده روز ه 5تا  4وکت و كا کته نتم که  ا آب گوو  پخته وده اس   اكد در  تنامه غتاكت او  اود و 

 .ن ود جاكگزكش را خانواده غتاي  مخسوط کتد تا کودک  ا  و، مزه و ظاهتغتاي خانواده هم آوبا وود و  ه تدركج
  اگت وتوذ غتا كک  اره و  ه صورت آن  ه که در سفته خانواده اس   ه کودک داده وود کفاك  پتكتش و هضم آن  تاي او مشکل

اگت در سفته خانواده  تنج )پسو(  ه صورت کته كا پسوي کامالا نتم تهاه نشده اس   مثالا  كش در ا تدا  اكد ت ییتاتت در آن دادوود.  با تایم
توان آن را  ا پش  قاوق و مخسوط  ا ک ت آب خورش، نتم و له ن ود كا اگت خوراک ساب زمابت و گوو  و.... وعده غتاكت خانواده  یم

 اند(  ه کودک داد.آب خوراک نتم کتده ه تاه  ا گوو  و ساب زمابت )که  ا پش  قاوق له و نتم ودهاس ، ک ت نان را در 
 .نااز کودک  ه کسسام و پتوتئاش ع دتاا از طتكق وات مادر، گوو  و لببااتت که در روز مت خورد، تأماش مت وود 
 دن از اكش گتوه ها  ه صورت غبت کتدن غتاي کودک  ا روغش استفاده کت .از گتوه هاي  ت ت و کت وهادرات ناز  اكد استفاده ن ود

نباتت كا کته تا حدي که جاي مواد غتاكت دكگت را نگاتد و سبب کاهش اوتهاي او نشود و استفاده از مواد نشاسته اي  ه صورت 
 نان،  تنج، ماکارونت و ساب زمابت اس  تا انتژي مورد نااز کودک را فتاهم ن اكد.

 دوم ناز  ه تدركج  ت تبوذ آن افزوده و  ه صورت کامالا پخته وده ) عد از خاس کتدن و جدا کتدن پوس  آن(  در سال حبو ات
 ه تاه  ا ساب زمابت و روغش زكتون مت تواند مورد استفاده قتار گاتد. 

 .در  تنامه غتاكت کودکان تبقالتت مانبد پفک،  اپس، وکالت و نووا ه جاكت ندارند 
 مانبد ختما، کش ش، ژله،  اسکوئا ،  ستبت  از ماان وعده هاي انتژي زا لا  کودک زكاد  اود،  ا استفادهدر صورتت که فعا

  ه وتطت که جاي وعده اصست غتا را نگاتند مفاد هستبد.و...  پاستوركزه،  ادام
  ماوه و ناز غتاهاي رقاق، پت کتد.ه ان طور که گفته ود هبوز هم معده کودک کو ک اس  و نباكد آن را  ا آب كا آب ماوه و كا خود 
   دادن غتاهاي خاست واتكش و كا نووادنت در حجم زكاد در فاصسه دو وعده غتا مع والا سبب کاهش اوتها وده و م کش اس

 کودک را از خوردن غتاي اصست  از دارد.
    هاي خانگت مانبد وت   آب لا و ) ا آب ماوه در حجم کم  ه عبوان كک نووادنت خبک از ماوه هاي تازه و كا استفاده از وت

 لا و تتش تازه( وت    ه لا و و...  عد از  ازي و تقالي کودک در كک روز گتم  تاي او  ساار مطبوذ و لتت  خش اس .

 چرا برخي کودکان از خوردن غذا امتناع مي کنند و چه بايد کرد ؟
 امتباذ کودک از خوردن غتا م کش اس   ه دالكل زكت  اود:

 لا  زكاد و در نتاجه خستگتفعا 
 فعالا  کم و در نتاجه ک تت گتسبه ودن 
 نخوا ادن 
 کم  ودن فاصسه ماان وعده ها  ا غتاهاي اصست 
 اظهار نظت مببت  ت دوس  نداوتش غتا توسط  زرگ تت ها 

دهد که اكش خود  خشت  اما در عاش حال اكش امت م کش اس  وساسه اي  اود که کودک مت خواهد عدم وا ستگت و استقاللش را نشان
از متاحل تکامل او اس . والدكش اگت هاجان زده  اوبد و  ه کودک فشار  ااورند سبب کبدي جتكان تتو  معده کودک و مانع از هضم 

 ه عالوه کودک م کش اس  اكش نوذ توجه والدكش را وساسه لتت خود قتار دهد كعبت متوجه وود که امتباذ از  غتاي وي مت ووند.
کودک مع والا غتاي  ه خصوصت را  تاي مدتت دوس  دارد و  عد م کش اس   ه غتاي  ن، كکت از راه هاي جسب توجه آنان اس .خورد

دكگتي عالقه نشان دهد كعبت کودک غتاكت را که دكتوز دوس  داوته و مت خورده ، امتوز از خوردنش امتباذ مت کبد. در اكش مورد، 
مت دهبد مانبد ت ییت در درجه حتارت و كا نوذ پخ  كا وکل غتا ) ه عبوان مثال دادن وات گتم كا ستد، والدكش  ا ت ییتاتت که در غتا 

( و تعتك  و ت جاد از غتا مت توانبد .دادن تخم متغ آب پز كا نا تو و امس   ه وتطت که زرده تخم متغ را هبگام پختش کامالا هم  زنبد
والدكش  اكد صبور  اوبد و کودک را  ه اجبار وادار  ه  ت کودک  از هم از خوردن امتباذ کتد،آن را مورد پسبد و دلخواه کودک کببد. اگ

تف گاتد که زمان ص دكش تتتاب، کودک كاد مت .و پس از ت ام ودن غتا  شقاب او ناز  ا ساكت  شقاب ها  تداوته وود خوردن نکببد
 ،  ه اندازه کافت گتسبه  اود و غتا  خورد.غتا نامحدود ناس  و ض باا  اعث مت وود در وعده غتاي  عد

نتاكج ناز نشان داده که دركاف  انتژي هت کودک از كک وعده غتاكت  ه وعده دكگت  ساار متفاوت ولت کل انتژي دركافتت روزانه  ه طور 
با تاكش   .کبدجبتان مت یاي  عدهم تي در كک وعده را کودک در وعدهتوجهت ثا   اس   دكش معبت که مع والا ک بود کالتي و مواد قا ل

 وظافه والدكش، انتخاب و ارائه مواد غتاكت م تي و مباسب اس  و نه اصتار  ه کودک در خوردن غتا.
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 اصول و نکات مهم در مصرف غذا توسط کودک
 .ساعات  تنامه غتاكت را خاست عوط نکباد 
 ته نباود.متاقب  اواد که زمان غتا خوردن، کودک خاست گتسبه و كا خاست خس 
  ساع  قبل از وعده اصست غتا  دهاد. 2تا  5/1سعت کباد ماان وعده ها را 
 .هتت اس  ماان وعده ها خاست واتكش، حجام كا  تب نباوبد تا اوتهاي کودک  تاي وعده اصست غتا،  اقت   اند  
  ا غتاكت که دوس  دارد مثل  تنج كا اگت غتاي جدكدي  ه او مت دهاد که از خوردنش امتباذ مت کبد تعجب نکباد آن را ه تاه 

 نان كا ساب زمابت  ه او  دهاد.
 .غتاها را خاست زود  ه زود و  ت اساس ت اكل او عوط نکباد 
  اگت کودک غتاكت را دوس  نداو  نباكد کالا آن را از  تنامه غتاكت او حتف کباد  سکه مت تواناد  ا ت ییتاتت و در فتص  هاي

 د.دكگت، آن را امتحان کبا
 .هبگام غتا دادن دعوا نکباد و  تاي خوردن غتا جاكزه تعییش نکباد 
 .گتاركد در مورد سات ودنش خودش تص ام  گاتد، اگت در كک وعده مقدار ک تتي خورد مسس اا در وعده دكگت كا روز دكگت جبتان مت کبد  
 وجه اش  ه مطسب دكگتي جسب نشود. گاهت مادرها  ه کودک  ه زور غتا ندهاد. در عاش حال محاط او  اكد آرام  اود و حواس و ت

 اجازه ن ت دهبد که کودک مطا ق مال و نااز خود غتا  خورد در حالت که  هتت اس  اوتااق و اوتهاي کودک حت اا در نظت گتفته وود.
 كا پتكتدمت ايگوو  تکهکتده را  هتت از  مع والا کودک گوو   تخ .غتا را  ه وکست تهاه کباد که خوردنش  تاي کودک آسان  اود 

 .خورد مت  اشتتي رغب  و مال  ا را کو ک هاي لق ه كا وده پخته هوكج كا و زمابت ساب کو ک قطعات
  .در سش كک تا دو سالگت  ا توجه  ه متاحل تکامل کودک، و ا انتظار نداوته  اواد که هبگام غتا خوردن خاست ت از و متتب  اود

ركج  هتت مت وود.  تخت کارهاي او را مانبد پتت کتدن غتا،  ازي کتدن هبگام غتا خوردن و... را اكش متحسه ركخ  و پاش  ه تد
 توان  ا آرامش و مالك   و  ه تدركج محدود کتد.  سااري از رفتارهاي غتاكت، آرام آرام  ا  زرگ ودن کودک اصالح مت ووند.مت

 ایید. گاهت جداكت از مادر،  ا اري کودک، وتاكط خاص روحت کودک،  ه امتباذ کودک از خوردن غتا در  عضت از وتاكط توجه ن 
نداوتش فعالا  کافت، گووه گاتي کودک و گاهت اوقات  سالم و پاک،وب نخوا ادن، عدم استفاده از آفتاب و هواي 

  نشود و امثال آن ز   اند و لباس کودک کثات ا  از ه ه  اكد خوردن غتا موقع که اكش مورد در مادر اندازه از  اش وسواس
  اود. م کش اس   ت عالقه و اوتهاي او و كا امتباذ از غتا خوردن موثت

  ساله م کش اس   تاي گتفتش كا  تداوتش غتا از انگشتانش استفاده کبد ولت  ه تدركج مت تواند كاد  گاتد  2تا  1در ا تدا کودک
ست گتسبه  اود کم کم در گتفتش  بگال و لاوان مهارت پادا مت کبد که  گونه از قاوق  ه طور صحا  استفاده کبد  ه وكژه اگت خا

 و مت تواند لاوان را  ا كک دس   گاتد و وات كا ماكعات را از فبجان كا لاوان  بوود.
 قاوق و  بگال و لاوان هم  اكد کو ک، سبک و طوري  اود که  .ظتف غتا  اكد کو ک و ک ت گود  اود تا غتا از آن  اتون نتكزد

دک  ه راحتت آن را  تدارد و نگهدارد.  هتت اس  از قاوق و  بگال و  شقاب نشکش استفاده کباد و قاوقت را که او را  ه كاد کو
 قاوق دارو مت اندازد  ه کار نبتكد.

 اگر کودک به خوردن بعضي از غذاها عالقه نشان ندهد چه بايد کرد ؟
ها ندارد مادر  اكد آن غتا را  ه روش هاي مختس  درس  کبد تا ه ان ماده غتاكت اگت کودک عالقه کافت  ه خوردن  عضت از انواذ غتا

 ا مزه و طعم متفاوت مورد استفاده کودک قتار گاتد اگت  از هم از خوردن امتباذ کتد مت توان از جانشاش هاي آن ماده غتاكت استفاده 
 ارائه نوذ غتا را هت  بد كک  ار از ست گتف . ولی  ایدن ود. 

کبد. عضت از مادران وکاك  دارند که کودکشان گوو  تکه كا تخم متغ ن ت خورد و كا وات کم مت خورد و كا واتكبت زكاد طسب مت 
 جه  ایش کودکان پ شبهادات زیت توص ه می وود:

 :دکودکاني که گوشت تکه اي نمي خور 
 پخته وود مثالا  ه صورت حسام گبدم درآكد.  هتت اس  گوو  را  ه قطعات  ساار کو ک و ركز تقسام کباد که  ه خو ت 
  قطعات  ساار ركز گوو  را مخسوط  ا حبو ات کامالا  پزكد و نتم کباد ه تاه  ا كک قاوق غتا خوري روغش زكتون و كک قاوق

 مت ا خوري آب لا و تتش كا آب نارنج تازه  ه کودک  دهاد.
 صورت مخسوط  ا گوجه فتنگت  ه جاي سس روي ماکارونت  تكزكد كا  گوو   تخ کتده را  ه صورت کوفته قسقست درآوركد كا  ه

کتس  )مخسوط گوو  و ساب زمابت و تخم متغ(  ه وکل هاي کو ک و زكبا تهاه کباد و كا  ه صورت مخسوط  ا آب گوجه 
 فتنگت و لو اا و  تنج )لو اا پسو(  پزكد.

 .از گوو  متغ كا ماهت استفاده کباد 
 ن ت خورند  اكد از نظت ک بود آهش مورد ارزكا ت قتار گاتند.کودکانت که اصالا گوو   
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 :خورد نمي را شده سفت مرغ تخم اگر
  ساب زمابت پخته وده و تخم متغ سف  وده را رنده کباد و  ه آن ک ت کته كا روغش زكتون  زناد ) تقتكباا مثل ساالد الوكه

 ک ت وات اضافه کباد. ولت  دون سس ماكونز ( / كا  ه آن ماس  و روغش زكتون كا
 زناد و  ا نص  استکان ماس  در ته قا س ه اي که  تاي او کته درس  مت کباد  تكزكد. )مثل ته  اش( هم تخم متغ را  
 (خاگابه) . پزكد روغش در و کتده زرده و سفاده تخم متغ را  ا ک ت وات )دو قاوق غتا خوري( مخسوط 
 تم کباد.تخم متغ سف  وده را  ا ک ت کته كا وات ن 

 )از مصتف تخم متغ خام كا نام پز، پتهاز کباد.( :توجه   

 :خورد اصال نمي را شير اگر
 .ماس  را جانشاش وات کباد و دوغ و ماس  را در وعده هاي غتاي کودک  گبجاناد 
 دهاد. ت  تنج و فتنتاستفاده کباد مثالا آرد و کته و وات را  ه سوپ اضافه کباد و كا  ه کودک وا در  عضت از غتاها از وات  
 .ا وات و کته و پبات و ک ت آرد، سس درس  کباد روي ماکارونت كا روي سبزي هاي پخته وده  تكزكد  

 : خورد نمي ميوه يا سبزي اگر
 و نوذ دكگت را  هتت  پتكتند هت کدام را که  هتت مت خورند  كک نوذ ماوه كا سبزي را نخورند کودکان م کش اس  در اكش سش

 سبزي ها كا ماوه هاكت را که ن ت خورند  از امتحان ن وده و پاشبهاد کباد. گاهی دهاد اما  اشتت 
 ( و  گتاركد کودک آن را  ا دس   تدارد و  خورد..مثل کتفس و هوكج را  پزكد )نه خاست زكاد که له وود  سکه ک ت تتد  اود سبزي هاكت 
 .سبزي ها را ركز کتده و در سوپ او  تكزكد 
  کاده  ت روي سبزي هاي پخته  تكزكد كا سبزي را  ا نان و پبات  ه او  دهاد. ک ت ماس  
 ،آن را را رنده کتده كا  ه تکه هاي کو ک تقسام کباد و  ا ک ت خامه كا ژله  ه او  دهاد )مثل ساالد ماوه(  اگت ماوه ن ت خورد

 اي  ساار کو ک ماوه را  ه ژله اضافه ن ایید.كا در تهاه ژله  ه جاي آب، آب ماوه  تكزكد كا ژله درس  کباد و تکه ه

 زياد شيريني مي خورد: اگر
  ون عادت  ه خوردن مواد واتكش از کودکت وکل مت گاتند. لتا  تاي پاشگاتي از  ه وجود آمدن اكش عادت  اكد:

 .ختكد واتكبت و درس  کتدن غتاهاي واتكش را کاهش دهاد 
  وکت ک تتي استفاده ن ایید.در غتاهاي واتكبت که تهاه مت کباد، از 
 .مواد واتكش مثل  ستبت و وکالت را  ه عبوان جاكزه  ه کودک ندهاد  سکه مقدار ک ت از آن را جزء  تنامه غتاییش  گتاركد 
 مسواک  زناد. متاقب دندان هاي کودک ناز  اواد و  عد از مصتف مواد واتكش  ه او ک ت آب  دهاد تا  خورد و دندان هاي او را 

 دالیل بروز بدغذایی در کودکان ی برخ
 سبب کاهش اوتهای کودک  تای صتف غتاهای جامد و اصسی می وود. :آ   وه ها ه ویژه و ت و  ها مصتف   ش از حد نوو دنی (1
ه دیدعدم پ شتف  کافی مهارت های مت وط  ه جویدن غتا مع وال در کودکانی   :تداوم مصتف غتاهای ن  ه جامد در سال دوم زندگی (2

ماهگی  ه  عد مواد غتایی  ا قوام سف  تت  ه آنها عتضه نشده اس . م کش اس  والدیش   ش ارائه  6-7می وود که در سب ش حدود 
که  تای کودک آوبا هستبد اما قوام  بسیغتاهای  ا قوام مباسب که از سوی کودک پتیتفته ن ی وود و یا تداوم ارائه ه ان غتاهای ق

 را ندارند متدد   انبد  تا که می پبدارند  ا انتخاب گزیبه دوم حداقل کودک مقداری مواد غتایی دریاف  می کبد.مباسب  تای سش او 
 در غتاهای عتضه وده  ه کودک کافیتبوذ فقدان  (3
ا عدم رعای  ارائه م ان وعده در فواصل زمانی نزدیک  ه زمان صتف وعده های اصسی و ی :قواعد غسط در زمان  بدی وعده های غتا (4

 ییظم در طول روز  تای وعده های غتافواصل زمانی مب
 عدم جتا    کافی غتای ارائه وده (5
اغسب نسب   ه آن  ه کودکان می خورند و یا ن ی خورند  س ار حساس هستبد و اکثتا تصوری غ ت واقعی از آن  :اضطتاب والدیش (6

ا  ه مقدار مورد انتظار آنان امتباذ می کبد ایش مسئسه م کش اس  در رفتار  ه کودک  اید  خورد دارند. وقتی کودک از خوردن غت
 والدیش اثت کتده و سبب اع ال فشار  ه کودک  تای صتف غتا وود.

م کش اس  یک کودک کم سش  ا خوردن یک ماده غتایی خاص د ار استفتاغ  :واکبش های نامطسوب غتایی و ناراحتی های روانی (7
 ه گسویش جسته و  ه او احساس خفگی دس  داده  اود. هت تجت ه مبفی از خوردن یک غتای خاص که در خاطته وده و یا آن غتا 

در کودک  ه دنبال تولد یک فتزند جدید در خانواده و یا سایت وود. ه  ب ش کودک   اند می تواند مبجت  ه امتباذ از غتا خوردن 
 .دهد می انجام خود، سوی  ه والدیش مجددب توجه وود که کودک ایش کار را  تای جسمی حوادث دیده 
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 سال 6سال تا  2ادران دارای کودک آموزش های تغذیه ای به م

 واحد يا سهم هاي مورد نياز روزانه از گروه هاي غذايي اصلي براي كودكان

 راهب اي  تنامه غتاكت روزانه و تعداد سهم غتاي كودكان

 گتوه هاي غتاكت
 سال 3-2

 روزانه()تعداد سهم 
 سال 5-4

 )تعداد سهم روزانه(
 7 5 نان و غالت

 3 2 لبباات وات و
 گوو ، حبو ات، 
 تخم متغ و م زها

2 3 

 2 2تا  1 سبزي ها
 2 2تا  1 ماوه ها

 

 نکات رفتاری در تغذیه کودک :93سوال 
تواند  ه راحتت  دون اكش كه تح  كودك  اكد در زمان خوردن در وضنننعا  راحتت قتار گاتد و غتا نزدكك او  اوننند تا كودك   -

 فشار قتار گاتد، غتا  خورد.
 شنقاب و لوازم غتا خوردن  اكد از جبس نشنيش  اوند. زكتا در صورت ويستش ظتف كودك م يش اس  احساس كاس كبد كا  -

 والدكش عصبانت ووند.
 ا رني هاي سبز، نارنجت و زرد  تاي او  رني مواد غتاكت در اوتهاي كودك و عالقه او  ه غتا تاثات مت گتارد. خوردن غتاهاكت -

 جالب اس .  ه عبوان مثال مت توان از سبزي هاي  تگ سبز و كا هوكج و گوجه فتنگت استفاده كتد.
 ماده معطت اضافه وده اس .  جای آب ماوه صبعتی از آب م وه طب عی استفاده کب د زیتا  ه آب ماوه صبعتت مواد قبدي، رني و -
 اع  معاش سبب تحتكك اوتهاي كودك مت وود.غتا خوردن در كك س -
 هاي اوس .  هتت اس   عد از استتاح   ه كودك غتا داده وود.تخستگت كودك مه تتكش عامل از  اش  تدن او -
 دادن وق  كافت  ه كودك  تاي صتف غتا  ساار مهم اس   هتت اس  از وتاب و عجسه در هبگام غتا خوردن پتهاز كتد. -
تيتاري سبب  ازاري كودك مت وود. حتت اگت غتاي مورد عالقه كودك، پش  ستهم  ه او داده وود،  دادن غتاي كيبواخ  و -

 كودك از خوردن آن خودداري مت كبد.
 اكد كودك را  ا انواذ غتاهاي مختس  آوبا كتد.  هتت اس  غتاي جدكد را ا تدا كك فتد  زرگتت خانواده  خورد تا الگوكت  تاي  -

 كودك  اود.
 خواب ناكافت و  ا اري كودك موجب  نت اوتنهاكت و غننتا نخوردن كودك مت وود.  ت تحتكت، -

 توصیه هایی برای کاهش مصرف نمک : 
مصتف زیاد ن ک زم به را  تای ا تال  ه فشار خون  اال در  زرگسالی فتاهم می کبد  با تایش  اید غتای کودک را کم ن ک ته ه کتد  -

  ک عادت نکبد. که ذائقه او  ه غتاهای وور و پتن
 ه غتای کودک ک تت از یکسال نباید ن ک اضافه وود. و از سال دوم زندگی در  تنامه غتایی کودک از مقدار کم ن ک ) ن ک یددار  -

 تصف ه وده(  اید استفاده وود.
ه کتدن ن ک  ه غتا ست سفته ن کدان نگتارید.  ون کودکان از والدیش خود الگو می گ تند در حضور آن ها از ن کدان  تای اضاف -

 و یا مثال خ ار، گوجه فتنگی و... استفاده نکب د. 
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 : ارائه توصیه های تغذیه ای جهت بهبود وضع تغذیه کودکان دچار کم اشتها یا دارای اضافه وزن وچاق94سوال 

 توصیه هاي تغذیه ای در پيشگيري و كنترل اضافه وزن و چاقي كودكان:

الدیش  اید رفتارها و عادات غتایی خودوان را مطا ق  ا  تنامه غتایی کودک پ ش  بتند و سعی و اصالح عادات غذایی والدین: -
 کببد از غتاهای سالم و م تی مصتف کببد. 

کودکی که  ه موقع  خوا د  تنامه غتایی اش ن ز  ه موقع انجام  صبح(. 6شب تا  91زمان خواب کودک منظم باشد )مثال ساعت  -
 ه، ناهار و وام و م ان وعده ها ست ساع  و مبظم  می وود. می وود.  تنامه صبحان

  ه کودک نباید  ه زور غتا داد و او  هتت از هت کسی می داند که  ه وق  س ت وده اس .  خودداري از واداركردن كودك به خوردن و آشامیدن: -
 هتت اس  اول مقدار ک ی غتا در  شقاب کودک  کودک را وادار  ه ات ام غتا نکب د. خودداري از وادار كردن کودک به اتمام غذا: -

 کش د و در صورت ت ایل و س ت نشدن دو اره غتا در  شقاب او کش د. 
مع وال هبگام ت اوای تسویزیون، احت ال زیاد خوردن   شتت اس .  خودداری از دادن غذا یا تنقالت هنگام تماشای تلویزیون: -

ده و طی آرام و  دون ست و صدا و دور از تسویزیون  ه او داد که مقدار غتای خورده با تایش توص ه می وود غتای کودک را در مح
 کبتتل وود. 

دادن و تیبی و وکالت  ه کودک هم  اعث اضافه دریاف  انتژی و در نت جه  ندادن شکالت و شیرینی به عنوان پاداش به کودك: -
  اقی می وود و هم ذائقه او را  ه و تیبی عادت می ده د. 

غتای روزانه کودک د ار اضافه وزن  اید کم  تب ته ه وود.  با تایش  ه جای  دود كردن مصرف غذاهای پرچرب، با كالري باال:مح -
  ستخ کتدن، غتاها را  ه وکل  خارپز، آب پز و تبوری ته ه کب د. مثال  ه جای س ب زم بی ستخ کتده ، س ب زم بی تبوری  ه او ده د.

مانبد   پس، پفک، وکالت، ک ک های خامه ای و وکالتی،  ستبی ، و تکاکائو و ...  ه  لری و پر چربمحدود کردن تنقالت پرکا -
جای و تیبی خامه ای و ک ک های خامه دار، ژله ای و مت ایی که کالتی زیادی دارند، و تیبی ها و ک ک های ساده  ه مقدار کم 

 وود  خش ع ده خامه، ژله یا مت ا از و تیبی جدا کب د.   ه کودک  ده د. در صورت مصتف و تیبی و ک ک خامه ای سعی
، آب م وه های صبعتی و دلستت و انواذ وت   نوشيدن آب یا دوغ کم نمک و يا آبميوه طبيعي و بدون قند به جای نوشابه ها گازدار -

 ها که مقدار زیادی قبد دارند و موجب افزایش کالتی دریافتی می ووند. 
(، ماس  کم %5/1 تب )ک تت از از و تهای کم  چرب برای کودکان بزرگتر از دو سال با اضافه وزن و چاقی. مصرف شير و لبنیات کم -

   تب  ه جای ماس  خامه ای و پب ت کم  تب  ه جای پب ت خامه ای استفاده وود.
ال مقدار زیادی قبد اضافه  ه آب م وه های صبعتی مع و مصرف ميوه يا آب میوه تازه و طبیعی به جاي آب میوه آماده و شربت: -

وده اس . آب م وه ای که در مبزل ته ه می وود هم انتژی ک تتی دارد و هم م زان ویتام ش های آن   شتت اس . ض با ف بت   شتتی 
  هم دارند که  ه کاهش جتب مواد قبدی و  ت ی های غتا ک ک می کبد و در پ شگ تی از اضافه وزن و  اقی نقش مه ی دارد.

، آب م وه های صبعتی و دلستت از انواذ ن آب یا دوغ کم نمک و یا آبمیوه طبیعی و بدون قند به جای نوشابه های گازدارنوشید -
 وت   ها که مقدار زیادی قبد دارند و موجب افزایش کالتی دریافتی می ووند. 

، م ز دانه هاو پسته ،  ادام، گتدو انواذ محدود كردن مصرف آجیل و مغزها به جای تنقالت بی ارزش )مثل پفك، چيپس...(: -
، تخ ه ها م ان وعده های سالم و  ا ارزش ت تیه ای هستبد که می توانبد جایگزیش   پس و پفک ووند ولی مصتف م ز فبدق

 دانه ها هم  اید محدود  اود  ون حاوی  ت ی زیادی هستبد و مبجت  ه افزایش انتژی دریافتی کودک می ووند. 
 روغش زیتون سس ساالد ته ه گتدد می توان  ا استفاده از ماس ، آ س  و، کره، سرشیر، خامه و سس مایونز: محدود کردن مصرف -

 و یا از سس های رژی ی و کم  تب استفاده کتد. 
 ها استفاده وود. )حداکثت ماهی یکبار(ران ک تت از رستو محدود كردن غذا خوردن در خارج از منزل. -
فس  فودها مثل سوس س، کالباس و ساندویچ ها حاوی  ت فود( حتي االمكان خودداري گردد.از خوردن غذاهاي آماده )فس -

مقدار زیادی  ت ی هستبد  ه خصوص وقتی ه تاه  ا سس های  تب مثل مایونز مصتف می ووند. مصتف فس  فودها را  ه 
 ماهی یکبار محدود کب د. 

 تري به کودک داده شود. غذا در ظرف كوچك -
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استفاده از م وه ها و سبزی های تازه و م زها مانبد گتدو ،  ادام  ه كودك از ميوه ها و سبزي هاي تازه استفاده شود.براي ميان وعد -
 ها ه صورت کم ن ک  ه جای انواذ ک ک ها و و تیبی های خامه ای در م ان وعده

 را تشویق کنید از شیر ساده استفاده کند. کودک ه جای و تهای پاستوریزه طعم دار که مقدار زیادی وکت  ه آن اضافه وده اس   -
ت ایل می توان د  ا افزودن یک قاوق مت اخوری کاکائو و مقدار خ سی ک ی وکت  ه یک ل وان و ت،  تای کودک و ت کاکائوی در صورت 

  کم و تیش درس  کب د.
 

 افزايش فعالیت بدنی روزانه کودک
دقاقه در روز دارند؛ اما  هتت اس  اكش زمان  61 ااز  ه فعالا  ورزوت  اشتت از كودكانت كه دارای اضافه وزن كا  اق مت  اوبد، ن -

  ه تدركج اضافه وود. 
 ، دو تخه سواري،  ازی  ا سایت کودکان(پ اده  ه ختید رفتش و یا پ اده رفتش  ه پارک)انجام فعال    دنی روزانه مثل پااده روي  -

 در روز. دق قه 61  ه مدت 
 کودک در انجام کارهای روزمته مبزل مانبد نظاف  خانه.استفاده از مشارک   -
 2ساع  در روز  اود، توجه كببد. كودك نباكد   شتت از  2والدكش  هتت اس  در مورد رفتارهاي نشسته كودك كه نباكد  اشتت از  -

 زد. ساع  در روز  ه امور کم تحتک )ت اواي تسوكزكون، استفاده از كامپاوتت و  ازكهاي وكدكوكت(  پتدا
 اود.اعت اد  ه نفس آن را داوته  انتخاب فعالا   هتت اس   ا نظت كودك انجام گاتد و  ا سش كودك مباسب  اود كه تواناكت و  -

 

 توصيه هاي تغذيه اي جهت درمان كودكان مبتال به کندی رشد:
دک اس . ایش وضع   می تواند  ه افزایش وزن ناکافی کودک یا  ه عبارتی سنتع  نامباسب وزن گ تی نشان دهبده کبدی رود کو

تدریج کودک را در معتط خطت اختالل رونند و یا حتی سننوء ت تیه قتار دهد.  پایش مبظم وضننع   رونند کودکان ، توزیش و رسننم 
 مبحبی رود آنها و مقایسه ایش مبحبی  ا وضع   استاندارد مه تتیش مع ار  ترسی وضع   رود ف زیکی کودک اس . 

 

 مفيد است به مادر بگویید:  کم اشتهاای کودکان توصیه های زیر بر
 در صورت ا تالی کودک  ه کم خونی، اقدامات الزم اعم از توص ه های غتایی و ارجاذ  ه پزوک/کاروباس ت تیه صورت گ تد. -
 یک ساع  قبل از غتای اصسی مانبد ناهار، و تیبی جات و هسه هوله مصتف نشود. -
 ساع  فاصسه  اود. 2تا  1.5ی )ناهار یا وام( حدود وعده اصس   ش مصتف م ان وعده )مثل م وه( و -
  ه غتا ک ی آ س  و یا آ  وره اضافه کب د. -
تزئ ش غتاها  ه وکل ح وانات، گل، )ت ییت در تتک ب غتاها، مزه،  اف ، نحوه طبخ،  .غتای کودک را رنگ ش و متبوذ ن ائ د -

 ، استفاده از  شقاب های رنگ ش(.عتوسک
 (11دک اصالح وود. )حداکثت قبل از ساع  ساع  خواب کو -

 سایر توصیه ها:
 در هبگام دادن غتا  ه کودک صبور  اواد. -
 هبگام غتا دادن  ه کودک  ا او صحب  کباد و او را  ه خوردن غتا تشویق ن ایید. -
 در زمانی که کودک  ا عالقه غتا می خورد او را تعتی  و ت ج د کب د. -
تا می توان د ک ی طعم آن را  ا یک  اوننبی مورد عالقه کودک ت ییت داد و یا در فتصننتی در صننورت امتباذ کودک از یک غ -

 دیگت امتحان کب د.
 سفته غتای کودک را در مح طی ت  ز، آرام، دوستانه، راح ، مط ئش و ه تاه  ا دیگتان قتار دهاد. -
د. ریخ  و پاش غتا و پتت کتدن غتا را انتظار نداونته  اون د کودک خ سی ت  ز و متتب مطا ق  ا خواسنته و ا غتا  خور -

 می توان  ا مالی   و  ه تدریج محدود کتد.
 در هبگام غتا دادن استفاده از موس قی های کودکانه و یا  ازی  ا کودک می تواند در  هبود اوتهای وي موثت  اود. -
 داروهای مصتفی  ه ه چ وجه  ا و ت یا غتای کودک مخسوط و داده نشود. -
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 ماهگی 92تا   6 کودک از تاخیر رشدغذیه ای به هنگام توصیه های ت

 افزایش تعداد دفعات غتای کودک 

 تداوم ت تیه  ا و ت مادر در وب و روز 

   دادن غتای ک کی  تاساس سش کودک و رعای  نحوه ت تیه تک  سی صح 

  (غالت )گبدم، عدس و ماشافزایش انتژی غتای کودک  ا افزودن آرد یا روغش مایع یا جوانه 

  قاوق مت ا خوری(  ه هت وعده غتای کودک 1 - 2افزودن ک ی روغش مایع یا کته آب وده )حدود 

 افزودن جوانه ماش یا جوانه گبدم یا پودر ایش جوانه ها در سوپ کودک 

  ده د.  ه کودکپودر جوانه گبدم، جوپتک و  س ور گبدم را له کتده و  ا و ت و ک ی روغش یا کته  پزید و در حجم کم و دفعات   شتت  

  یید.  فزا  ه سوپ کودکو صورت سس سف د( ه )  را مخسوط کتده و  ه هم  زن د و گتم کب د پاستوریزهک ی آرد، و ت و کته 

  ماهگی 11اضافه کتدن ک ی خامه پاستوریزه  ه سوپ کودک در حدود 

 اضافه کتدن تخم متغ نتم وده  ا ک ی کته و آب متغ  ه سوپ کودک 

  نه ستخ وده  ا روغش( را پوس  کبده و ک ی کته  ه آن  زن د و اجازه  ده د تا  س ب زم بی پخته ودهتکه های کو ک(
  کودک خودش  تداوته و  خورد.

  کته پاستوریزه یا آب متغ مخسوط و نتم کب د و یا  ه صورت له وده اگت کودک زرده تخم متغ پخته را ن ی خورد آن را  ا ک ی
 کودک اضافه کب د.یا رنده  ه سوپ یا پوره 

 از گوو  یا استخوان مانبد ران متغ و یا ماه  ه یا قسم استفاده ن ایید.  تای ته ه سوپ یا کته 

  تای هت وعده غتای کودک  ه م زان پخته وده و له ودهیا آب غس ظ وده ران متغ  استفاده از عصاره قسم گوسفبد یا قسم گوساله . 

  کب د.اضافه   ه غتای کودک رام، کبجد، م ز تخ ه آفتا گتدان جوانه گبدم، آرد یا پودر  ادام خا 

 ارائه آ   وه یا م وه رس ده  ا حجم کم  ه کودک دو  ار در روز  عد از غتای وسط روز. 

  ساع  فاصسه  اود.  2تا  1.5  ش مصتف م ان وعده )مثل م وه( و وعده اصسی )ناهار یا وام( حدود 

 سایر
 دک، خانواده دلهته و اضطتا ی  ه خود راه ندهبد تا  اعث تشدید  ی اوتهایی کودک نشود.در صورت مباسب  ودن رود کو 
 .م زان غتا و م ان وعده غتایی که در هت نو   در اخت ار کودک قتار داده می وود  اید حجم ک ی داوته  اود 
 .هت وعده غتایی را می  ایس   ا مواد غتایی مورد عالقه کودک وتوذ ن ود 
  طور مثال ن م ساع ( در نظت گتفته وود.ه مدت غتا خوردن کودک حد و متزی )  تای طول 
  در حضور کودک در مورد غتا نخوردن او  ا دیگتان صحب  نشود تا کودک احساس نکبد که  ا غتا نخوردن وخص   مه ی

 وده و مورد توجه ج ع قتار می گ تد.
 ن نداده تا کودک متوجه نگتدد که غتا خوردن یا نخوردن او سعی وود نسب   ه غتا خوردن یا نخوردن کودک واکبش نشا

 تا  ه حدی  تای والدیش اه    دارد.
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 سالگی رشد پس از یک تاخیر توصیه های مفید به هنگام 

 و ت  عد و  ده د غتا کودک  ه ا تدا زندگی، دوم سال در غتا مصتف اولوی   ه توجه  ا. 1
 گتدد.(دیت خوا  دن موجب عدم تتو  هورمون رود و متعاقبا کوتاه قدی میوب  خوا د. )  11. کودک قبل از ساع  2
 ساع  فاصسه  اود. 2.   ش وام تا خواب، حدود 3
 . صبحانه را مقوی کب د: استفاده از ارده و ته، پب تخامه ای، کته مت ا، عسل و...4
 .  ه غتای کودک ک ی روغش یا کته اضافه کب د.5
 وده اضافه کب د. له و وده پخته صورت  ه کودک غتای وعده هت  تای گوساله قسم یا گوسفبد قسم . عصاره6
 کودک اضافه کب د.  غتای  ه آفتا گتدان تخ ه م ز کبجد، خام،  ادام پودر یا آرد گبدم، توان د پودر جوانه. می7
 . پوره س ب زم بی یا س ب زم بی آب پز  ه کودک  ده د.8
 پودر م زها یا نارگ ل  ه آن اضافه کب د. .  بد م وه را مخسوط کب د و9
 . مح ط خانه خ سی گتم نباود. )دمای خانه معتدل  اود.(11

 جهت تامین آهن موردنیاز بدن و پیشگیری/درمان کم خونی:
  گتم  تا ت  ا یک قوطی کبتی  گوو  قتمز یا مصتف متعادل گوو  سف د( 31گوو  کافی مصتف وود. )حدود 
 زیجات/ ساالد یا آ س  وی طب عی مصتف کب د.حبو ات را ه تاه سب 
  ساع   عد از غتا،  ای مصتف نشود. 2از یک ساع  قبل غتا تا 
 لواش محدود وود. نان های مصتف نان های  ا جوش و تیش مانبد نان های  ت تی و  عضی 
 یا دوغ مصتف نشود. / دلستته تاه غتا، نووا ه 
  (گتدد.مصتف کبد. )مصتف زیاد و ت  اعث تداخل در جتب آهش و در نت جه کم خونی میواحد لبب ات  2کودک نباید روزانه   ش از 

 هت واحد لبب ات: یک ل وان و ت یا یک کاسه )ل وان( ماس  یا یک قوطی کبتی  پب ت
 پخته و نگهداری نشود. )جه  نگهداری  ه پ تکس مبتقل ووند( )روحی( ییدر ظتوف رو اس دی مانبد خورش غتاهای تتش و 

 .ه ه چ عبوان از ظتوف مسی جه  پخ  و پز استفاده نکب د  
 جهت اشتها:

 .یک ساع  قبل از غتای اصسی مانبد ناهار، و تیبی جات و هسه هوله مصتف نشود 

  ساع  فاصسه  اود.  2تا  1.5  ش مصتف م ان وعده )مثل م وه( و وعده اصسی )ناهار یا وام( حدود 
 ه کب د. ه غتا ک ی آ س  و یا آ  وره اضاف 

 روز یک در کودک موردنیاز شیر مقدار : برآورد95سوال
 برآورد مقدار شیر موردنیاز کودک در یک روز 

 کل و ت یا فتموال در روز مقدار و ت در هت وعده ت تیه تعداد دفعات ت تیه سش کودک
 م سی ل تت 481 م سی ل تت 61  8 تولد تا یک ماهگی

م سی ل تت 91  7 ماهگی 2تا  1  م سی ل تت 631 
م سی ل تت 121 6 ماهگی 4-2  م سی ل تت 721 
م سی ل تت 151 6 ماهگی 6-4  م سی ل تت 911  

 و ت یا یک ل وان ماس  یا یک قوطی کبتی  پب ت( (241 (ccواحد لبب ات )یک واحد: یک ل وان  2 سالگی 3یک سالگی تا 
اهگی م 9م سی ل تت کاهش می  اود. ) ه طور مثال در  511م سی ل تت  ه  911 ماهگی تا یکسالگی  ه تدریج مقدار موردن از و ت از  7* از 

 م سی ل تت و ت کافی اس .( 711 حدود 
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 اندازه گيري وزن
 سال سش دارد: 2كه كودك ك تت از  در صورتت
 استفاده از تتازوي كفه اي 
 توزكش كودك  ا حداقل لباس صورت گاتد    
 كاسوگتم  5/1سبب زكاد نشان دادن وزن تا كك پووك خاس كا كفش كا وسوار جاش  
 سال سش دارد: 2كه  اش از  در صورتت
 در صورتايه كودك قادر  ه اكستادن اس  استفاده از تتازوي اهتمت و كا فبتي 
 آرام  اكستد تتازو نااز  ه تبظام مجدد دارد. اگت كودك روي تتازو   پتد و كا نا 

 كنترل ترازو
 كاسوگتمت را  ا تتازو وزن وود.  21 و11، 5، 3تگت وزنه هاي واهد  ا وزن جه  کبتتل تتازو  صورت هف 
 در صورت عدم دق  تتازو، تتازو  اید كالابته وود. 

  

 اندازه گيري قد كودك
 كه كودك سش ک تت از دو سال  دارد: اندازه گاتي قد خوا اده                       در صورتت
 ال  دارد:اندازه گاتي قد اكستادهكه كودك سش   ش از دو س در صورتت

سال سش دارد اما حاضت  ه خوا ادن  2ك تت از طول قد خوا اده اس .  با تاكش اگت كودك ك تت از  سانتي متر 7/1طول قد اكستاده  توجه:
زه گاتي وده اس  سال سش دارد اما قد خوا اده اندا 2سانتت متت مت افزاییم. اگت كودك  اش از  7/1ناس   ه طول قد اكستاده اش 

  كم مت وود و سپس در مبحبت هاي مت وطه نقطه گتاري مت وود. 7/1از طول قد خوا اده 
 

 (  :درازا)Length  تعیین صحیح روش
  ماهه که ن ی توانبد  ایستبد  36تا  24 تای کودکان 
  ماه  کار گتفته می وود 24 تای کودکان زیت , 
    درایش  روش ن از  ه دو فتد اس. 

 
 

  اندازه گيري قد به صورت خوابيده
كه ست در مجاورت دكواره ثا   ماز قدسبج  وده و موها دكواره  االكت را تح  فشار كودك را  ه پش  روي ماز  خوا اناد  طوري 

 قتار دهد.
قتار دادن ست كودك در موقعا  صحا  )خط فتضی ع ودی از مجتای گوش  ه حاو ه پاییبی گودی  شم ع ود  ت تخ   
 (.صور کب دت
 کبتتل کب د کودک درس  خوا  ده  اود. وانه ها  ه م ز  سب ده  اوبد و ستون مهته ها نباید قوس داوته  اود. 
 ا یک دس  پای کودک را نگهداوته و  ا دس  دیگت قس   متحتک م ز را  ه س   ک  پای او حتک  ده د.در حالی که  

می  ه س   ک  پاهای کودک حتک  ده د. ک  پاهای کودک  ایستی دق قاا زانوها را نگه داوته اید صفحه متحتک را  ه آرا
  ت صفحه ت اس داوته و وص  صاف و  ه س    اال  اود.

 سانتی متت  ت حسب آختیش مدرج اندازه گ تی قا ل روی  در پتونده ثب  ن ایید. 1.1اندازه را  خوان د و  ه سانتی متت و  ا دق    
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  ستادهاندازه گيري قد به صورت ای
ها،  تآمدگی  اسش، ماه  ه ساق پا   ه کودک ک ک کب د درس   ایستد، پش  ست، وانه 

  و پاوبه ها  اكد  ه صفحه ع ودي م اس  اوبد.
از مادر  خواهاد كه زانوها و قوزك پاي كودك را نگه دارد تا  دكش تتتاب او صاف  اكستد.  

 )ه  ب ش پاوبه پاها  هم  سب ده   اود.(
كك خط افقت از مجتاي گوش  ه حاواه پاییبت را در موقعا  صحا  قتار دهاد )ك ست كود 

 تاي نگه داوتش ست كودك در اكش موقعا ،  انه  گودي  شم، موازي صفحه اصست  اود.
   و  هار انگش  دكگت خود،  طور ثا    گاتكد.سكودك را  ا فضاي ماان انگش  و

 ر دهاد تا قد او كامل اندازه گاتي كباد.در صورت لزوم ك ت ويم كودك را  ه داخل فشا 
در صورتت كه هبوز ست كودك در اكش موقعا  قتار دارد، از دس  دكگتتان جه  حتك   

 صفحه متحتك استفاده كباد
 ت حسب آختكش خط مدرج اندازه  1/1اندازه را خوانده و قد را  ت حسب سانتت متت  ا دق   

 گاتي كه قا ل روك  اس ، ثب  كباد.
 

 (Head Circumferenceط دور سر )محی

 ه خصوص در  های رود ست و م ز  هتتیش روش غت الگتی  ه مبظور وباسایی ناهبجاری 
  اود.کودکان زیت یک سال می

  توص ه  ت ایش اس  که اندازه گ تی مح ط دور ست  ایستی  ه صورت متباوب در نوزادان و
 ماهه انجام وود. 36کودکان 

   ه صورت ایستاده و یا در آغوش فتد متاقب  کببده  اود.اندازه گ تی  ایستی  
  اس . ی یک متت نواری غ ت قا ل کش آمدنوس سه اندازه گ ت 
  ،االی   االی گوش ونحوه قتار گ تی متت  ایستی گونه ای  اود که  ت روی استخوان پس ستی 

 ا تو  اود.
 

 :کنيد عمل یرز  ترتيب به آقایان و ها خانم در کمر دور گيري اندازه براي
  . اود لباس  دون  اكد ک ت ناحاه. 1
  .کباد استفاده گاتي اندازه  تاي نواري متت . از2
 سانتت 31  تا 25 حدود پاها و گتفته قتار  دن طتف دو در آزادانه دستها که حالت در و صاف  اكد فتد. 3

 . اكستد دارد فاصسه هم از متت
 اكش در ک ت دور و وود مت گتاوته عالم  اكسااك تاج و( مده دنده) دنده آختكش  اش فاصل . حد4

 .وود مت گاتي اندازه خط
 متت زكت لباس اي نقطه هاچ در که کباد دق .  گاتد قتار ک ت دور تا دور خوردگت پاچ  دون  اكد . متت5

  . اود نتفته
 . خواناد را ک ت دور لحظه ه اش در و  ازدم سپس و  دهد انجام دم كک که  خواهاد فتد از. 6
 . اود سانتا تت 5/1  از  اشتت نباكد عدد دو  اش فاصسه. دهاد انجام را گاتي اندازه دكگت  ار . یک7
 .کباد كادداو  را عدد دو هت. 8
 .کباد تيتار دكگت  ار دو را گاتي اندازه  اكد  ود انتظار حد از  اشتت فاصسه که صورتت در. 9
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 گیری دور ساق پا اندازه
 مورد استفاده قتارMNA) پتسشبامه ) 21ازه دور ساق پا، در ارزیا ی ت تیه ای سال بدان  ا ن ایه توده  دنی ک تت از واخص اند

 می گ تد.  اید توجه داو  که  ه عس  تحس ل  اف  عضالنی و یا خ  دگی پش  در سال بدان، ن ایه توده  دنی که مع ار
 سب ش اس  مع ار دق قی در ایش سب ش ن س   ه ه  ش عس  مع وال از پتسشبامهتوجهی  تای ارزیا ی سوء ت تیه در سایت  قا ل

  تای تشخ ص سوء ت تیه در سال بدان استفاده می وود. در ایش پتسشبامه استاندارد و   ش ال سسی، اندازهMNA مختصت وده 
  تد. تحس ل عضالنی  ه عبوان یک یافتهگ دور ساق پا  عبوان مع اری  تای تعییش م زان تحس ل عضالنی مورد ارزیا ی قتار می

 . اود وایع در سال بدان در معتط سوء ت تیه می
 .تواند صورت گ تد گ تی دور ساق پا در وتایط مختس  می  سته  ه وتایط سالم  سال بد، اندازه

 گیری دور ساق پا در حالت نشسته یا ایستاده الف( نحوه اندازه
 :تدی که می تواند  ه حال  ایستاده یا نشسته  ت لبه تخ  یا صبدلی  اود  ه تتت ب زیت ع ل کب دگ تی دور ساق پا در ف  تای اندازه

 ترجیحا پای چپوزن فتد در حال  ایستاده  اید روی هت دو پا  ه طور مساوی پخش وده  اود و در حال  نشسته 1.
 . اودآویزان  ه طور آزاد 

 عستی ه و ساق پا  طور کامل قا ل دستتسی  اود )در افتادی که پای  پ  ه هتاز فتد  خواه د پا ه وسوار خود را  اال زد2.
 (.آس ب دیده و غ ت قا ل ارزیا ی اس  از پای راس  استفاده وود

 .تتیش  خش ساق پا قتار داده و اندازه را یادداو  ن ایید  متت نواری را دور پهش3.
 گ تی اندازه گ تی وده انجام ده د تا از تت از محل اندازه التت و پاییشگ تی دیگت در دو ناح ه ک ی  ا  ار دیگت دو اندازه4.

 د.اول خود مط ئش ووی
 گیری دور ساق پا در حالت خوابیده ب( نحوه اندازه

 : تای اندازه گ تی دور ساق پا در فتدی که قادر  ه ایستادن یا نشستش ن س   ه تتت ب زیت ع ل کب د
 .درجه قتار ده د91 خ   خوا ان د و زانوی  پ او را در زاویه فتد را در حال  طاقباز روی ت1.
 .متت نواری را دور  زرگتتیش قطت ساق پای  پ قتار ده د2.
 .نوار را  ه نتمی  کش د. نه آنقدر محکم که روی  اف  فشار   اورد3.
 .متت  بویس د سانتی1/1اندازه روی نوار را  خوان د و  ا دق  4.
 .متت اختالف وجود داوته  اود سانتی1/5، نباید   ش از گ تی مجدد در اندازه5.

 
 

 گیری ارتفاع زانو اندازه
 گ تی قد وجود ندارد یا  ه دل ل از اندازه قد زانو )ارتفاذ زانو( تبها در سال بدان جه  تخ  ش قد در مواردی که امکان اندازه

 گ تی وزن سال بد وجود ندارد، ردی که امکان اندازهدر مواBMIخ  دگی پش  قا ل انجام ن س  و یا  تای تعییش تقتیبی 
 وود. اندازه گ تی ارتفاذ زانو  ا استفاده از کال پت انجام می وود. در صورت عدم دستتسی  ه کال پت می توان از خط استفاده می

 .درجه در زانو و ساق پا استفاده کتد91 کش و گون ا  ا رعای  زاویه 
 و در حالت نشستهگیری ارتفاع زان الف( اندازه
 . اودآویزان درجه 91 گ تی ارتفاذ زانو در حال  نشسته، پاهای فتد  اید  ا زاویه   تای اندازه
 گیری ارتفاع زانو در حالت چمباتمه ب( اندازه

 در فتدی که در حال    بات ه قتار دارد و قادر  ه نشستش  ت روی صبدلی ن س ،  اید پای او را طوری قتار ده د که زانو
 گ تد. در ایش وضع   درجه داوته  اوبد. ایش  هتتیش حالتی اس  که پای فتد ک  دس  و ا قتار می91 و قوزک پا زاویه 

 .می توان د  ه روش اندازه گ تی ارتفاذ زانو در حال  نشسته ع ل کب د
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 زانو در حالت درازکش گیری ارتفاع ج( اندازه
 ر  ه نشستش ن س   اید او را در حال  طاقباز قتار ده د طوری که ک ت اودر فتدی که در حال  دراز کش قتار دارد و قاد

 .درجه خم وده  اود91 صاف  اود و زانو  ا زاویه 
 :در هت سه حال  فوق،  ه تتت ب زیت ع ل کب د

 .ت  ه ثا   کال پت را زیت پاوبه پای  پ )تتج حا( زیت قوزک خارجی از استخوان نازک نی ف کس کب د1.
 )متت  االتت از استخوان کشکک سانتی5 حتک کال پت  اید روی سط  قدامی ران قتار گ تد. ) االی استخوان ران حدود ت  ه مت2.
 محور کال پت  اید موازی محور استخوان درو  نی  اود، طوری که محور کال پت از  االی قوزک خارجی استخوان نازک نی3.

 .و قس   خسفی ست استخوان نازک نی عبور کبد
 .ک ی  ه  اف  فشار وارد کب د4.
 متت سانتی 1/1در ه ان وضع تی که پا و کال پت قتار دارند مجددا اندازه گ تی را انجام ده د و عدد ارتفاذ زانو را  ا دق  5.

 .ثب  کب د
 عدد  دس  آمده را در فتمول زیت قتار داده و قد فتد را محاسبه ن ایید6.

 : استفاده از فرمول چامال ایستادن نیستند یا خمیدگی پشت دارند براساس ارتفاع زانو تا پاشنه با فرمول محاسبه قد افرادی که قادر به
 قد: برای زنان=   88/84 –( 24/1×(+ )سش 83/1 ×)قد زانو  یا    (cm 82/8 Error) ا  قد=   75 ( + 91/1 ×) قد زانو  –( 17/1 ×)سش 

 قد : برای مردان=   19/64 –( 14/1×(+ )سش 13/2 ×)قد زانو    یا         (cm  84/7 Error) اقد =   11/59( + 18/2 ×)قد زانو 
 

  اود گ تی سش، سال می متت و واحد اندازه گ تی قد و ارتفاذ زانو، سانتی واحد اندازه :توضیح

 
 ؛ (MAC) محیط وسط بازو اندازه گیری

 .وود استفاده میBMIندازه مح ط وسط  ازو  تای تعییش تقتیبی گ تی وزن سال بد وجود ندارد از ا در مواردی که امکان اندازه
 اندازه گ تی مح ط وسط  ازو  ه تتت ب زیت در فتدی که در حال  نشسته یا درازکش ده  ه پش  قتار دارد انجام م شود.در

  تجستگی خارجی در نقطه وسط   ش اندازه گ تی دون آست ش لباس استفاده کب د. چپ صورت امکان و تتج حاا از  ازوی 
 : اید متاحل زیت درنظت گتفته وود اندازه گ تیاستخوان وانه )آکتوم ون( و نوک آرنج )اوله کتانون( انجام م شود.  تای 

 . ازوی  پ را خم کب د و نوک آرنج و  تجستگی خارجی استخوان وانه را مشخص کتده و عالم   زن د1.
 .ص کتده و عالم   زن دنقطه وسط   ش نقاط عالم  زده وده را مشخ2.
که دس  فتد  ه موازات  دن وی  ه حال  رها و ول قتار گتفته، مح ط م انه  سپس در حالی3.

 .گ تی کب د.  تای ایش کار از متت نواری استفاده کب د زده وده، اندازه عالم   ازو را از روی نقطه
 نه   ش از اندازه کش ده وده  اود( دق  کب د که نوار کامالا م اس  ت  ازوی فتد  اود )نه آزاد و4.
دق  کب د که پوس  و عضالت افتاد د ار سوءت تیه  س ار ول  وده و کو کتتیش فشار اضافی 5.

 .گ تی وود تا مح ط م انه  ازو ک تت از حد واقعی اندازه م تواند  اعث گتدد
 . الفاصسه عدد را خوانده و ثب  کب د6.
 .ه د تا از صح  عدد قتائ  وده اط  بان حاصل کب دگ تی را دو  ار انجام د اندازه7.
 اندازه  دس  آمده را در فتمول زیت قتار داده و وزن تقتیبی را محاسبه ن ایید8.
 

 :ازوب ارتفاع زانو و محیط وسط فرمول محاسبه وزن افرادی که قادر به ایستادن روی ترازو نیستند بر اساس
 : وزن برای زنان دق (± Kg42/11) ا  قد زانو( =  وزن × 19/1+ ) اندازه وسط دور  ازو( × 68/2) + 65 /51
 : وزن برای مردان دق (± Kg46/11) ا  وزنقد زانو(  =  × 11/1اندازه وسط دور  ازو( + ) × 17/3 ) + 75 /81
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 آشنایی با منابع غذایی آهن و عوامل افزایش دهنده و کاهنده جذب آن: 9سوال 
 ه های جذب آهنافزایش دهنده ها و کاهند

(   شتت اس  و قا س   جتب  االتتی را دارد و مقدار و نوذ آهش در مبا ع گ اهی   آهش در مبا ع ح وانی )انواذ گوونوذ و مقدار 
( ک تت و قا س   جتب ک تتی دارد. قا س   جتب آهش در مبا ع گ اهی را می توان  ا خوردن نان ها، سبزیجات، حبو ات، م زها )انواذ

 افزایش داد. Cها  ا مبا ع ح وانی و مبا ع گ اهی غبی از ویتام ش  م زمان آنمصتف ه
 انواع آهن موجود در مواد غذايي
 ه صورت هم  %41وجود دارد. آهش موجود در غتاهای ح وانی   (nonheame) ( و غ ت هم heameدر مواد غتایی دو نوذ آهش هم )

م تبها اندکی تح  تاث ت غتا و تتوحات  ه صورت غ تهم اس . جتب آهش ه   %111 ه صورت غ تهم اس  و در غتاهای گ اهی  %61 و 
 اس  تح  تاث ت موادغتایی ع دتا هم جتب وود، در حالی که جتب آهش غ تهم %21-%31دستگاه گواروی قتار می گ تد و م کش اس  تا 

( ه تاه  ا مبا ع غتایی حاوی حبو ات و غالت  آهش )گ اهی مثل اس . در صورتی که مبا ع غتایی %5-%8و جتب آن حداکثت حدود 
  تا ت   شتت می وود. 3تا  2مصتف وود جتب آن ها cویتام ش 

 عوامل عبارتند از:  نآهن غیر هم تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد و کمتر جذب می شود. ای

 عوامل  افزایش دهنده جذب آهن:

  ویتامینcویتام ش :c  تتیش افزایش دهبده جتب آهش اس . با تایش توص ه می وود که مبا ع غتایی  یا اس د اسکور  ک قوی
در م وه ها  ه  cویتام ش . ا غتا(ه تاه  ا مبا ع غتایی آهش مصتف وود. )مثالا مصتف ساالد و سبزی خوردن ه تاه   cویتام ش 

وز حتی االمکان یکی از م وه های مصتفی از و سبزی های تازه  ه فتاوانی یاف  می وود. توص ه می وود در طول رخصوص متکبات 
 وود.  گتوه متکبات انتخاب

 :و ماهی یاف  می ووند جتب آهش را افزایش می  پتوتئ ش های ح وانی که در گوو  گاو، گوسفبد، جگت، متغ پروتئین حیوانی
 دهبد. با تایش اضافه کتدن مقداری گوو   ه غتاهای گ اهی جتب آهش غتا را افزایش می دهد.

 :ودت اس دیته معده، حالل   و در نت جه جتب آهش غتاها را افزایش می دهد.  با تایش ک بود تتو  اس دمعده یا  شدت اسیدیته معده
 د.بمصتف  ی رویه مواد قس ایی مانبد آنتی اس دها  ا ایجاد عدم محسول   آهش در معده و دئودئوم می توانبد  ا جتب آهش غتا تداخل ایجاد کب

 ثر در کاهش جذب آهن:عوامل مو
  :ساع   عد  2موادی در  ای  ه نام تانش وجود دارد که از جتب آهش جسوگ تی می کبد.  با تایش  هتت اس  یک ساع  قبل و چای

 از غتا از مصتف  ای خودداری وود.  ه طور کسی  هتت اس  از  ای ک تني استفاده وود.
  :ی ف تات اس  نان می  اود. زمانی که نان  ه صورت تخ  ت نشده مصتف از مبا ع غتایی ع ده که حاوفیتات و جوش شیرین

وود ف تات موجود در آن مانع جتب آهش می وود ولی در نان های تخ  ت وده ایش مشکل وجود ندارد.یکی از دالیل مهم ک بود 
ند. در صورتی که از جوش و تیش آهش و کم خونی ناوی از آن در کشور ما مصتف نان هایی اس  که  ا خ  ت ورن امده ته ه وده ا

 ، جتب آهش مختل می وود.  تنان و وجود اس د ف ت ک در نان ه جای خ  ت مایه در پخ  نان استفاده وود،  ه عس  ورن امدن خ
  :کسس م  ا جتب آهش تداخل دارد. با تایش اگت ه تاه  ا غتا و ت مصتف وود، کسس م موجود درآن می تواند از جتب آهش کلسیم

  .اس  ک ک می کبد از ایش قاعده مستثبی ماس   ه عس  ایبکه حاوی اس د الکت ک اس   ه جتب آهش غتا جسوگ تی کبد. غتا
 ماس  ه تاه  ا غتا مانعی ندارد. (م سی ل تت 241 ا حجم  ل وان ه اندازه یک یک کاسه )  با تایش مصتف

  ظروفعناصر موجود در 
  ش )کاهبده جتب آهش( و اسفباج  ه دل ل اگزاالت  اال و آهش از نوذ غ تهم جتب آهش  االیی ندارند. ویتتخم متغ  ه دل ل وجود فس: مهم نکته

 درصد ن از روزانه یک زن م انسال( 11)ک تت از  .داردم سی گتم آهش  1.1حدود عدد پسته  51ه  ب ش م زها هم آهش نا  زی دارند  ه طور مثال 

 ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای
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 از مصرف قرص آهن : آگاهی از عوارض جانبی ناشی2سوال  

  ( نباید قطع کبد  ون ایش عوارط و. ه چ گاه مصتف قتص آهش  ه دل ل وجود عوارط احت الی ) تهوذ، استفتاغ، یبوس..
 مع والا پس از  بد روز  هبود می یا بد.

 ایش الزم مصتف قتص آهش  ا معده خالی م کش اس  موجب اختالالت گواروی از ج سه حال  تهوذ و درد معده  شود.  با ت
 اس  در صورت ایجاد ایش عوارط قبل از خوردن قتص آهش صبحانه و یا م ان وعده خورده  اود.

  حبو ات( مصتف کبد. -نان های سبوس دار  - م وه - سبزی) ، مایعات زیاد و غتاهای ف بتدارجه  جسوگ تی از یبوس 
 ت خطتی را  ه دنبال ندارد. ا مصتف قتص آهش احت ال ت ته ودن رني مدفوذ وجود دارد که ایش ام 

 :آموزش داده شودخالصه توصیه های غذایی که باید به مراجعین 

گتم گوو   تا ت  ا حدود یک قوطی کبتی  گوو  قتمز یا مصتف یک  هارم  31ال ( گوو  کافی مصتف وود. )حداقل دریاف  
 س به متغ یا نص  ران متغ(

 ( مصتف وود.آ س  وی طب عی یاساالد /سبزیجات) Cب( حبو ات ه تاه ویتام ش 

 ساع   عد از غتا،  ای مصتف نشود. 2پ( از یک ساع  قبل از غتا تا 

 مصتف نشود.دوغ یا نووا ه ت( ه تاه غتا، 

 ث( نان های  ا جوش و تیش مانبد  ت تی و  عضی لواش ها محدود وود.

 ته ودن  ه ظتوف پ تکس )و شه ای( مبتقل وود.غتاهای تتش و اس دی در ظتوف روحی پخته نشود و در صورت پخ -ج( ظتوف: 
 شود.ن استفادهظتوف مسی  از  ه ه چ عبوان -               

 دیاداز ت اساس رفتنس های ت تیه اکثت افتاد جامعه مس کافی از طتیق غتا دریاف  می کببد و ک بود مس  س ار نادر اس  و  ظروف مسی:
 ، آلزای ت، مقاوم   ه انسول ش، کوتاه قدی و... می گتدد.ریزش مونی، مشکالت کبدی، عصبی،  اعث مشکالتی از قب ل کم خو دریافت مس

ها وود و در  عضی م ازه از هم  ه راحتی قسع ختاو ده وده و مس وارد  دن می ،قلع اندودکردننکته قا ل توجه ایبکه در صورت 
ستب وارد وده در  دن، در کبد تج ع . تی  ه  دن وارد خواهد کتدقسع موردنظت ه تاه  ا ستب می  اود که آس ب های جبتان ناپتی

کتده ومس وما   ا ستب  ه متاتب از مس وما   ا مس  تای انسان خطتناکتت  وده و در طول زمان موجب آساب  ه ساستم عصبی 
 .تدریجی می وودقطعا کبد قدرت مبارزه  ا  ب ش   زی را نداوته و وخص د ار متگ  )م ز( و استخوان ها می وود و

که ماه    را  تای پخ  و پز  ه ویژه غتاهاییاستفاده از ظتوف مسی  (FDA) سازمان غذا و داروی امریکامتاجع عس ی از ج سه 
 تند و  اعث ورود   ش از اندازه مس  ه غتا و  دن  ون الیه داخسی ظتف را از   ش می اس دی و تتش دارند توص ه ن ی کببد

 . کبدجتب کسس م و آهش را وده و در کبد رسوب کتده و مس وم   ایجاد می الل دروود و اعث اختمی
ن ز از ظتوف مسی  ه عبوان نحاس )نحس( سخش آورده وده و ا وعسی س با ن ز ظتوف مسی را  ا نام  طب سنتیدر مبا ع 

 قاتل( یاد کتده اس .)سم
ببد کستبد که  ه ه چ وجه مواد س ی را  ه مواد غتایی در حال طبخ وارد ن ی هتتیش ظتوف  تای طبخ مواد غتایی، ظتوف مقاوم  ه حتارت ه

  بد. او هایی هستبد که د ار ختاو دگی هت بد کو کدر مقا ل  دتتیش ظتوف، تفسون .هاو پ تکس ، ستام کیایاز ج سه ظتوف و شه
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 آموزان عوارض ناشی از کم خونی فقر آهن در دانش: 3سوال
 .ظ سالم ، رود مطسوب و فتاهم ساختش زمابه مباسب  تاي كادگاتي در دوران تحصاست ضتوري اس آهش كافت  تاي حف

 آموزان اغسب از ورزش وكببد. اكش دانشخونت فقتآهش هستبد، ه اشه احساس خستگت و ضع  متآموزانت كه د ار كم دانش
 شوند. در اكش افتاد ت ییتات رفتاري  ه صورتكببد و كا در هبگام ورزش خاست زود خسته ماهاي  دنت دوري متفعالا 

 افت تحصيليخونت فقتآهش  ه عس  تأثات  ت قدرت كادگاتي و كاهش آن،  حوصسگت و  ت تفاوتت مشاهده ماشود. كم  ت
 .و ضع  س ستم ای بی اواره کتد می توان  ه اختالل در رود، افزایش خطت عفون  سایر عوارضد. از ووآموزان را  اعث مت دانش

 

 : آهن یاری در مدارس4سوال 

 ،ل آنی پیشگیری و کنتر خوني فقرآهن در دختران سنين بلوغ و برا بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت، با توجه به شيوع باالي کم
هر هفته يک عدد قرص آهن )فروس  ماه( 4هفته ) 96در این سنین الزم است کلیه دختران دبیرستانی در هر سال تحصیلی به مدت 

 .سولفات يا فروس فومارات يا فرفوليک( به صورت منظم مصرف کنند

 ماه از هت سال تحصاست واوذ 4قتص آهش در مدت  عدد  16تحقاقات انجام وده در كشور ما نشان داده اس  كه  ا مصتف
 اي كاهشهش قدرت كادگاتي  ه مازان قا ل مالحظهخونت فقتآهش و عوارط ناوت از آن از ج سه اف  تحصاست و كا ودت كم و

 هاي آهش گفته وده )اكش تعداد و اكش دوز از قتص آهش( تبها  تاي پاشگاتي از يته مهم اكش اس  كه مصتف قتصن كا د.مت
 .خونت فقتآهش متاجعه  ه پزوك ضتوري اس  خونت فقتآهش اس  نه درمان آن و در صورت ا تال  ه كم كم

 ماهه 3 طت كک دوره  سال هم ) ه دختت و  ه پست(14 تا 7 خونت فقتآهش  ه کودکان توصاه وود  تاي پاشگاتي از کم ه والدكش
 .هفته(،  ه طور هفتگت كک عدد قتص آهش داده وود12در هت سال )

دارند.  ه والدكش  رخونت ناوت از آن قتا ( هم مانبد دختتان، در معتط خطت ک بود آهش و کمسال 15-19سباش  سوغ ) پستان در
طور هفتگت كک عدد قتص آهش  ه  خونت فقتآهش در اكش گتوه، آنها را تشوكق کببد که  هتوصاه کباد  تاي پاشگاتي و کبتتل کم

 .هاي  سوغ مصتف کببد ماه( و در طت سال4)هفته در سال 16مدت 
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 اهمیت مصرف ید و منابع غذایی ید :5 سوال

د ن از  تای زندگی اس  که  ه مدت طوالنی در  دن ذخ ته ن ی وود. در نت جه الزم اس  مقدار ک ی از ید یک عبصت طب عی مور
مهم اس  و در اثت ک بود آن گواتت ایجاد می وود. ) زرگی غده ت توئ د  عملکرد غده تیروئیدآن  ه طور روزانه مصتف وود. ید  تای 

اللی اس  که در اثت ک بود ید ایجاد می وود. اختالالت مهم دیگتی که در اثت ( هت  بد که گواتت حداقل اخت.را گواتت می نامبد
ک بود ید  توز می کبد، عقب ماندگی جس ی و ذهبی، اختالالت عصبی و روانی، متده زایی، لو ی  شم، کت و اللی و ... می  اود. 

 ایش عوارط در مباطقی که ک بود ید ودید اس  و وذ دارد.

و و تدهی   شتت مورد ن از اس  و دریاف  مقدار کافی آن اه    ح اتی   ارداریدوران کودکی،  سوغ، ید  خصوص در اوایل 
دارد. جب بی که در رحم مادر در حال رود اس   تای رود و تکامل طب عی م ز و جسم  ه مصتف مداوم ید ن از دارد و  بان ه 

و دائ ی می گتدد. ک بود ید ه  ب ش  ندگی ذهنی و جسمی شدیدعقب مامادر در معتط ک بود ودید ید قتار گ تد، کودک د ار 
 گتدد. کاهش بهره هوشیمی تواند  اعث  توز اختالالتی در راه رفتش، صحب  کتدن، فکت کتدن و کار کتدن و 

ز ح واناتی که امببع تأم ش ید موردن از  دن خاک اس .  با تایش م زان ید موجود در گ اهان ، سبزیجات، م وه جات و ... و ه  ب ش 
   ا د.ی ایش محصوالت ت تیه می کببد را طه مستق م  ه خاک مبطقه دارد ودر اثت  ارش و  ه متور زمان مقدار آن در خاک کاهش می

 ،وژن نظ ت کسممصتف وود و در مصتف غتاهای گواتت غذاهای دریایی و نمک یدداروود غتاهای غبی از ید نظ ت  با تایش توص ه می
 زیاده روی نشود.  ه و تتوس م 

بهداشت، توانسته شیوع گواتر و  وزارت دفتر بهبود تغذیه جامعه سال تالش و پیگیری 25طی  های تصفیه شدهددار کردن نمکی
 .کاهش دهد 9386درصد در سال  7کمتر از به  9368درصد درسال  68اختالالت ناشی از کمبود ید را از 

 تصفیه شده یددارآگاهی از نحوه نگهداری نمک  :6سوال 

 خورو د و رطو   نگهداری کبد ن ک را  اید دور از نور 
 نگهداری کبد ودر آن  اید محکم  سته وود. تیرهن ک را  اید درظتوف و شه ای یا پالست کی  
 .کب داضافه  انتهای پخت غذادر  را آن، ن ک غتا تای حفظ ید  

 

 : مضرات نمک دریا7سوال 
های فتاوانی مانبد وش، ماسه، سبي عادن، دریا ه ها و آب دریا  ه دس  می آیبد ناخالصیسبي ن ک و ن ک دریا که از م 

ون ایش که کببد  درا دارند که ایش فسزات سبگ ش در کبد انسان رسوب می و کادم وم ج وهاز قب ل ستب،  فلزات سنگینو  عضی 
د و  ه ایش تتت ب  اعث    اری های کبدی می گتدند. ووها را دفع کبد و  ه متور  ت م زان آن افزوده می دن  تواند آن

  اود.پس  تای مصارف خوراکی حتی خ ساندن  تنج مباسب ن ی
 گتم ن ک مصتف کتد.( 251 اود. ) تای تام ش ید روزانه از ن ک دریا  اید حدود و در حد صفت می ید ناچیزن ک دریا دارای  
 عق سی حک م االدویه مخزن کتاب 1621 صفحه در. اس  وده معتفی ریاد ن ک ن ک، نوذ  دتتیش ن ز سنتی طب مبا ع در 

 شای در که کبدمی صحب  هان ک مورد در کتاب ایش مس   خش در اس  ایتانی طب حک ای تتیشقوی از یکی که ختاسانی
 .س ا ن ک نوذ  دتتیش دریا آب از ودهاستختاج ن ک یعبی "بحر ماء من مصنوع ملح همه بدترین" آمده  خش

 وود.ن ک وده و مبجت  ه افزایش مصتف ن ک و در نت جه    اری قسبی عتوقی می کاهش شوریناخالصی موجب  

 
 



 
32 

 

 آشنایی با شرایط نگهداری و مصرف صحیح روغن ها :8سوال 

 که الزم اس  فتد  ه آنها اواره ن اید عبارتبد از: مصرف روغن نکات مورد توجه در هبگام

 ز روغش مایع مع ولی و  تای ستخ کتدن از روغش مایع مخصوص ستخ کتدن استفاده وود. تای پخ  و پز مع ولی ا 

  تای ستخ کتدن غتا استفاده ن ود. مدت یک روز ار و آن هم در  2-3روغش مخصوص ستخ کتدنی را نباید   شتت از  

 .قبل از استفاده از روغش مخصوص ستخ کتدنی  اید آن را تکان داد 

 زیتون، کبجد، کته، مارگاریش  تای ستخ کتدن مواد غتایی عدم استفاده از روغش 

 .از مصتف افتاطی روغش پته ز وود 

  عدم حتارت دادن روغش  ا وعسه زیاد 

 عدم ستخ کتدن زیاد مواد غتایی 

  عدم حتارت دادن حسب یا قوطی روغش 

  تای ستخ کتدن موادغتایی  تای کاهش مصتف روغش چدنیاستفاده از ظتوف  

 روغن ها نکات زیر را بداند:  نحوه نگهداریرود مراجعه کننده در خصوص انتظار می  

 .دور از رطو   و نور و مجاورت هوا و در محل خشک و خبک نگهداری ووند 
 .درب ظتف روغش پس از هت  ار مصتف  اید کامالا  سته وود 
 .قاوق آغشته  ه مواد غتایی داخل ظتف روغش زده نشود 
 نور و حتارت نگهداری وود. روغش در محل خشک، دور از 

 مضرات روغن دنبه :1 سوال

 ايه تفاوت امتوز انسان  ا پاشاباان زندگت. اس  انگاري ساده حاوانت، روغش مصتف تبها  ه گتوتگان ع ت طول دادن ر ط 1 -
 متوسط ت،تاركخ وواهد و مستبدات طبق كه اكش  ت مضاف!  ود  اشتت  ساار در آن زمان بدني فعاليت كه اكش ج سه از داو   سااري

 !اس  داوته  ش گاتي افزاكش حال، ه  تا گتوته از زندگت  ه اماد و ع ت طول

 آیا س وم موجود در مح ط در زمانه فعسی در گتوته هم وجود داو ؟ ووند، مت انباوته  ت ت  اف  در ها آالينده و سموم از  سااري -2

که  اس  ن ز آمدهکتاب ذخ ته خوارزمشاهی(  421حه فکتاب مخزن الدویه و ه  ب ش ص 311) ه طور مثال در صفحه  طب سنتیدر مبا ع  -3
 .ها   اری س اری از  کبد و ضع   ودن معده ن ز  تا ت اس   ا وتوذروغش ح وانی معده را ضع   می

و انطاکی کفته که  سا  اود   همضع  قوت هاض طئ الهضم و مکتب و م بی و در مورد روغش دنبه:  311صفحه  -)متش کتاب مخزن االویه
 جأه کتد.(که در مبتود موجب موت ف

وخص نسب   ه روغش های ح وانی  سالم   تاي ذرت و سوكا كانوال، زكتون، وكژه  ه ماكع هاي روغش متعادل مقادكت مصتف -4
 مف دتت اس .

 انتحاو هاي  ت ت مصتف ارتباط مطالعات اكش. اس  متعدد عس ت مطالعات و وواهد  ت مبتبت اي ت تكه و پزويت هاي توصاه -5
 . اند داده نشان را ها ستطان انواذ و عتوقت-قسبت هاي  ا اري  ا
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 برنامه کشوری مكمل یاری گروه های سنی و فیزیولوژیک: 91سوال 

 نام دارو دارو شکل گروه سني دارو مقدار و طرز دادن
 ويتامين قطره آ + د يا مولتي روزانه يك سي سي

 قطره در روز 25معادل 
 تا پايان تولد 5تا  3شروع از روز 
 مولتي ويتامين يا قطره ماهگي24 

 ويتامين آ+د

بارداری تا  96مادران باردار؛ شروع از هفته  روزی يك عدد
 هنگام زايمان

 قرص يا
 مولتي ويتامين كپسول

 951حاوی مينرال 
 شيرده؛ روزی يكمادران ** ميكروگرم يد 951روزی يك عدد حاوی ميكروگرم يد

 قرص تا سه ماه بعد از زايمان
 قرص يا
 كپسول

 بدن ازای هر كيلوگرم وزن به قطره( 9) ميلي گرم 9روزانه 
 قطره در روز 95المنتال معادل  ميلي گرم آهن 95تا حداكثر 

 ماهگي تا پايان 6از پايان  ***
 ماهگي و يا همزمان با شروع 24

 )ماهگي 6تا  4تغذيه تكميلي )بين 
 قطره

 قطره /شربت و
 قرص آهن

برابر وزن زمان تولد شود )حدود  2زمانی که وزن کودک 
قطره آهن به ازای هر کیلوگرم وزن تا  2ماهگی(،  2

 قطره 95حداکثر 

 تا 9511نوزاد با وزن تولد 
 قطره 2511کمتر از 

 2برابر وزن زمان تولد شود )حدود  2زمانی که وزن کودک 
آهن به ازای هر کیلوگرم وزن تا قطره  3-4ماهگی(، 

 قطره 95حداکثر 
 قطره 9511نوزاد با وزن تولد کمتر از 

يا فروس  قرص فروس سولفات هفته ای يك عدد
المنتال به  ميلي گرم آهن 61 فرفوليك حاوی فومارات يا

 تحصيلي هفته در طول هر سال 96مدت 
 قرص سال 98تا  92دختران نوجوان 

 وس سولفات يافر روزی يك عدد قرص
 المنتال ميلي گرم آهن 61 فروس فومارات حاوی

 96مادران باردار؛ شروع از هفته 
 قرص بارداری تا پايان بارداری

فروس فومارات  فروس سولفات يا روزی يك عدد قرص
 المنتال ميلي گرم آهن 61 حاوی

 مادران شيرده؛ از زمان زايمان تا
 قرص سه ماه بعد از زايمان

 قرص يك ميلي گرمي نصفروزی 
 مادران باردار به محض اطالع از

شروع  بارداری و يا ترجيحًا سه ماه قبل از
 ** بارداری تا پايان بارداری

 اسيدفوليک قرص

 ميكروگرم 511حاوی  قرص يك عددروزی 
 ميكروگرم يد 951اسيدفوليك و

 مادران باردار به محض اطالع از
شروع  بارداری و يا ترجيحًا سه ماه قبل از

 ** بارداری تا پايان بارداری
 يدوفوليک قرص

 نوجوانان سن مدرسه واحدی هزار 51ژله ای  ماهي يك عدد قرص
 پرل (سال 98-92)

 Dويتامين 
 پرل جوانان واحدی هزار 51ژله ای  ماهي يك عدد قرص
 پرل ميانساالن واحدی هزار 51ژله ای  ماهي يك عدد قرص
 پرل سالمندان واحدی هزار 51ژله ای  ماهي يك عدد قرص

يك عدد قرص  هنگام زايمان روزانه از شروع بارداری تا
 پرل مادران باردار  واحدی 9111 ژله ای

ميلي گرم كلسيم  511تا  411حاوی  روزانه يك عدد قرص
 Dکلسيم/ کلسيم  قرص سالمندان**** Dالمللي ويتامين  واحد بين 411تا  211و



 
34 

 

ماهگت 24  روزگت تا پاكان5 تا 3  از سشA واحد وكتاماش   1511و Dواحد وكتاماش 411سبه گتدد كه روزانه محاتعداد قطتات طوری  *
 . ه كودكان داده وود

صورت ه   در صورتت كه قتص كا كپسول مولتت وكتاماش دارای اساد فولاك كا قتص فتفولاك تجوكز وود نااز  ه دادن اساد فولاك **
 .اری ناس جداگانه تا پاكان  ارد

توان از ماهگت آغاز مت وود ولت  ا توجه  ه مبحبت رود كودک مت6ه زمان  ا وتوذ ت تكه تي است اس  كه مع والا در پاكان  ***
 نوذ قطته پاكان  هار تا وش ماهگت وتوذ كتد.  بان ه در تتكابات قطته مولتت وكتاماش آهش وجود داوته  اود الزم اس  اكش

 .كه تي است  ه كودک داده ووده زمان  ا وتوذ ت ت
 .قتار داردD وكتاماش  دركاف  ويال و در محدوده اك ش از نظتدون ا  Dسام  ا قتص كس Dهزار واحدی وكتاماش  51صتف ه زمان مي ل م ****

 

 : در خصوص مكمل ها به نكات زير توجه کنيد

 .فتآورده های آهش را دور از دستتس كودكان قتار دهاد 1-
 .آهش، مدفوذ را تاته و سااه رني مت كبدسولفات  2-
 .فتآورده های آهش را نباكد  ه ه تاه وات،  ای، قهوه، دم كتده های گااهت و داروهای ضد اساد معده مصتف كتد -3
ا واتخوار را   اتخوار   يانبد و پس از هت  ار مصتف  ه كودک ك ت آب دهبد و دندان هایه كباد قطته آهش را ته دهان واتوص -4

 .های واتخوار را جتم تاته رنگت مت پوواند صورت دندان كك پار ه كا مسواک نتم پاک كببد. در غات اكش
تهوذ و  ضت مانبد حال ت اا  عد از غتا و قبل از خواب مصتف ن اكبد تا از  توز عوار ه زنان  اردار آموزش دهاد كه قتص آهش را ح5- 

 .استفتاغ جسوگاتی وود
زای ان زودرس، تولد نوزاد نارس، عفون ، تاخ ت رود داخل رح ی، سقط جب ش، افزایش خطت  :ی مادر  اردارخونی  تاکمعوارط 

  اکالمپسی و افستدگی پس از زای انپته
 اهد  ه او توصواغ و درد معده مت وتفتقتص د ار عالك ت مانبد تهوذ، اس حا تف ص بان ه زن  اردار عساتغم مصاگت  -6

    هكتد. در مواردی كه عوارط خاست ودكد اسقطع نيبد زكتا پس از  بد روز معده عادت خواهد كباد مصتف قتص را 
 .پزوك ارجاذ داده وود

 وود که اولوی   ا مصتف یدوفول ک  ه تعداد یک عدد در روز می  اود. وتوذ  ارداری از قبل سه ماه از اسادفولاك كا و كدوفولاك مصتف -7
وفول ک در متکز/پایگاه/خانه  هداو  و عدم توانایی ختید آن توسط مادر  اردار، قتص اس د فول ک در صورت موجود نبودن ید -8

 مايتوگتم )تقتكباا نص  قتص كك ماست گتمت( مت  اود  با تاكش اگت 411 مازان مورد نااز اسادفولاك در  ارداری روزانهتجویز گتدد. 
 .ف نص  قتص  ه طور روزانه  تای مادر  اردار كافت مت  اودقتص های موجود قا ل نص  كتدن )خط دار( هستبد مصت

 . اردار  اید داده وود م کتوگتم ید  ه کس ه مادران 151ماه پس از زای ان مک ل مولتی ویتام ش حاوي  3از پایان ماه  هارم  ارداري تا  -9
یدو فول ک نباید   کتوگتم ید مصتف می وود مک لم 151  دیهی اس  از پایان ماه  هارم که مک ل مولتی ویتام ش م بتال حاوي -11

 .استفاده وود
م بتال مصتف ن ی کتد،  ایستی مک ل یدوفول ک را جه  تام ش ید موردن از  –در صورتی که مادر  اردار اصال مک ل مولتی ویتام ش  -11

 روزانه مطا ق  ا روال قبل استفاده کبد.
 مصتف می کببد و  ه طور مبظم وضع   ت توئ د آن ها  ترسی می وود  المانع اس .  لووتیروکسین قتص یدوفول ک  تای مادران  ارداری که -12 

 ه  مبتال  اردار مادران  تاي لتا. اس  م بوذ  اردار مادران ج سه از هیپرتیروئیدیسم  ه مبتال افتاد در یدوفول ک مک ل مصتف -13
 اس دفول ک تجویز وود. ه پتت توئ دیسم
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  تای  ،سال نسب   ه متدان از واوذ  االتتی  تخوردار اس 59-31در زنان " د" ه اكش كه ك بود وكتاماش   ا توجه14- 
 هزار 51، زنان اكش گتوه سبت نسب   ه متدان در اولوك  قتار دارند. لتا  بان ه محدودكتت در تهاه مگادوز دركاف  مي ل

 .مه قتار گاتندواحدی وجود دارد الزم اس  ا تدا زنان، تح  پووش  تنا
 51111پاشگاتی )ماهت كك عدد مي ل  در جامعه، قبل از ارائه مگادوز  ا دوز "د"توجه  ه واوذ  االی ك بود وكتاماش   ا 15-

 .ناس  "د"گاتی سط  ستمت وكتاماش  واحدی(، لزومت  ه اندازه
 اكش " د" تای پاشگاتی از ك بود وكتاماش  ، زكس  دستتست خو ت ندارد لتا"د" ا توجه  ه اكش كه نوذ تزركقت وكتاماش  16-

 .وودويل از دارو توصاه ن ت

  ه ه تاه ارائه مگادوز الزم اس  كاركبان  هداوتت در نظام خدمات  هداوتت اولاه،  ه كساه افتاد توضاحاتت در خصوص17-
 : گونگت مصتف و عوارط احت الت ناوت از مصتف  اش از اندازه را  ه وتح زكت ارائه دهبد

 .وام( مصتف وود های اصست غتا )ناهار كا  ا وعده "د" هتت اس  مي ل وكتاماش  -ال        

 . دون عارضه مت  اود سال  59-31دوز پاشگاتی كببده فوق در كساه افتاد  -ب       
 پتنووت،در صورت  توز عالئم مس وما  وامل كبوس ، ضع ، خستگت، خواب آلودگت، ستدرد، كاهش اوتها،  -ج       

   .ن ایید خشيت دهان، تهوذ و استفتاغ از ادامه مصتف مگادوز خودداری كتده و  ه متكز  هداوتت درمانت/ خانه  هداو  متاجعه
 و كا مصتف مي ل "د"، از فتد ماانسال در خصوص تجوكز آمپول وكتاماش "د"الزم اس  قبل از تجوكز مگادوز وكتاماش  -18

 صورت مصتف كيت از اكش دو مورد  اكد در تجوكز مجدد مگادوز احتااط وود و فتد مورد نظت  ه مگادوز مشا ه سوال وود. در
 .پزوك  تای تص ام گاتی نهاكت از جه  مصتف مي ل ارجاذ داده وود

 ثا   وود )سط  "د"در صورتت كه  ا آزماكشات ستمت ك بود وكتاماش " : د"موارد اثبات وده ك بود وكتاماش در  19-
 ( فتد را جه  درمان  ه پزوك متكز ارجاذ دهاد. پتوتيل درمانت  تای اكشnmol/lit31 تت از از ستمت ك 

 . اودهفته و  عد دوز پاشگاتی ماهاانه كك عدد مت8 واحدی  ه مدت  هزار 51عدد مگادوز  8افتاد مصتف 
 :دارد وجود یتز وتح  ه D ویتاماش ه تاه داروها  تخت مصتف صورت در دارویت تداخالت احت ال -21

بت تویاش و فو ار اتال و فب  ا داروهاي كورتاتواستتوئادي مانبد پتدنازولون، داروهاي ضد تشبج مانبد "د"مصتف هم زمان ویتاماش ال ( 
 ،Dج سه كاهش جتب كسسام، كاهش جتب ویتاماش  مختس  از هایمکان سمداروهاي درمان  ا اري سل مانبد ریفامپاش و ایزوناازید  ا 

 .زایش مت یا دفاD  ه ویتاماش  افتادوود. لتا نااز ایش مت Dت ویتاماش ثكاهش ا بتداخل داوته و موجD زایش متا ولاسم ویتاماش فا
 .زایش دهبدفرا ا خون Dتواند سط  ویتاماش  شارخون استفاده مت وود متف ا تاازیدها كه در درمان  Dمصتف هم زمان ویتاماش ب( 
 .از آنتت اساد مال كببد را دو ساع  قبل یا  هار ساع   عد Dاروي آنتت اساد مصتف مت كبد، الزم اس  ویتاماش تد دفدر صورتت كه پ( 
 .ت پزوک معالج  اودظ ا ن Dمصتف داروي قسبت دیگوكساش مصتف ویتاماش  تدر صورت( 

 های كساوی و دكسم،  ا اریوجود احتااط كا مبع مصتف: در افتادی كه مبتال  ه ساركوئادوزكس، هاپتپاراتاتوئا -21
 . ا احتااط و  ا نظت پزوك انجام وود  "د"هاستوپالس وزكس هستبد، مصتف مي ل وكتاماش 

 در" د" وكتاماش ك بود از پاشگاتی  تای  اود می م بوذ  ارداری و  وش ماهه اول و تدهی در واحدی 51111 مگادوز مصتف -22
 .وود اقدام( روزانه واحد 1111)   اردار مادران روزانه كاری مي ل دستورع ل  ا مطا ق اس  الزم  اردار، زنان

 .واحد ویتام ش د  المانع اس  1111واحد   ش ال سسی ویتام ش د  ه ه تاه 411حاوي  مولتی ویتام ش مصرف همزمان -23

 واحدی مصتف کببد. D 1111ماه پس از زای ان ویتام ش  6تا  شیرده مادرانتوص ه می وود  -24

می رساند  ه دل ل ن از مادران  ه مواد معدنی و ویتام ش  ،  ه اطالذمولتی ویتامین در افراد چاقدر خصوص لزوم مصتف قتص  -25
مطا ق دستور ع ل صتفه نظت از ن ایه توده  دنی وي، توص ه می وود.  هاي مختس  در طول  ارداري، مصتف مولتی ویتام ش م بتال

 . شتت الزم اس  طبق دستور کاروباس ت تیه رژیم غتایی مباسب دریاف  ن ایبد  از افزایش وزن در افتاد  اق  ه مبظور پ شگ تي
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 اي در دوران پيش از بارداريهاي تغذیهمراقبت: 9سوال

  :براي داشتن یک بارداري و زایمان ایمن باید قبل از بارداري خانم ها نکات زیر را رعایت نمایند
 اود 25 از  كا  االتت18/5فتدك تت از BMI طباعت  تسانبد. در صورتت كه BMI د امکان وزن خود را  ه محدوده . قبل از  اردار ودن تا ح1

 .اندازد  اكد رژكم غتاكت متباسب  تای او در نظت گتفته وود و  هتت اس  تا رسادن  ه وزن مطسوب،  ارداری خود را  ه تاخات
قتص اساد فولاك یک م سی گتمی  نصف یک عدد قتص یدوفول ک یا ان  ارداری روزانه. تتجاحاا از سه ماه قبل از  ارداری تا پاك2

 .كبد ارداری، از تولد نوزاد مبتال  ه نقص لوله عصبت پاشگاتی مت مصتف ن اكبد. مصتف اساد فولاك قبل از
 اس .  ان مصتف مک ل آهش متفاوتدر صورت وجود كم خونت قبل از  ارداری  هتت اس  درمان صورت پتكتد.  سته  ه ودت آن ت ماز3.
 .هاى اليسى پتهاز كببد. از استع ال دخاناات و مصتف نووا ه4
. در صورت ا تال  ه  ا ارى هاى مزمش متتبط  ا ت تكه نظات  اقى، دكا   و كا فشارخون و كا  ا ارى هاى گواروى زمابه اى نااز اس  5

 حصول اط ابان از  گونگى ادامه رژكم غتاكى كا داروكى قبل از  اردارى صورت پتكتد.  مشاوره  ا پزوك خانواده و كا كاروباس ت تكه  تاى
سالگى اجتباب گتدد زكتا مع والا در اكش سباش ذخاكت  دن زن جوان ناكافى اس  و در نهاك  اميان  18.  هتت اس  از  اردارى قبل از  6

 .تولد نوزاد كم وزن  اشتت خواهد ود
 ها جه  وجود ذخاته كافى امالح و وكتاماش ها در  دن ضتورى اس .فاصسه اك ش  اش  اردارى سال 3. رعاك  حدود 7

 دارند 5/98 كمتر از  BMI های الغر که  اي براي خانمهاي تغذيهتوصيه
 گتوه گوو ، حبو ات، تخم ها، و ت و لبب ات وها، م وههای غتایی اصسی وامل نان و غالت، سبزیتبوذ غتایی را رعای  کتده و از انواذ گتوه

 متغ و م زها،  ه م زان توص ه وده استفاده کببد.
 در وعده صبحانه از غتاهای پت انتژی مثل عسل، مت ا و کته استفاده کببد.

 ماان  وعده استفاده كببد 3كا  2عالوه  ت سه وعده اصست  غتاكت از 
های تازه و خشک و انواذ سو ه، نان و پب ت، ختما، س ب زم بی پخته، م وهها از   سکوی  )تتجاحا ساده(، و ت،  ستبی، کدر م ان وعده

 م زها ) ادام، گتدو، پسته، فبدق( استفاده کببد.
 از گتوه نان و غالت )نان،  تنج و ماکارونی(   شتت استفاده کببد.

 سبزی خوردن، ساالد ه تاه  ا روغش زكتون و كا م وه زیتون در کبار غتا مصتف کببد. 
 ها در طبخ غتاها استفاده کببد.  تحتیک اوتها، از انواذ  اوبیجه

 

 دارند  BMI >25 های داراي اضافه وزن وچاق کهاي براي خانمهاي تغذيهتوصيه
 هاي اصست را کم کببد.ها، حجم غتا در وعده ا استفاده از م ان وعده

 د.های مختس  روز داوته  اوبساع  ثا تی  تای صتف غتا در وعده
های صبعتی، مت ا، عسل ها و آب م وههاي گازدار، وت  هایی مانبد انواذ و تیبی، وکالت، آب نبات، نووا همصتف قبد و وکت و خوراکی

 و... را  س ار محدود کببد.
 ببد.دوی ی ک تت مصتف کهای فانتزی مثل انواذ  اگ  و نان سانو در عوط نان( کنان مصتفی  اید از آرد سبوس دار ته ه وده  اود )نان سبگ

 و ت و لبب ات خود را حت ا از نوذ کم  تب انتخاب کببد.
 گوو  را تا حد امکان  ت ی گتفته و متغ و ماهی را  دون پوس  مصتف کببد. 

 های گووتی پت ت ی مثل سوس س، کالباس، ه بتگت، کسه پا ه و م ز خودداری کببد.از مصتف فتآورده
 های سف د، خصوصا ماهی استفاده کببد.از گوو  ه جای گوو  قتمز،   شتت 

 ها را   شتت  ه وکل خام مصتف کببد. مصتف ساالد و یا سبزیجات را قبل یا ه تاه  ا غتا توص ه کب د.ها و سبزیم وه
 روغش مصتفی را از انواذ مایع گ اهی انتخاب کببد.

 تف کببد.غتاها را   شتت  ه وکل آب پز و  خار پز وكا تبوري، ته ه و مص
 از مصتف غتاهای پت تب و ستخ وده پته ز کببد.

 از مصتف انواذ سس ساالد، کته، خامه، ستو ت، ماس  و پب تهای پت تب خودداری کببد.
 های روغبی مثل گتدو، فبدق،  ادام، تخ ه، پسته را محدود کببد.مصتف دانه

 نيببد. ها( و  اپس را مصتفتبقالتت مانبد غالت حجام وده )انواذ ن يت
 از مصتف غتاهای آماده و کبستو وده اجتباب کببد.

 مصتف ن ک و غتاهای وور را محدود کببد.
 )م زان نان و غالت را طبق  تنامه غتایی تبظ م وده توسط کاروباس ت تیه مصتف کبد.( از مصتف زیاد نان،  تنج و ماکارونی خودداری کببد.

 مراقبت های تغذیه ای مادران باردار
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 ایی : آشنایی با گروه ها و سهم های غذ2سوال 

 های غتایی در دوران  ارداری و و تدهی  ا غات  ارداريجدول مقاكسه مازان مورد نااز مواد غتاكت  تحسب گتوه

 باردار و شیرده غیر باردار معادل هر واحد های مورد نیازواحد
 نان و غالت

11- 6 11- 7 

  ت تیها مثل نان سبگي و گتم( انواذ نان 31یک ک  دس   دون انگش  )معادل 
 گتم( 31ک  دس  نان لواش )معادل  4یا 

 قاوق ست صاف  تنج 4یا 
 خصوص سبوس داره عدد  اسيوك  ساده   3یا 

 ها سبزیگروه 

5-3 5-4 

 هاي خام   تگییک ل وان سبزی
 یا نص  ل وان سبزی پخته یا خام ختد وده

 یا یک عدد گوجه فتنگی، پ از، هویچ یا خ ار متوسط
 ویچیا نص  ل وان آب ه

 یا نص  ل وان نخود سبز، لو  ا سبز و هویچ ختد وده
 ها میوهگروه 

4- 2 4- 3 

 یک عدد م وه متوسط ) س ب، موز، پتتقال یا گال ی و ...(
 های انارهای ریز مثل توت، انگور، دانهیا نص  ل وان م وه

 یا نص  ل وان م وه پخته یا ک پوت م وه
 باریا یک  هارم ل وان م وه خشک كا خشي

 های و تیشیا نص  ل وان آب م وه تازه و طب عی و در مورد م وه
 مانبد آب انگور یک سوم ل وان 
 لبنيات وگروه شير 

3- 2 4- 3 

 درصد( 5/2یک ل وان و ت یا ماس  کم  تب )ك تت از 
 كك قوطی کبتی  پب ت

 ل وان دوغ 2یا 
 لاوان  ستبت پاستوركزه نص كا 

 مرغ و مغزها دانه هاگروه گوشت، حبوبات، تخم 

3- 2 3 

 گتم گوو  قتمز )یک قوطی کبتی ( 31
 ) دون پوس ( س به متوسط متغ یا نص  ران متوسط یا كك  هارم

 گتم گوو  ماهی پخته وده  31یا 
 یک عدد تخم متغ یا نص  ل وان حبو ات پخته

 یا یک سوم ل وان انواذ م زها )گتدو،  ادام، فبدوق، پسته و تخ ه (

 : آگاهی از اهمیت و زمان مصرف مکمل ها3سوال 

 نوع مکمل دستورالعمل تجویز مکمل

 مادران
باردار   

یک عدد قتص  ارداری )روزی  16سه ماه قبل از  ارداری تا وتوذ هفته 
 (قتص یک م سی گتمی اس د فول ک عدد نص یدوفول ک یا 

 قتص اس دفول ک

  ان )روزی یک عدد( ارداری تا سه ماه پس از زای 16از وتوذ هفته 
  قتص مولتی ویتام ش

 ) حاوی ید و اس دفول ک(
 قتص آهش  ارداری تا سه ماه پس از زای ان )روزی یک عدد( 16از وتوذ هفته 
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 : میزان افزایش وزن در دوران بارداری4سوال 

 سال و جنین یک قلو( 91برای بارداران باالی افزایش وزن بارداری ) 

 

 سال و جنین یک قلو( 98ایش وزن بارداری بر  اساس نمودار رشد ) برای بارداران کمتر از تفسیر نمودار افز

 

 (دو قلوسال و جنین  91افزایش وزن بارداری ) برای بارداران باالی 
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 : محاسبه وزن قبل از بارداری5سوال 
وود  ه وننتط اكش میا تداى  اردارى در نظت گتفته  وزنهفته اول  اردارى(  ه عبوان 12وزن مادر  اردار در اولاش متاجعه )طى  :9نکته 

 اود.  هكه مادر در اثت تهوذ و اسننتفتاغ  اردارى، كاهش وزن ودكدى نداوت
در صورتى كه اولاش متاجعه مادر در  :کبدمتاجعه می 25تا  13هاى مازان وزن گاتى مادرى كه در سه ماهه دوم  اردارى )هفته :2نکته 
 : اردارى  اود و وزن قبل از  اردارى و كا وزن سه ماهه اول  اردارى ثب  نشده  اود، اقدامات زكت  اكد انجام وود 25ا ت 13هاى هفته

در صورتى كه مادر در روند افزاكش وزن مشننيسى نداوته اس ، مازان افزاكش وزن مادر در اكش  اردارى را از وزن فعسى او كم كتده 
سبه می کب م. اكش مادران جه  كبتتل  هتت وزن  اكد حداقل دو متتبه دكگت و  ه فاصسه دو هفته متاجعه سپس ن اكه توده  دنى را محا

 ن اكبد. در صورت نااز، ضتورى اسنن  اكش مادران  ه كاروننباس ت تكه ارجاذ داده ووند.

 

 25 24 23 22 29 21 91 98 97 96 95 94 93 هفته بارداری
میزان 

افزایش وزن 
بر حسب 

 ده بدنیتو

 7 5/6 6 5/5 5 5/4 4 5/3 3 5/2 2 5/1 1 الغر
 8/5 4/5 5 6/4 2/4 8/3 4/3 3 6/2 2/2 8/1 4/1 1 طبیعی

 6/4 3/4 4 7/3 4/3 1/3 8/2 5/2 2/2 9/1 6/1 3/1 1 اضافه وزن
 4/3 2/3 3 8/2 6/2 4/2 2/2 2 8/1 6/1 4/1 2/1 1 چاقی

 

 د مطلوب: اثرات وزن گیری کمتر/بیش از ح6سوال 

 اثرات وزن گیري کمتر از حد مطلوب
نوزاد در زمان تولد تاث ت  یجب ش و کم وزنتگ ت ال محدرکاهش رود و تولد زودرس جب ش ، افزایش ا وزن گ تی ک تت از ود مطسوب

ای غ تواگ ت ه اری  شتتی  ه     دارند و وانس ا تالنوزادان کم وزن   شتت اس ، ضتیب هووی پاییش تت  م ت در و گمت  .دارد
 .دیس ل پ دمی را دارند - اقی  -   اری های قسبی عتوقی -ال فشارخون  ا - 2 در زرگسالی مانبد دیا   نوذ

 عد از زای ان  را را تح  تاث ت قتار می دهد عبارتبد از کاهش ذخایت  دن مادر که مادر د مطسوبحوزن گ تی ک تت از  از دیگت عوارط
 آن ی مزمش پس از زای ان ناتوانی در نگهداری از نوزاد و ناتوانی در و تدهی متتب ،،

 اثرات وزن گیري بیش از مقدار الزم
ان ای ززمان افزایش عوارط  ،والنی ودن زمان زای ان ،دووار ودن زای انطت ال حا  ا وزن گ تی   ش از مقدار الزم در دوران  ارداری
زن مادر  عد از شتش کامل وگتوزومی(،  ازن)ماک زمان تولد دن وزنواریش،  اال  ت ال سزحمانبد عفون  و پارگی مجتای تولد، افزایش ا

 .در    ارستان مدت  ستتی ودن مادر دنوالنی وطزای ان  ه وزن قبل از  ارداری و 
نی که ازمادران دارد نوزادا های  عد زندگی ن ز تاث ت گ تی زیاد دوران  ارداری در  اقی دوران کودکی و    اریهای متا ول ک سال وزن
 .فشارخون  اال   شتت اس   دیا    ارداری وNTD,  متولد می ووند ریسک ناهبجاری های قسبی ونقائص مادرزادی لوله عصبی، ق ا
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 : توصیه های تغذیه ای در شکایات شایع دوران بارداری7سوال 

 الف( حالت تهوع و استفراغ

 د و سبگابت معده هم خوددارى كباما در عاش حال از پتى  یدمعده را خالى نگه ندار. 
  (.وعده در روز هم  تسد 9 تحسب تح ل مادر تا ) .افزاكش تعداد وعده هاى غتاكى كه م يش اس 
  مقدار غتاى ك تت در هت وعده مصتف وود. 
 سته و صبحانهدقاقه از رختخواب  تخا 15ش از رختخواب مصتف كتده و پس از ا  كا نان خشك قبل از  تخاسننتیيو اس 

 .دیسبك و زود هضم  خور
 از مصتف ه زمان غتا و ماكعات خوددارى وود. 
 از خوردن غتاهاى پت ادوكه، ستخ وده، نفاخ، حجام و دكت هضم اجتباب وود. 
  از آنجاكى كه غتاها و ماكعات ستد  اش از نوذ گتم آنها قا ل تح ل مى  اوبد از غتاهاى ستد  ا دماى كخ ال استفاده وود

 .اكت كه  وى محتك دارند اجتباب وودو ناز از غتاه
  د ال متاقب آلودگت هاى مايتو ى  اودر صورت مصتف ماكعات و غتا هاي ستد  ا دماى كخ. 
  در زمان آوننپزى، پبجته آوننپزخانه را  از  گتارند تا  وى ونندكد و تبد غتا آزار دهبده نباونند و در صورت عدم تح ل

 .تاد خانواده تهاه گتددتوصاه مت وود غتا  وساسه ساكت اف
 در صورت  توز ناراحتى معده ه تاه  ا تهوذ ناز مى توان كك تيه نان كا  اسيوك  مصتف كتد. 
 .ه آرامى غتا  خورند  
 د  ه مدت طوالنى گتسبه ن ان. 
 از راكحه هاى آزار دهبده و  وى تبد  تخى غتاهاو ساكت  وهاى آزاردهبده اجتباب كببد. 
 كد ح اك  روانى مادر توسط اطتافاان خصوصا ه ست خانم  اردار توصاه ماشوددر تهوذ و استفتاغ ود. 
  نان خشك كا نان سوخارى مصتف وود(كتاكت)مواد غتاكى حاوى كت وهادرات پا اده نظات نان  توته،  اسيوك  ن يى ، 
   در صورتت كه تهوذ استفتاغ  ارداري خفا   اود وكتاماش B6وودتواند موجب كاهش عالئم مىمت. 

 ب( یبوست:
 ت ییتات هورمونى دوران  اردارى و فشننار ناوننى از  زرگ ودن رحم  ه روده  ه وكژه در اواخت دوران  اردارى سبب كاهش
 حتكات دستگاه گوارش و در نتاجه م يش اس  در اجا   مزاج مشيل اكجاد كبد. در زنانى كه  ا اوندانستتون  تاى  هبود تهوذ

 خونى مصتف مىيببد كبوس  غاتمع ول ناس . ووند و كا قتص آهش را  تاى پاشگاتى كا درمان كمو استفتاغ درمان می 

 :توصيه هاى پيشگيرى و يا رفع يبوست
 فزاكش دركاف  ماكعاتا 
 مصتف مداوم سبزى ها و ماوه هاى تازه 
 افزاكش فعالا   دنى و قدم زدن صورت مبظم و مداوم 
 امل و حبو ات، ماوه ها و سبزى هاى فابتدار و ماوههاى خشك  ه خصوص آلو و انجاتمصتف غتاهاى مساش طباعى مانبد غالت ك 

 نامبد. عس  آن افزاكش فشار ناوى از وزن جباش هاى موجود در مقعد را ه وروئاد كا  واسننات مى واركسننى ونندن سننااهتگ :هموروئيد يا بواسير
 .گتدد مقعد و آن ى مى سننوزش و خارش وود و گاه پاره ودن موكتگها سبب خونتكزى از اونند. ه وروئاد م يش اس   اعث اكجاد ناراحتى،  مى

 هاى مع ننوال مشننيل ه وروئانند  ا ت ییت و اصالح عادات  د غتاكى، كبتتل كتدن كبوسنن  از طتكق اجا نن  مزاج در زمان
 وود فشار رحم  ه روده  تطتف مىاحساس دفع و پاتوى از دستورات  هداوتى از قبال استتاح   ه مبظور كاهش 
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 پ( ترش کردن و سوزش معده

  ساع ( مصتف وود3تا  2هاى كو ك و متعدد )هت غتا در وعده. 
  ه جاى استفاده از مواد غتاكى ستخ كتده، از غتاهاى آب پز و  خار پز و كا كبا ى استفاده كببد . 
 از خوردن غتاهاى حجام قبل از خواب اجتباب وود. 
  دن آب و ماكعات در حاش غتا خوددارى و كا  الفاصسه پس از ات ام غتا خوددارى وننود. آب و ماكعات را مىاز نووننا 

 .ساع  پس از صتف غتا مصتف ن ود 2-1توان 
  عد از صتف غتا ك ى پااده روى كببد . 
   هاى  تب غساظ، رژكم غتاكى  اكد كم  تب و حاوى مقادكت ك ى از غتاهاى ستخ وده، سس هاى خامه دار، آ گوو

 .پت تب، واتكبى ها و م زها  اود گوو  هاى
   ،از غتاهاى ادوكه دار،  ه خصوص ادوكه تبد ك تت اسننتفاده كببد. هت  ه غتا ادوكه ك تت و طعم مالكم تتى داوننته  اود

 .كبد اساد معده را ك تت تحتكك مى تتو 
  نعباذ، پااز، سات،  اوبى ها، ويالت، قهوه،  اى،  مصتف غتاهاى كاهش دهبده فشار اسفبيتت تحتانى متى، نظات

گازدار و سنناكت نووننادنى هاى حاوى كافئاش را قطع كتده و  ه جاى آن آب  بووننبد. در صورت مصتف  اى،  هاىنووا ه
 .فبجان در روز استفاده وود 3-2اجتباب كتده و  جاى آن از  اى كم رني حداكثت  از  اى پترني

  ل آش و سوپ مصتف نيببدغتاهاى ماكع مث. 
  عد از صتف غتا كا آوامادن، از دراز كشادن كا خم ودن  ه جسو پتهاز كببد . 
  در هبگام استتاح  زكت ست را  االتت از سط   دن قتار دهبد. 
 غتا  ه آرامى و در محاطى  ا آرامش مال وود. 
   قبل از خواب و  الفاصسه  عد از غتا عد از خوردن كا آوامادن  ه وكژه  ساع 2-1 اجتباب از دراز كشادن. 

 اسادهامه داو ، مى توان  ا نظت ماما كا پزوك از آنتىدر صورتى كه  ا رعاك  ه ه اصول فوق، سوزش ست دل هم  بان ادا
 .استفاده كتد

 ادم و گرفتگى پات( 

 خفافى در ناحاه ساق پا اكجاد در سه ماهه سوم  اردارى  ه عس  فشار رحم روى وركدها و انسداد  ازگش  خون  ه قسب ادم
 .مى وود. اكش نوذ ادم كه  ه نوعى فازكولوژكك تسقى مىشود نباكد  ا ادم پاتولوژكك مت وط  ه پته اكالمپسى اوتباه گتفته وود

  ار در روز  ه پهسو دراز  يشد. دراز كشادن  ه پهسو )خصوصا  ه پهسوى 5-4در صورت  توز ادم توصاه مى وود خانم  اردار  
  پ( سبب خونتسانى  هتت  ه اعضاى لگبى از ج سه رحم، جباش و ناز سهول  در  ازگش  خون از پاها مى وود. اكش كار از
 پاشتف  ادم ناز جسوگاتى مىيبد. ه  باش  هتت اس  زن  اردار از اكستادن و كا نشستش مدت طوالنى و  ا پاهاى آوكزان از

 شادن متباوب در طول روز  ه ويسى كه پاها در سطحى  االتت از  دن قتار گاتدصبدلى خوددارى كبد. عالوه  ت اكش دراز ك
 .مثال  ا گتاوتش  الش زكت پاها  ه  ازگش  خون وركدى از پاها ك ك مى كبد

 نشانCochrane  وود، ولى سه مطالعه متورى ساست اتاك اگت ه  تاى گتفتگى عضالت سنناق پا كسسام تجوكز مى
 وود؛  با تاكش مصتف مبازكم الكتات كا ساتتات نتاكج نناتدهى موجب كاهش مازان سننتمى مبازكم مىداده كه  اردارى و و

  هتت و موثتتتى نسننب   ه كسسننام دارد. عالئم ك بود مبازكم وننامل تتمور كا لتزش عضالت، آتاكسننى، تتانى، كبوس  و
 . مطالعات متكور نشننان داد كه تجوكز مبازكم الكتات كاكا دگتفتگى عضالت اسنن ؛  ا تجوكز مي ل مبازكم  هبودى مى

 .ساتتات سط  ستمى مبازكم را افزاكش نداده، ولى گتفتگى عضالت  هبود كاف 
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 پيكا يا ويارث( 
 مبظور از پايا خوردن مواد نامباسننبى اسنن  كه از نظت ت تكه اى كم ارزش،  ى ارزش و كا مضت هستبد. در دوران  اردارى اكش

 د نامباسب اغسب وامل مصتف خاك كا نشاسته )راكج تتكش( و مصتف مواد غات غتاكى دكگت از قبال كخ. كبتك  سوخته،موا
 د. جاكگزكش كتدن مواد نامباسب سبب كاهش دركاف  مواد او سننبي، زغال، خاكستت، سنناگار، مهت ن از، نفتالاش و... مى

 . ه  باش مصتف زكاد موادى كه حاوى انتژى هسننتبد از قبال نشاستهودو ها مى م تى مفاد و در نتاجه ك بود ركزم تى
 مىتواند سننبب  اقى وود.  تخى دكگت از مواد نامباسب )پايا( ناز م يش اس  حاوى مواد س ى كا آلودگى مايتو ى  اوبد؛

 ظات مسنن وما ، كبوسنن ،و كا م يش اسنن  در جتب مواد معدنى از قبال آهش اختالل اكجاد كببد. در نهاك  مشننيالتى ن
 .ك خونى ه ولاتاك جبابى،  زرگ ودن  باگوش و انسداد معده و روده كو ك و آلودگى انگسى از عوارط پايا مىباوبد
 اتاولوژى )سبب وباسى( پايا  ه خو ى مشخص ناس . در گتوته معتقد  ودند مصتف مواد غات غتاكى سبب  تطتف ودن

 سبب پايا مى وود. هت آهنك بود كك ماده ى م تى ضتورى از قبال كسسام كا از معتقدند وكار و استفتاغ مى وود.  تخى ن
 ى عس  پايا پاكه عس ى ندارد.  توز پايا محدود  ه مبطقه ج تافااكى، نژاد، جبس، فتهبي كا وضعا دو اكش فتضاه ها در اره

 اجت اعى ناس  و فقط  ه زنان  اردار مبحصت ن ى وود. 

 نآنمى فقر آهج( 
گتم در دسننى لاتت در سننه ماهه دوم  5/11گتم در دسننى لاتت در سه ماهه اول و سوم و ه وگسو اش ك تت از   11ه وگسو اش ك تت از  

 كم خونى اطالق مى گتدد
 كم خونى فقت آهش در دوران  اردارى ع دتا از افزاكش حجم پالس ا در غااب افزاكش توده ه وگسو اش مادر ناوى مى وود. 
 اردارى و  صننتف ناكافى مبا ع غتاكى آهش، سا قه خونتكزى ودكد در قاعدگى هننا كننا  اردارى هاى قبسى، تعداد زكادم 

 .سننال احت ال ا تال  ه كم خونى فقت آهش را افزاكش مى دهد 3 اردارى مجدد  ا فاصسننه ك تننت از 
 فقت آهش و ساكت كم خونى ها اكجاد ن اكد ت تكه مباسب مى تواند نقش مه ى در درمان و پاشگاتى كم خونى. 
  درمان كم خونى فقت آهش مبوط  ه مصتف روزانه و مبظم مي ل آهش متباسب  ا ودت كم خونى اس. 
 .پس از طى دوره درمان كم خونى، مصتف مي ل آهش  ا دوز پاشگاتى تا سه ماه پس از زاك ان  اكد ادامه پادا كبد 

 بررسى و تشخيص كم خونى
خونى كم اه  تاى تشننخاص كم خونى آزماكش ه وگسو اش و ه اتوكتك  اس . ساكت تس  هاى آزماكشگاهى در  ترسى ودتگام اول

 .و تعییش مداخالت داروكى حائز اه ا  اس 

 نوع كم خونى نحوه درمان كم خونى در باردارى
 16مصتف روزانه كك قتص آهش از آغاز هفته 

 شگاتىپا ماه پس از زاك ان 3 اردارى تا 

 م سی گتم 11ماسى گتم و ك تت از   11كم خونى خفا  )ه وگسو اش  اش از  تجوكز دو عدد قتص آهش در روز  ه مدت كك ماه
 (در سه ماهه دوم  ارداری 5/11در سه ماهه اول و سوم  ارداری و ک تت از 

 )م سی گتم 11ماسى گتم و ك تت از 7از  كم خونى متوسط )ه وگسو اش  اش تجوكز  هار عدد قتص آهش در روز  ه مدت كك ماه
  م سی گتم( 7 كم خونى ودكد )ه وگسو اش ك تت از ارجاذ  ه متخصص

 تأیید وننود. روز(  اكد ادامه كا د تا ذخاته فتكتاش  دن  هبود كا د و  ا تس  هاى آزماكشگاهى 91 درمان كم خونى  ه مدت حداقل سه ماه )
تواند مازان ه وگسو اش را در سننط  نتمال نشننان دهد ولى دلال  ت افزاكش مازان ذخاكت  گت ه مصتف كوتاه مدت قتص آهش مى

مشيل كم خونى  تطتف نشد  آهش ندارد.  عد از كك ماه مصتف مي ل اضافى آهش،  اكد ه وگسو اش و ه اتوكتك   ترسى وود اگت
 عسل دكگت كم خونى را  ترسى كباد.

 .مابتال وكژه  اردارى استفاده كبد -آهش استفاده مى كبد  هتت اس  از مي ل مولتى وكتاماش در زمانى كه مادر  اش از كك قتص 
آن ى  B 12 (در  اردارى، كم خونى فقت آهش اسنن  ولى  ه ندرت م يش اسنن  ك بود وكتاماشهت  بد ونناكع تتكش نوذ كم خونى 

 ه متخصص  گت كم خونى  ا تجوكز مي ل آهش اصالح نشد  ا ار  اكدك بود فولاك اساد ناز وجود داوته  اود. ا  مگالو الستاك( و كا
فولاك مصتف مبا ع  مورد  ترسى قتار گاتد. در صورت ك بود اساد B12ارجاذ داده وننود تا از نظت ك بود اسننادفولاك و وكتاماش 

 غتاكى غبى از اسادفولاك توصاه مى وود.
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 تفسير آزمايشگاهي فقر آهن
 فقت آهش را در ارتباط  ا ت ییتات آزماكشگاهت  ه وکل زیت اس :متاحل اكجاد آن ت  
 ، آهش و ه وگسو اش طباعت هستبد. TIBCكا د وساكت عوامل مانبد متحسه اول: در اكش متحسه فقط فتیتاش ستم كاهش مت -1
 كا د ولت آهش و ه وگسو اش طباعت اس .هم افزاكش مت TIBCمتحسه دوم: در اكش متحسه  -2
 وود.ه سوم: عالوه  ت موارد  اال كاهش آهش هم مشاهده متمتحس -3
  وود.متحسه  هارم:  ه موارد فوق كاهش ه وگسو اش هم اضافه مت -4

 

 نكات قابل توجه:
فاز هاي كبد زكتا فتیتاش جزء پتوتئاش اود اما  اال  ودن آن فقت آهش را رد ن تنيته اول: پاییش  ودن فتكت ش دلال  ت ك بود ذخاكت مت

 كا د.ها و التها ات افزاكش متحاد  ود و در عفون 
درصد گزارش وده و ض با در التها ات، اركتتوپوكز مختل و مصتف  111تا  31نيته دوم: نوسان روزانه آهش ستم خاست زكاد  وده و  اش 

  اود. كا د لتا اكتفاء  ه كك نتاجه مبفتد آهش ستم معقول ن تآهش خوراكت افزاكش مت

  ه دل ل اگزاالت  اال و آهش از نوذ غ تهم جتب آهش  االیی ندارند. اسفباج ه دل ل وجود فسویت ش )کاهبده جتب آهش( و  تخم متغه مهم: نکت
 اس . درصد ن از روزانه 11دارد که ک تت از  گتم آهشم سی  1.1عدد پسته حدود  51هم آهش نا  زی دارند  ه طور مثال  م زهاه  ب ش 

 ى ادرارىچ( عفونت ها
عفون  هاى ادرارى دوران  اردارى اغسب از نوذ عفون  هاى  اكتتكاكى هستبد كه در  اش زنان  اردار اتفاق مى افتد. ت ییتات 
فازكولوژكك  ه وجود آمده در دوران  اردارى احت ال ا تال  ه عفون  ادرارى را افزاكش مى دهبد. تأثات هورمون پتوژستتون و فشار 

ده توسط رحم حاوى جباش  اعث مى ووند مثانه در حاش ادرار كتدن  ه طور كامل تخساه نشود كه اكش امت  ه نو ه ميانايى اكجادو
ه  باش  .طور  اال رفتش احت ال ركفالكس مثانه  ه حالب مى گتدد خود  اعث افزاكش مقدار  اقى مانده ادرار در مثانه و ه اش

بد موجود در ادرار و قسااكى ودن آن هم مى گتدند. ه ه اكش امور در كبار هم  اعث ت ییتات فاستتاساون گسومتولى  اعث افزاكش ق
آسان تت ودن رود  اكتتى ها مى گتدند. عفون  هاى ادرارى  ا توجه  ه انواذ آن عالئم و نشانه هاى مختسفى دارند. عفون  هاى 

م  بدى مى گتدند. عفون   ا مبشأ دستگاه ادرارى مى تواند ادرارى در  اردارى  ا توجه  ه محل و وسع  درگاتى دستگاه ادرارى تقسا
 ه ويل  اكتتى اورى  دون عالم ، عفون  مثانه )ساستا (، پاسونفتك  و حتى سپساس )انتشار گستتده عفون  در  دن(  توز كبد 

 .د كبدو عوارط مه ى مانبد كم وزنى نوزاد، زاك ان زودرس، عفون  پس از زاك ان و در نهاك  متگ را اكجا
ادرار PH واقعا  اكش اس  كه مصتف مواد غتاكى مختس  تأثات مستقا ى  ت ا تال  ه عفون  ادرارى ندارد؛ اما مى تواند  ا ت ییت 

گاهى ناز سوزش ادرار  ا مبشأ غات عفونى و  ه دلال استفاده از مصتف مواد غتاكى محتك  .محاط رود  اكتتى ها را مساعد ن اكد
كش موارد كه موضوذ ا تال  ه عفون  ادرارى پس از  ترسى هاى آزماكشگاهى مبتفى وده اس  توصاه مى وود اكجاد مى وود در ا

 .از مصتف  تخى غتاها خوددارى وود
 :اكش مواد غتاكى عبارت اند از

 ادوكه ها: فسفل سبز، فسفل قتمز، ختدل و... 
 فتآورده هاى گووتى ن ك سود  ه وكژه سوساس و كالباس 
 هاى كبستو وده و صبعتىساتا ى، گوو   
 مواد غتاكى گوگتددار مانبد مار و ه، تت  ه، سات و پااز 
 نووادنى هاى حاوى تتكابات گزانتاك مانبد قهوه 

مى توان از اكجاد محاط مباسب  تاى رود و تيثات  اكتتى ها جسوگاتى كتد. مواد غتاكى نظات انواذ گوو   اسيدى كردن ادراره  باش  ا 
 .فاد( ماهى و تخم متغ، پبات، ويالت و غالتى كه ك تت قا ل تخ ات هستبد؛ مانبد:  تنج و انواذ نان در اسادى كتدن ادرار مؤثتندلخم )قتمز و س

ادرار و ناز كاهش غسظ  ادرار و تخفا  عالئ ى نظات   PH ه خصوص آب  ا افزاكش دفع ادرار موجب كاهش  نوشيدن مايعات زياد
 مى گتدد. سوزش
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 باردارى دوران در مادران سوءتغذيه علل: 8سوال
 :است زير شرح به وزنى سوءتغذيه كم به مرتبط عوامل

1. BMI اردارى از قبل 18.5 از ك تت   
 متت سانتى 151 از ك تت . قد2
 سالگی  18  از قبل سباش در .  ارداری3
 .  بدقسوكى4
 سال سه از ك تت فاصسه  ا كا و ميتر هاى .  ارداری5
 و ل نداوتش كا  ودن دولتى كا محسى ح اكتى خدمات دائ ى پووش تح  كم، فتهبگى )درآمد كا اجت اعى قتصادى،ا . محتوما 6

   اردارى( دوران در صحا  ت تكه از زنان غتا، ناآگاهى  ه دستتسى محدودك  و سوادى كم خانوار، ستپتس  ثا  
 محدود( اى ت تكه ارزش  ا كا متعارف تغا غتاكى رژكم از غتاكى )استفاده نادرس   اورهاى و . ختافات7
  اال فشارخون و دكا   كساوى، قسبى، هاى  ا ارى نظات مزمش هاى  ا ارى  ه . ا تال8
 ماالركا و سل نظات عفونى هاى  ا ارى  ه . ا تال9
  اردارى دوران هاى متاقب  و خدمات  ه دستتسى . عدم11
 مبزل كا كار محل در طوالنى مدت  ه اكستادن كا مزرعه رد سخ  كار مانبد زكاد و سبگاش  دنى . فعالا 11
 اليل مصتف و مخدر مواد  ه اعتااد دخاناات، . استع ال12
 مزمش ساست اك  ا ارى كك  تاى درمانى غتاكى رژكم . داوتش13
 در سه ماهه دوم(  11.5در سه ماهه اول و سوم و ك تت از  11. كم خونى )ه وگسو اش ك تت از 14
  اس ؟( خوردن غتا اختالل د ار اكبيه كا می كبد محدود را انتژى دركاف  مادر )آكا وزن افزاكش  ه نسب  تع دی م . مقاو15
 اسهال كا و استفتاغ تهوذ، مشيل . وجود16

 راهيار پاشبهادي عسل وزن گاتي نامباسب در دوران  ارداري

 هت گتوه )متباسب  ا غتاهاي  ومت مبطقه(معتفت جانشاش هاي غتاكت  دستتست نداوتش  ه  تخت اقالم غتاكت

 هاي الزم وباساكت ختافات غتاكت مبطقه و اصالح نگتش  ا ارائه آموزش ختافات و محدودك  هاي غتاكت

 مشاوره  ا مادر جه  عس  كا ت مشيل موجود ارجاذ  ه روانپزوك كا روان وباس افستدگت و  ت اوتهاكت ناوت از آن

 معتفت خانواده  ه ك اته امداد امام خ ابت  ا ه اهبگت متكز  هداو  استان مشيالت مالت و اقتصادي

 تشخاص نوذ  ا اري و درمان آن و در صورت نااز ارجاذ  ه پزوك متخصص قسب و عتوق و...( عفونت، هاي زمابه اي )زنان،  ا اري

 اردار و ه تاهان اوآموزش  هته  ه  هته و ارائه متون آموزوت ساده  ه خانم   ناآگاهت ت تكه اي 

در صورت ودكد  ودن ، ارجاذ  ه متخصص جه   ستتي در  ا ارستان و  - تهوذ و استفتاغ  ارداري
 ستم درمانت تا زمان تثبا  وضعا   ا ار

 حجم زكاد كار روزانه و استتاح  ناكافت
مشاوره  ا ه ست و ساكت اعضاي خانواده  تاي ك ك  ه مادر  اردار و كاهش - 

 و افزاكش مدت استتاح  او حجم كار
 توصاه  ه مادر جه  پتهاز از دكت خوا ادن وبانه -

 ارجاذ  ه متخصص زنان فشارخون  اال )اكالمپست و پته اكالمپست(

 استع ال ساگار و ساكت مواد اعتااد آور و  تخت داروها
مشاوره  ا مادر در مورد قطع مصتف ساگار و دوري از انواذ دود و آموزش در -

 ابه مضتات آن  تاي سالم  مادر و جباشزم
 اقدام  تاي تتك اعتااد طبق دستورالع ل مت وطه-

 كبتتل داروهاي مصتفت و تعدكل دوز  ت اساس نوذ  ا اري -

در سه ماهه اول و سوم  11كم خونى )ه وگسو اش ك تت از 
 تجویز قتص آهش در سه ماهه دوم( 11.5و ك تت از 

ك تت از نااز، مهم تتكش اصل در درمان اس . رفع عس  سوءت تكه و  ه دنبال آن اقدامات ت تكه اى  تشخاص عس  اولاه وزن گاتى
 مى تواند عوارط سوءت تكه را  تاى مادر و جباش كاهش دهد.
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 غذا حد از بيش دريافت و پرخورى از ناشى سوءتغذيه

 جباش، زاك ان ماكتوزومى زاك ان، از  عد خونتكزى سى،اكالمپ پته  اردارى، دكا   وقوذ احت ال تواند مى حد از  اش گاتى وزن
 قبل وزن  ه وزن مادر  ازگش  عدم و زاكى متده زاك ان، از پس عفون  ادرارى، عفون  نظات  اردارى در ها عفون  سزاركش، دووار،

 مازان متكور عوارط وقوذاز  پاشگاتى و جباش و مادر سالم  افزاكش  تاى س  ا ضتورى  با تاكش دهد؛ افزاكش را  اردارى از
ن ود. البته الزم  ه ذکت  پاشگاتى حد او از  اش وزن اضافه از  اردار خانم وزن كبتتل  ا و ن ود متاقب  را  اردارى دوران وزناضافه

 .وودمى محسوب مادر حد از  اش وزن اضافه  تاى هشدارى  اود تبدى داوته و صعودى واب مادر گاتى وزن ن ودار اس  هبگامى كه
 .ن ود تجوكز الغتى )کاهش وزن( رژكم  اردار  اق مادران  تاى نباكد هتگز

 را بررسی کنید؟ وزن زیاد مادر افزايش علل
 دارد؟ وجود گاتى اندازه خطاى آكا  
 اس ؟ انتظار مورد مقدار از  اش وزن، افزاكش آكا اس ؟ قبول قا ل مادر وزن كسى افزاكش آكا  
 دارد؟ جودو ادم  ت مببى وواهدى آكا  
 اس ؟ كتده تتك اخاتاا  را ساگار استع ال آكا  
 دارد؟ وجود قسوكى سه كا و دوقسوكى احت ال آكا  
 دارد؟ وجود  اردارى دكا   عالم  آكا  
 دارد؟ كا و داوته وجود  اود( غتاكى دركاف  در كاهشى اكبيه فازكيى ) دون فعالا  در توجهى قا ل كاهش آكا  
 اس ؟ حد از  اش مادر غتاكى ىكالت  دركاف  مازان آكا  
 اس ؟ كم مادر  دنى تحتك و فعالا  آكا  

 وود. انجام غتاكى رژكم آمد كاد روش از استفاده  ا و ت تكه کاروباس توسط دركافتى كالتى مازان : ارزكا ى1نکته
غتاهاى  مصتف كا افستدگى( و و استتس نظات او روحى عوارط كا و مادر ناآگاهى دلال دركافتى ) ه غتاى : افزاكش حجم2نکته 

 .اس  نااز از  اش كالتى دركاف  عوامل تتكش مهم از غتا حجم افزاكش  دون پتكت وهادرات( و پتكالتى )پت تب

 بارداری ديابت :1سوال
ود و مىش اختالل در تح ل گسوكز اكجاد تتكش اختالل متا ولاك دوران  اردارى اس  كه  ه عس  درجات مختس  واكع  ارداریدكا   

 .عوارط جدى و مهسك كبد تواند  تاى حامسگى زكانآور  اود و مادر و جباش را مستعد  توز طتق مختس  مى  ه
 اثتات سوء دكا    اردارى  ت روى جباش وامل افزاكش خطت ماكتوزومى، هاپوگساس ى نوزادى، هاپت اساتو اب ى، هاپتتتوفى قسبى،

 .هاپوكسس ى، تولد نوزاد متده و... اس 
 تات سوء دكا    اردارى  ت روى مادر در دوران  اردارى وامل زاك ان زودرس، پسى هادرامابوس، پته اكالمپسى و اكالمپسى واث

 . اود پس از زاك ان دكا   در سباش  االتت مى
 

 .تواند بروز نمايد ديابت در باردارى به دو شكل مى

 . اود انسولاش  ه وا سته غات كا و وا سته تواند مى ها آن كا  د ود ان داوته دكا    اردارى از پاش كه دكا تى افتاد1.
 .اس وده دكا تى كه اولاش  ار در طى حامسگى تشخاص داده 2.

 11-15كبد و سننط  قبد خون ناوتا  در حقاق  در طى  اردارى طباعى، متا ولاسننم مادر  تاى تطباق  ا نااز جباش ت ییت مى
 دكا    اردارى وامل كاهش حساسا   ه (وباسننى آساب)فتد غات  اردار اسنن . پاتوژنز  تت از گتم در دسننى لاتت پاییش ماسى

 هاى هاى  تا و در مواردى تختكب اتواك اون سسول هاى انسولاش، اختالل كاركتد سسول انسننولاش  ه ه تاه اختالالت گاتنده
 نظات)هاى ضدانسننولاش در حاش  اردارى  ت ى و هورموند. زمانى كه فتد  ه دلاننل افزاكش تولاد   او اى پانيتاس مى ت

 .وودقادر  ه تتو  انسولاش كافى نباود دكا    اردارى اكجاد مى (پتوالكتاش، كورتازول و پتوژستتونهاى جفتى، هورمون
 .رسدماهه سوم  اردارى  ه اوج خود مى اكش حال  در سه

 اردارى اكجادوده  اود واوه مدكتك  عارضه كيسان  وده و  ت اساس مازان ه دكا   از قبل وجود داوننته  اونند و  ه در  
 .وودقبد خون تعتك  مى
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 :عوامل خطر ديابت باردارى
 وزن و  اقى قبل از  اردارى اضافه (  BMIاش از  kg/m2 25) 
 سا قه فاماسى دكا   در اقوام درجه اول 
 سا قه اختالل متا ولاسم گسوكز كا گسايوزورى 
 قبسى دكا    اردارى و تولد نوزاد ماكتوزوم در زاك ان قبسى سا قه 
  تتم، اكالمپسى، پته اكالمپسى و مانبد سقط، نوزاد متده، ماكتوزومى، زاك ان پته)قبسى   ارداریسا قه اختالل در پاامد(... 
  سال كا  االتت35 سش 

  دون خوديخود ه سقط  ار دو,  اال فشارخون زاكت،متده   ،دكا خانوادگت يسا قه عالیم از كك هت  اردار خانم كك كه درصورتت
 سش  ه توجه  دون متاجعه اولاش در  اود،داوته را قبست هاي ارداري در  ارداري دكا   و kg4 از  اش وزن  ا نوزاد زاك ان دلال،

 .وودمت محسوب خطت معتط در  ارداری
 .اس  خطت معتط در(  ارداري 24-28 هايهفته)  ارداری پبجم مناه از  اود، نداوته را عالیم اكش از كك هاچ كه  ارداري خانم

 غربالگرى و تشخيص ديابت باردارى
 24-28،  ه مبظور غت الگتى دكا    اردارى، در هفته (طباعى و پته دكا تاك ک ) هاى  نناردار غاتدكا ت  ننتاى ت ام خانم

 گتدد. در صورتى درخواس  مىOGTT  گتم گسوكز 75 مصتف   اردارى آزمون تح ل گسوكز خوراكى دو ساعته  ا
 كننه حداقل كيى از نتاكج آزماكش قبد خون غاتطباعى  اونند، تشننخاص دكا    اردارى قطعننى و اقدام الزم و پاگاتى

 .ضتورى اس 
ساع  پس از 2قبد خون 

 mg/dl) )   گسوكز مصتف
ساع  پس از  1قبد خون 

 mg/dl) ) گسوكز مصتف
 قند خون غيرطبيعى ا ون ناوتقبد خ

 )جهت تشخیص دیابت بارداری(
≥153 ≥181 ≥ 92 
  بارداری دیابت به مبتال افراد در هدف قندخون 95 ≥ 141≥ 121≥

 يخودخود ه سقط  ار دو,  اال فشارخون زاكت،متده دكا  ، خانوادگت يسا قه عالیم از كك هت  اردار خانم كك كه درصورتت تذکر:
  ه توجه  دون متاجعه اولاش در  اود،داوته را قبست هاي ارداري در  ارداري دكا   و kg 4 از  اش وزن  ا نوزاد زاك ان ال،دل  دون
 و  ایستی از نظت قبدخون  ترسی گتدند. وودمت محسوب خطت معتط در  ارداری سش
 .اس  خطت معتط در(  ارداري 24-28 هايهفته) ارداری  پبجم مناه از  اود، نداوته را عالیم اكش از كك هاچ كه  ارداري خانم

 پيگيرى ديابت پس از زايمان
پس از زاك ان، آزمون 12 – 6هاى مبتال  ه دكا    اردارى در فاصسه هفته   ه مبظور كش  دكا   پاكدار، الزم اس   تاى ه ه خانم

 .درخواس  گتدد )گاتى ناوتا و دوساعته ن ونه) گتم گسوكز75  ا مصتف OGTT خوراكى گسوكز
قندخون هدف در افراد 

 مبتال به دیابت
 تست نوع ديابتيك پره ديابتيك طبيعى

 (mg/dl) قبد خون ناوتا 126≤ 111-125 99≥ 131≥
    گسوكنز مصنتف از پنس سناع 2 خون قبند 211≤ 199- 141 141< 181≥

 .سه سال كك  ار توصاه مىشودهاى كه نتاجه آزماكش طباعى اس ، غت الگتى دكا   هت   تاى خانم- 

 درمان دكا   در  اردارى وامل رژكم غتاكى، ورزش و دارو اس . رژكم غتاكى نخستاش گام در كبتتل و درمان  ا اران د ار
 دكا    اردارى اس . الزمه استفاده از اكش روش درمانى، ارزكا ى اثت خشى درمان  ا كبتتل قبد خون اس  كه در اكش مورد

 .وده اس  ز گسوكومتتهاى خانگى توصاهاستفاده ا
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 و ورزش بارداری: 91سوال

كتونت، افزاكش طول ع ت و كاهش خطت  هاى وتكانتتى گساساتكد، كسستتول، قبد خون، فشارخون، خطت  ا ارى ورزش موجب كاهش
 :وود؛ اما تحقاقات نشان داده اس  ستطان در ه ه افتاد مى

  مبظم ورزش مىيببددرصد زنان  اردار  ه طور 25ك تت از. 
 41- 61مانبددرصد زنان در دوران  اردارى ا كامال غاتفعال مى. 
  وود.  دكش معبا كه فتد  اردار اميان فعالا  زكاد ندارد دكده مى» زندان« اردارى  ه عبوان. 
 كه تت اسنن ؛ درحالىدرصد ك تت از زنان طبقات اجت اعى  اال51 تت ورزش كببد  كه زنان در طبقات اجت اعى پاییش احت ال اكش 

 .ووند زنان طبقه پاییش  اشتت  اردار مى
 وود تت از تحتك  دنى و ورزش تسقى مىدر  اردارى استتاح  و كم فعالاتى  ساار مهم. 
 كببد هبد و كا متوق  مى  ساارى از زنان ورزش در دوران  اردارى را كا كاهش مىد. 

 

 مزاياى فعاليت فيزيكى در دوران باردارى
 

 وزن  اش از حد لزوم در دوران  اردارى افزایشگاتى از پاش 
 ها كه  اعث احساس وادا ى  اشتت هاكى  ه نام اندورفاش  هبود سالم  روان در دوران  اردارى  ا افزاكش آزاد ودن هورمون 

 .وود و خستگى و افستدگى ك تت مى
 فسكاهش  دخوا ى كا  ىخوا ى، درد پش ، گتفتگى ساق پا، كبوس  و تبگى ن 
 كبتتل و كا پاشگاتى از دكا   دوران  اردارى 
 پاشگاتى از پته اكالمپسى  ا  هبود گتدش خون و تبظام فشارخون 
 تقوك  عضالت ويم و لگش، افزاكش مازان انتژى و آمادگى  تاى زاك ان. 
 كوتاه ودن فاز فعال زاك ان 
 كاهش مداخالت زاك ان نظات انجام سزاركش 
 از زاك ان  هبود ستكعتت  الفاصسه  عد 
 اندام و وزن قبل  اردارى  تگش  ستكع  ه تباسب 
 افزاكش توان مادر در واتدهى و انجام كارهاى نوزاد و ساكت امور 

 :وارد احتياط هنگام ورزشم
 

 وود  تد و موجب تعتكق زكاد مى هاكى كه درجه حتارت  دن را  اش از حد  اال مى ورزش. 
 ما زكاد اس روزها كا ساعاتى از روز كه رطو   و گت. 
 خستگى مفتط ناوى از ورزش ودكد 
 وننوند مضت اس ؛ زكتا پشننتى مى هاكى نظات كوله هاكى كه مبجت  ه ح ل وزنه هاى سننبگاش و فعالا  اسننتفاده از وزنه 

 ش ها در حال  كشاده  اقى انده و  ازگ دهبد و ر اط هاى پشنن  را در كشننش  اش از حد قتار مى ها ر اطاكش فعالا 
 .كشد عضالت  ه حال  قبسى طول مى

 هبگام  ا ارى و تب 
 هبگامى كه احساس ضع  در  دن وجود دارد و  اكد انتژى  دن ذخاته وود. 

 شعالئم خطر هنگام ورز
 پاییش   قس پو اس، گتفتگى كا كم ع قى آب، درد كاسه رفتش، پارگى راه سختى  ه :در صورت بروز اين عالئم ورزش بايد قطع شود

 تگاجهسپاها، ستدرد،  و ها دس  صورت سابه، ادم قفسه قسب، درد رح ى، تپش واژكبال، انقباضات پا، خونتكزى ساق ادم كا ، دردويم
  ودكد ضع  احساس و
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 غذا های ممنوع در بارداری:: 99سوال

. ایش  اکتتی ل ستتیا  اوبد  شتت پب تهای محسی از و ت غ تپاستوریزه ته ه می ووند و م کش اس  حاوی خامه و پنیرهای محلی: 
 اکتتی  ا سقط، زای ان زودرس و متگ جب ش ارتباط دارد. در دوران  ارداری پب ت و خامه محسی نخورید و فقط از محصوالت لببی 

 .پاستوریزه  ا  سته  بدی  هداوتی استفاده کب د

 اکتتی ها  اود. هم  ب ش  هتت اس  غتاهای گوو  خام و ن م پز م کش اس  حاوی توکسوپالس ا و انواذ دیگت  :گوشت نیم پز
 رستوران ها در دوران  ارداری مصتف نشوند.

آ   وه های تازه ای که در آ   وه فتووی ها ته ه می وود، پاستوریزه ن ستبد و م کش اس  حاوی  اکتتی های  :آبمیوه های تازه
ر  طتی های در  سته  ه فتوش می رسبد. خانم های  اردار  اید  اوبد. گاهی ایش آ   وه ها د« ای کوالی»و « سال ونال»مضت مانبد 

 .آ   وه های پاستوریزه را انتخاب و هبگام ختید  ه  سته  بدی  هداوتی، اطالعات روی  ت سب و پاستوریزه  ودن محصول توجه کببد

ش دن  ه دهان  بتید. اگت خ  ت حاوی هبگام ته ه ک ک و کسو ه م کش اس  مقدار ک ی از خ  ت را  تای   :خمیر خام کیک و کلوچه
هزار تخم متغ، یکی  ۰۲تواند خطتناک  اود. متکز کبتتل و پ شگ تی    اری ها تخ  ش می زند در هت متغ خام  اود، ایش کار میتخم

 .س .  تای ای بی   شتت، غتاهای حاوی تخم متغ را پ ش از پخ  کامل، ن ش دا «سال ونال»آلوده  ه  اکتتی 

در ته ه  س اری از سس ها مانبد سس مایونز و سس ساالد سزار از تخم متغ خام استفاده می وود. خانم های  اردار د: سس ساال
 .هایی  ا  سته  بدی  هداوتی که  ا تخم متغ پاستوریزه ته ه وده اند استفاده کببد اید از سس

 ستفاده می وود. در ته ه  س اری از دستهای خانگی از تخم متغ خام ا :دسرهای خانگی

و ت تازه غ تپاستوریزه م کش اس   ه ل ستتیا آلوده  اود. فقط و تهای پاستوریزه  ا  سته  بدی  هداوتی را : شیر غیرپاستوریزه
 .ختیداری و مصتف کب د

 ی ن ز  اید محدود وود.زیاد در سه ماهه اول  ارداری مبع مطسق دارد و در سه ماهه دوم و سوم  اردار  Aمصتف جگت  ه عس  ویتام ش  جگر:
آب هویج در سه ماهه اول  ارداری   ش از نص  ل وان مصتف وود ولی در سه ماهه دوم و سوم احت اطا  هتت هس   آب هویج:

  ارداری در حد اعتدال مبعی ندارد.

 یا د.  ل وان کاهش 3از  م سی گتم در روز کاهش یا د  با تایش قهوه  اید حتف وود و  ای  ه ک تت 311مصتف کافئ ش  ه  :کافئین
 

گوو   تخی انواذ ماهی مانبد واه ماهی و کوسه مقدار زیادی ج وه دارد که  تای رود جب ش مضت اس . زنان  اردار  :ماهی و جیوه
ه مصتف ماهی  ) .انتخاب کببد و پ ش از استفاده از مک ل های روغش ماهی،  ا پزوک مشورت کببد را د سال ونهایی مانب اید ماهی 

 (گتم، دو ار در هفته مانعی ندارد. 121م زان 

ل ستتیا،  تخالف  س اری از م کتوب های غتایی می تواند در دمای درون یخ ال هم رود کبد.  ه ه  ش دل ل خانم های  کالباس:
هبد و  الفاصسه پس  اردار  اید از مصتف گوو  های ستد آماده خوردن مانبد کالباس خودداری کببد مگت ایبکه آن را خوب حتارت د

 .از پخ ، مصتف کببد

هبگام  ارداری در مورد خوردن م وه و سبزی تازه دق  کب د و پ ش از مصتف، آنها را خوب  شویید زیتا م کش  :میوه و سبزی نشسته
اس  « یسزتوکسوپالس و»وجود داوته  اود. ایش انگل عامل    اری « توکسوپالس ا»اس  روی م وه ها و سبزی های نشسته انگل 

که می تواند  تای جب ش خ سی خطتناک  اود. از صا ون  تای وستش محصوالت استفاده نکب د و سط  م وه و سبزی را  ا فت ه 
 .مخصوص ت  ز کب د. قس   های له وده م وه را مصتف نکب د  ون م کش اس  حاوی  اکتتی  اود
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احت ال دارد دانه پ ش از جوانه زدن  ه  اکتتی آلوده وده  اود. ایش خانم های  اردار نباید جوانه خام  خورند  ون  :جوانه خام
م کتوب ها  ا وستش از   ش ن ی روند. اگت خارج از خانه غتا می خورید، دق  کب د که در غتا و ساندویچ جوانه نباود و در خانه  تای 

 .از   ش  تدن  اکتتی ها جوانه را خوب  پزید

 بد ردی  متغ در یک فت  خاب مباسبی  تای خانم های  اردار ن ستبد.  تای ته ه ایش متغ ها مع والمتغ های  تیان انت مرغ بریان:
گ تند و م کش اس  آب گوو  خام یک متغ روی متغ های پخته  تیزد و آنها را آلوده  ه  اکتتی کبد. گاهی متغ خوب قتار می

و در ه ان حال   ختیده وود. در ایش دوران  هتت اس  گوو  مبج د پزد. مبارزه  ا عفون  های گواروی در  ارداری مشکل اس ن ی
 .درجه سانتی گتاد حتارت  ب بد ۲۰ . گوو  های ضخ م  اید تا پخته وودمبج د 

ساع    تون یخ ال مانده  ۰ساع  را رعای  کب د و غتاهایی که   شتت از  ۰ اید در خوردن قانون  :غذاهایی که بیرون یخچال مانده
کبد.  تای کبد ودن رود درجه سانتی گتاد ایش زمان  ه یک ساع  کاهش پ دا می ۲۰در هوای گتم و دمای  االی  رید.اند، نخو
 .درجه سانتی گتاد تبظ م کب د ۴ها دمای یخ ال را زیت  اکتتی

 

 امکان آلودگی  ه توکسوپالس وز که در مدفوذ گت ه وجود دارد. دست زدن به خاک:
 

 

 جنسیت : رژیم تعیین92سوال
 رژیم های تعییش جبس   عوارط غ تقا ل جبتانی  تای مادر و کودک دارد که  ایستی آگاهی کامل  ه مادر جه  عوارط آن داد.

 

ت ییت در م زان مصتف ویتام ش ها و مواد معدنی توسط مادر در قبل یا ا تدای  ارداری خطت ا تال  ه    اری های  عوارض برای کودک:
،    اری های قسبی و  اقی، وزن پاییش زمان تولد، زای ان زودرس و... را افزایش 2گی  تای نوزاد مانبد دیا   نوذ مزمش در دوران زند 

ماده معدنی مهم )سدیم، پتاس م، کسس م و مب زیم( در رژیم غتایی مادر  ه احت ال  اال  4دهد پس  ا توجه  ه ت ییت در مصتف می
  اود.ودک خواه م  ود.  با تایش رژیم های تعییش جبس   مطسقا م بوذ میواهد مشکالت جس ی در دوران زندگی ک

در رژیم پستدار ودن م زان مصتف سدیم و پتاس م  اید افزایش یا د و کسس م و مب زیم کاهش یا د و ایش ت ییتات  عوارض برای مادر:
بد. هم  ب ش رژیم دختت دار ودن ن ز  ا توجه  ه افزایش تواند  تای مادران  ا فشارخون  اال و نارسایی قسبی مشکالتی را ایجاد کمی

تواند  تای مادران  ا نارسایی کس وی، اختالالت عصبی و... مشکالت متعددی را مصتف کسس م و کاهش مصتف سدیم و پتاس م می
 ایجاد ن اید.

 مادران شیرده
 . ت تكه مباسب مادر در اكش دوران عالوه  ت تاماشتداوم ت تكه  ا وات مادر مستسزم مصتف مواد م تی و مقوی توسط مادر اس 

 ها(،  تای حفظ  باه، سالم  و اعت اد  ه نفس مادر و ناز حفظ و نگهداری ای نوزاد )از ج سه مواد معدنت و وكتاماش ناازهای ت تكه
 ایهون عف تا ت ا تالء  ه انواذر  ذخاكت  دن مادر ضتوری اس . ت تكه  ا وات مادر ه  باش موجب  هبود سط  اك بت  دن وات خوار د

 .حاد تبفست، اسهال و ناز  ازگش  وزن مادر  ه قبل از  ارداری ماشود
 ذوود وات  اشتتی تولاد وود.  ا وتو حجم وات مادر را طه مستقام  ا تکتر واتدهت دارد. ت تكه مکتر نوزاد  ا وات مادر سبب مت

 كا د و  الطبع نااز افزاكش كافته مادر  ه مواد ت تولاد وده ناز كاهش متمصتف غتاهای ك کت و كاهش دفعات واتدهت، حجم وا
 .وودم تی ناز تعدكل مت

 اي خاص در دوران شيردهی توجهات تغذیه

تداوم ت تكه  ا وننات مادر مسننتسزم مصتف مواد م تى و مقوى توسط مادر اس . ت تكه  ا وات مادر ه  باش موجب  هبود سط  
 .وود هاى حاد تبفسى، اسهال و ناز  ازگش  وزن مادر  ه قبل از  اردارى مى  ه انواذ عفون  ر در  تا ت ا تالاك بى  دن واتخوا

 وود وات  اشتتى تولاد وود.  ا حجم وات مادر را طه مستقام  ا تيتر واتدهى دارد. ت تكه ميتر نوزاد  ا وات مادر سبب مى
 كافته كا د و  الطبع نااز افزاكش حجم وات تولادوده ناز كاهش مىوتوذ مصتف غتاهاى ك يى و كاهش دفعات واتدهى، 

 مادر  ه مواد م تى ناز تعدكل مىشود



 
51 

 

 های توصاه وده در هت گتوه از مواد غتاكت در دوران واتدهت مشا ه دوران  ارداری ماباود در هتم غتاكت، سهم. 
ناكافت  دركاف  كالتی اید توسط کاروباس ت تیه تعییش وود زیتا که  اش از دوران قبل از  ارداری اس نااز مادر واتده  ه كالتی  

 .وودسبب كاهش تولاد وات مت
 كد تا ماکتوگتم 151  حاوی مابتال وكتاماش مولتت مک ل و ال بتال آهش گتم م سی 61   حاوی فتوسولفات قتص مصتف اس  الزم  

 .كا د ادامه زاك ان از  عد ماه3
 ماه اول ونناتدهى اس . مادر واتده را  اكد تشوكق كتد تا6تا 4 ، خسننتگى مادر، خصوصاا در يى از عسل كاهش تولاد ونناتی 

 در طننول روز  ه اندازه كافى اسننتتاح  كبد، حجم كارهاى خود را كاهش دهنند و از اطتافاان خود در كارها ك ك  گاتد.  ه
 خصوص ح اك  ه ست در اكش زمابه از اه ا  زكادى  تخوردار اس 

 مازان وكتاماش D تاماش که ك بود وك وات مادر  ه مازان قتار گتفتش او در معتط نور مستقام خورواد وا سته اس .  ا توجه  ه اكش
D واحدی وكتاماش  هزار 51 ، مصتف ماهانه كك عدد مک لواكع اس  در كشور D تای زنان سباش  اروری از ج سه زنان واتده 

 .وده اس  توصاه
 تاث وات طعم روی اس  م کش  اوبت پت و ادوكه پت غتاهای كا و تت  ه و مار و ه پااز، كسم، انواذ سات، مانبد اغتاه  تخت مصتف 

 وات، ت طعم  غتاكت مواد  تخت تاثات  ه توجه  ا. وود خوردن وات  ه واتخوار نداوتش ت اكل سبب وات طعم ناگهانت ت ییت و  گتارد
 .كببد محدود را مصتف آن كا كتده خودداری مواد اكش مصتف از مادران اس   هتت مايبد امتباذ خوردن وات از خوار وات كه صورتت در

 اكد كاهش كا د زكتا مصتف اكش مواد م کش اس  سببم از  ای غساظ، قهوه، كوكاكوال واع دار كافئاشهای  مصتف نووا ه  ... 
 .نووادن الکل  اكد خودداری كتدتحتكك پتكتی،  ت اوتهاكت و كم خوا ت وات خوار وود. هم  باش از 

 ت  تایوود ولهت  بد تولاد وات مادر  ستگت  ه مقدار ماكعات مصتفت مادر ندارد و مصتف ماكعات سبب افزاكش تولاد وات ن ت 
 در روز ماكعات وامل وات، دوغ ل وان 11-8پاشگاتی از كم آ ت  دن، مادران واتده  اكد  ه مقدار كافت ماكعات  بووبد. حدود 

 .كببد ها را مال  دون گاز، آب ماوه طباعت  بووبد و حتت مواد غتاكت آب دار مانبد انواذ آش سوپ و انواذ خورش كم ن ك و
 ت،مصتف سا مثال، عبوان  ه. نکببد تح ل اس  وده او وات وارد و كتده مصتف مادر كه غتاهاكت اس  م کش واتخواران از  عضت 

 اك وس م و كسم،  باش هم. وود خوار وات در قولبج تولاد كا و وک ت دردهای موجب اس  م کش مادر توسط حبو ات كا و پااز
دردهای  و نفخ موجب اس  م کش ووند مصتف زكاد كه صورتت در هاسبزی  عضت و هبدوانه هسو، آلو، آلو، زرد مثل ماوه های

 ود، وات ذكت  اال در كه موادی خوردن از پس اع س24  طت كه صورتت در كبد دق   اكد مادر  با تاكش. ووند واتخوار در وک ت
 كبد تواند مصتفمت دارد مال كه را غتاكت هت واتده مادر كست  طور. كبد خودداری آنها مصتف از وود درد دل و نفخ د ار خوار
 .وود وک ت دردهای د ار مادر توسط غتا آن خوردن از پس وی واتخوار كبد حس آنکه مگت

 اس واتخوار ضتوری و مادر سالمتت  تای كد و آهش كسسام، مخصوصا ضتوری موادمعدنت انواذ تاماش جه  اتدهو مادر مباسب ت تكه  .
 فاهتص دار كد ن ك ه  باش از و كبد استفاده معدنت مواد ساكت و كسسام مبا ع از  ارداری دوران ه  ون واتده مادران ماشود توصاه
 در ودموج كد نور، از دور و در  سته ظتوف در دار كد ن ك نگهداری  ا كعبت. كببد استفاده بمباس نگهداری وتاكط  ا و كم مقدار  ه وده
 .وود اضافه غتا  ه انتهای پخ  در ن ك غتاها، در كد ماندن پاكدار  تای وودمت توصاه  باش هم. كببد حفظ را ن ك

 كه مواردی و مورد اكش در.  اود ك تت نمادرا ساكت از اس  م کش ودكد ت تكه سوء  ه مبتال مادران در وات تولاد  BMIماباود، 5/18  ك تت از 
 و تده  اید انتژی دریافتی خود را افزایش دهبد  با تایش ض ش توص ه های مقوی سازی مادر را  ه کاروباس ت تیه ارجاذ ده د. مادران

 ت نگتارد. كاهش وزن دوران واتدهى  اكد  اشتت از كمكاهش وزن  عد از زاك ان  اكد تدركجى صورت گاتد تا  ت مقدار وننات مادر تأثا 
گاتى مباسننب ونناتخوار در طول  وزن .هاى  دنى  اونند تحتك و انجام فعالا  خورى و محدود كتدن رژكم غتاكى، متيى  ت افزاكش

اط ابان از كافى  ودن وننات خود  اود و مادر  ا  دهبده كافى  ودن مقدار وننات مادر مى نشننان ماه اول6دوران واتخوارگى  ه خصوص 
 در هفته كاهش وزن داوننته  اونند.  گتم451تواند ك تت از  مى

  جه  تأماش انواذ مواد  تخى مواد معدنى ه  ون كد در وات مادر ارتباط مستقا ى  ا ت تكه او دارد.  با تاكش ت تكه مباسب مادر واتده
وده  ه مقدار  كد دار تصفاه مصتف ن ك  با تایشمتى مادر و واتخوار ضتورى اس . معدنى ضتورى ا مخصوصا كسسام، آهش و كد  تاى سال

 .وتاكط نگهدارى مباسب آن مهم اس كم و رعاك  
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 نوجوانان: 

 انتظار می رود مراقب سالمت:

 تعداد واحدها و مقدار هت سهم  ه نوجوان آموزش دهد. 
  ود آموز از نتاكج ارزیا ی رآگاه کتدن والدكش و دانش 
 آموزمصاحبه  ا مادر  ه مبظور تعییش عسل مت وط  ه مشيل ) اقت، الغتي، كوتاه قدي و...( دانش 
 آموز ) اقت، الغتي، كوتاه قدي و...(اي، متباسب  ا سش و مشيل دانشهای ت تكهاراكه توصاه 

 

ه وود. مبحبت قد  تاي سش كآموز تعییش میآموز و ثب  آن  ت مبحبت قد  تاي سش،  گونگت رود قدي دانشگاتي قد دانش ا اندازه
سال  وده و  تاي دختت و پست  ه طور جداگانه  5-19آموزان در ذكل نشان داده وده اس   تاي تعییش ت ییتات قد  تاي سش دانش

 تبظام وده اس . 

در نمودار -3گیرد؛ مثالً اگر روی خط ار میها اگر نقطه ی مورد نظر دقیقًا روی یک خط باشد، در گروه با خطر كمتر قرتفسیر تمام منحنی 
ز، آموگاتي دقاق قد دانشدهد، پس از اندازهمتت را نشان میمحور افقت سش  ه سال و ماه و محور ع ودي قد  ه سانتت قد برای سن:

ستون افقت قد  تساد  رود را دنبال كباد تا  هسش او را روي محور افقت پادا كتده و سپس خط ع ودي كه از آن  ه س    اال می
 هاي سش و قد را  ا نقطه مشخص كباد. سپس محل تالقت اندازه

گتاري مالقات كا  اشتت عالم  2آمننوز  اكد  ه رونند رود وي توجه كنتد. لتا وقتنت نقاط  نتاي  ننتاي ارزكننا ت رود قندي دانش
متصل كباد. در صورتت كه روند رود قدي صعودي و موازي  ا  ووند،  تاي مشاهده  هتت روند رود، آنها را  ا كك خط صاف  ه هم

 آموز اس . هاي متجع  اود، نشان دهبده افزاكش قد مباسب دانشمبحبت

و مراقب سالمت بايد مراقبت  آموز در هر كجاي منحني افقي باشد، نشان دهنده توقف رشد استدر صورتي كه روند رشد قدي دانش
 آموز مشاوره كند.ه عمل آورده و با والدين او در مورد وضعيت دانشآموز ببيشتري از اين دانش

آموز ناز از اه ا   سااري  تخوردار اس . كارمبد  هداوتت كا متاقب سالم   اكد، از نحوه ت تكه او و آموزش ت تكه  ه خود دانش
آموز کبد، مطسع وود و ض ش مشاوره  ا دانشیخورد، دفعات غتا خوردن در روز و تبقالتت كه در ماان وعده مصتف مغتاهاكت كه می

 هاي الزم، در صورت لزوم و جه   ترست  اشتت  ه كاروباس ت تكه ارجاذ دهد. و اراكه توصاه

آموزان نسب   ه رود قدي خود حساس هستبد و كاركبان  هداوتت و متاقباش سالم   ا توجه  ه اكش موضوذ  اكد مع والا دانش
  تكه صحا   تاي داوتش رود قدي مطسوب آگاه ن اكد.ها را از اه ا  تآن

 :شاخص نمایه توده بدنی برای سنمحاسبه 

 

 مراقبت های تغذیه ای سایر گروه های سنی
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 وزن و چاقيآموزان داراي اضافهاي براي دانشهاي تغذيهتوصيه

 خورند در وعده ناهار  ه دلال اف  قبد خون، اوتهاي زكادي  تاي آموزانت كه صبحانه ن تتأک د  ت مصتف صبحانه: دانش
 ووند. وزن و  اقت میتا خوردن دارند و در نتاجه  ا خوردن غتاي اضافت د ار اضافهغ

 ...مصتف روزانه حداقل دو م ان وعده غتایی مباسب مانبد: ماوه، نان و پبات، نان و خاار و گوجه فتنگت و 

 ها  ه كاهش مصتف غتاهاي غاتخانگت صتف غتا  ه ه تاه خانواده و تشوكق آن 

 شتت سبزي و ساالد در وعده غتاكتمصتف  ا 

 خودداری از مصتف غتا یا تبقالت هبگام ت اوای تسویزیون 

 هاي سالم مانبد آ سا و، آب نارنج، روغش زكتون  ه جاي سس ماكونز كه حاوي  ت ت زكادي اس  و كا استفاده از  اوبت
  تب  ه مقدار كمهاي رژك ت كماستفاده از سس

 اهای  تب، ستخ وده و تبقالت پتکالتی و پت  تب مانبد س ب زم بی ستخ وده، غالت حجام محدود كتدن مصتف غت
 اي و وکالتی،  ستبی، و تکاکائو، آجال و...های خامهوده، وکالت، ک ک

 هاي گازدار حاوي مقادكتن ک و  دون گاز و كا آب ماوه طباعت و  دون قبد  ه جای نووا ه. نووا هنووادن آب یا دوغ کم 
 گتم )دو قاوق غتاخوري( وکت دارد.  28لاتتي نووا ه حدود ماست 311كك  طتي ؛ زكادي قبد هستبد

  ت ت( % 5/2مصتف وات و لبب ات کم  تب )ك تت از  

   محدود كتدن مصتف کته، ستو ت، خامه و سس مایونز كه حاوي  ت ت زكادي هستبد.  ه جای ماس  پت تب و ماس
 اي از پبات مع ولت استفاده وود. ب و  ه جای پبات خامهاي از ماس  كم  تخامه

 م وه آماده و تجاري مع والا مقداري قبد م وه آماده و تجاري.  ه آبم وه تازه و طب عی  ه جاي آبمصتف ماوه كا آب
وود.  ه طور كست  گتدد استفادهماوه تازه و طباعت كه در مبزل تهاه می اضافه وده اس .  ه جای آنها  هتت اس  از آب

 مصتف ماوه  هتت از آب آن اس   ون حاوي فابت غتاكت اس  كه در پاشگاتي از اضافه وزن و  اقت موثت اس .

 های تازه یا پخته و م وه تازه استفاده وود.در  تنامه غتایی نوجوانان، روزانه از سبزی 

 های خشکدار، خشکبار و م وهکوئ   ساده و سبوسدار  )نان سبگک(،   سمصتف غتاهای ف بت دار مانبد نان سبوس ،
ها، جتب دار، سبزي و ماوههای خام )مثل هوكج، كاهو، كتفس، گل كسم و...(. فابت موجود در نان سبوسها و سبزیم وه

 دهبد. ت ت و مواد قبدي را در روده كاهش می

  و پت ن ك هستبد. محدود كتدن غتا خوردن در رستوران. غتاهاي رستورانت اغسب  تب 
  ها فودها مثل سوساس، كالباس و پاتزا كه حاوي  ت ت زكادي هستبد و افتاط در مصتف آنمحدود كتدن مصتف فس

 وود.وزن و  اقت میموجب اضافه
 فعاليت بدني

 هاكت مثل دو  تخه سواري، دوكدن، دوكدن تبد، وبا كتدن تشوكق نوجوانان  تاي انجام ورزش 

 ها در مبزل، متتب ي وتك  در كارهاي مبزل مثل ت از كتدن خانه، انجام كارهاي  اغ ه، آب دادن  ه گسدانتشوكق  تا
 كتدن وساكل وخصت، نظاف  اتاق و موارد مشا ه.

 ساع  در روز  2ي، ت اواي تسوكزكون  ه ك تت از اهاي راكانهمحدود كتدن استفاده از  ازي 

 آموزان را تشوكق كباد كه  ه جای آسانسور از پسه استفاده كببد.ر، دانشاستفاده از پسه  ه جاي آسانسو 
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 کببد آموزان استفاده میها  اشتت از ستوكس نقساه  تاي رف  و آمد دانشتشوكق  تاي پااده روي تا مدرسه، امتوزه خانواده
ثالا هاي مباسب مه پااده روي در فتص آموزان كاهش كافته اس ، تشوكق آنها  و  ه اكش دلال تحتك و فعالا   دنت دانش

 کبد.آموزان ك ك میرفتش  تاي ختكد، رفتش  ه مدرسه در صورت نزدكك  ودن فاصسه آن از مبزل  ه افزاكش تحتك  دنت دانش

 ها و...ها، ورزوگاهتشوكق  تاي  ازي  ا ه ساالن در فضاهاي مباسب مثل پارك 

 سوزانبد مثل فوتبال، والابال،  سيتبال، وبا و تباسي  اشتتي میهاكت كه كالت تشوكق  تاي انجام ورزش 

  هاي  اتون از خانه مثل رفتش  ه پارك و...تشوكق  تاي فعالا 

  بد  اووود. نوجوانانت كه داراي اضافه وزن هستبد كا  اق میدقاقه فعالا  ورزوت  تاي نوجوانان توصاه می 61 روزانه
 ه در روز فعالا   دنت داوته  اوبد و مدت فعالا   دنت خود را  ه تدركج افزاكش دهبد. دقاق 61  هتت اس   اشتت از 

  آموزان صحا  ناس اي در دانشهاي راكانهساع  فعالا  نشسته مثل ت اواي تسوكزكون كا  ازي 2والدكش  اكد  دانبد كه  اشتت از . 

 اي سبك هکببد،  اكد از فعالا ان فعالا  ورزوت را وتوذ میودت ورزش  اكد  ه تدركج اضافه وود.در صورتت كه نوجوان
 تت وتوذ كتده و  ه تدركج مدت آنتا افزاكش دهبد. تت و مدت زمان كوتاه

  عد از خوردن غتا  ه مدت كك ساع  ورزش نيببد.  ه دلال اكبيه ورزش كتدن نااز  ه انتژي دارد پس از غتا خوردن اگت 
 وود.اكجاد مت ورزوت صورت  گاتد سو هاض ه

 تشوكق خانواده  ه آماده كتدن وساكل الزم  تاي ورزش كتدن 

  فاده است هاي  اشتت  تاي فعال  ودن نوجوانان مثل )پااده روي، دو تخه سواري،هاي مباسب و ح اك والدكش  اكد فتص
 ال آنها را ح اك  كببد. تت مانبد فوتبهاي مبظماز پسه و جس  و خاز كتدن( را فتاهم ن اكبد و  تاي ورزش

 .نوذ فعالا  ورزوت  اكد  ا نظت نوجوانان و مباسب  ا سش و تواناكت  دنت آنها  اود 

  تشوكق خانواده  تاي فعالا   اشتت مثل پااده روي، رفتش  ا دو تخه  تاي ختكد، پارك رفتش  ا خانواده، رفتارهاي والدكش و اعضاي
آموزان دارد. اگت والدكش  تاي رفتش  ه جاهاي نزدكك  ه جای استفاده از وساسه ا   دنت دانشخانواده نقش مه ت در تحتك و فعال

 گاتند كه اكبگونه رفتار كببد و فعالا  و تحتك  دنت را  خش مه ت از زندگت  دانبد. آموزان ناز كاد مینقساه پااده روي كببد دانش

 
 جوانان و ميانساالن

 تاي كبتتل وزن و حفظ سالمتت، زنان  اكد از دركاف  انتژي اضافت حاصل از مصتف ويت،  حدود شود:غذاهايي كه بايد مصرف آنها م
  ت ت و روغش پتهاز ن اكبد.

 ها و آ  اوه هاي صبعتت، آ ببات و غتاهاي ستخ وده را محدود كببد. ، وت  نووا ه ها مصتف 
  ن اكبد. گوو  هاي فتاوري وده و غتاهاي حاوي پبات از لبباات و محصوالت گووتت كم  تب  جاي انواذ پت تب استفاده

 پاتزا حاوي  ت ت فتاوان اس .
 .از غتاها و تبقالت حاوي  ت ت اوباذ، ك تت استفاده ن اكبد 
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 به خانم های یائسه توصيه كنيد:

   ت ت و ساكت غتاهاي از غتاهاي مباسنب اسنتفاده كببد مانبد: ماوه ها، سبزي ها، غالت سبوس دار، لبباات كم  تب كا  دون
 كم كالتي

 هاي كو يتت  تاي ستو غتا استفاده كببد. از غتاهاي خانگت  جاي غتاهاي رستورانت كا  از پتخوري پتهاز ن اكبد. از  شنقاب
 فس  فودي استفاده ن اكبد تا مواد آن  ه وكژه  ت ت مورد استفاده در غتا قا ل كبتتل  اود.

  کسسام، مبازكم و وكتاماش هایD  وK .دن را  ا مصتف كافت وات و لبباات، ماوه ها و سبزي ها تاماش ن اكبد  
  از مصننتف زكاد مواد غتاكت حاوي فسننفت )در غتاهای فتاكبد وننده حاوی مواد نگهدارنده مانبد سننوسنناس و کالباس و

 های گازدار( پتهاز كببد .نووادنی
 د انواذ گوو  كه سبب كاهش ذخاكت کسسام  دن مت ووند از مصنتف زكاد ن ک،  اي، قهوه و مبا ع غتاكت پتپتوتئاش مانب

 اجتباب ن اكبد.
 خامه و لبباات پت تب و روغش جامد را کاهش دهبد.انی در گوو  قتمز، زرده تخم متغ، کتههای حاو مصتف  ت ت ، 
  ماسی گتم مک ل وكتاماش  111روزانه  مصنتفE   وكتاماش م سی گتمی  411مک ل هفته ای دو ار یاE  رط كائسنگت مثل  عوا

 ، افستدگی را  ه مازان زكادی کاهش مت دهد ن اكبد.گتگتفتگی، کوفتگی
  دقاقه ورزش  ا وندت متوسط در  اشتت روزهاي هفته داوته  اوبد.  31فعالا   دنت مبظم روزانه داونته  اونبد. حداقل

 لا  هاي  دنت مفاد  ه و ار مت آكد.... از فعاتفاده از وساكط نقساه،  اغبانت وقدم زدن و پااده روي كتدن  جاي اس

 به آقايان توصيه كنيد:
  حداقل دو واحد ماوه و سه واحد انواذ سبزي كا ساالد در روز مصتف ن اكبد.  تاي سالم  پتوستات، حداقل كك وعده در

 هفته گوجه فتنگت  ه ويل ساده، داخل ساالد كا داخل غتاها استفاده ن اكبد.
 ن اكبد و از نان  ن اكبد.  ه غتا، ساالد، ماس  كا نووادنت هاي خود پودر سبوس اضافه از غالت سبوس دار استفاده

ور طه جاي ماكارونت  دون فابت و انواذ حبو ات  ه جاي نان سفاد، ماكارونت غبت وده  ا فابت  ه  هاي سبوس دار 
 روزانه استفاده ن اكبد.

 د.دو تا سه  ار درهفته از غتاهاي دركاكت استفاده ن اكب 
   جاي روغش هاي اوباذ )جامد( از روغش هاي ماكع، روغش زكتون و روغش ساكت دانه ها ه تاه ساالد استفاده ن اكبد و از ه

 جاي واتكبت هاي خامه دار و لبباات پت تب استفاده ن اكبد.ه واتكبت هاي  دون خامه و  لبباات كم  تب  
 ا )موز و ختما(، سبزي ها )اسفباج، هوكج و جعفتي( ، م زدانه ها )گتدو، روزانه از مباكع غتاكت غبت از پتاسام وامل ماوه ه

 فبدق، پسته و  ادام(، حبو ات )لو اا و نخود(، ماهت و وات استفاده ن اكبد.

 توصيه هايي براي فعاليت بدني

مت وود هت فتد  الغ حداقل  كيت از مهم تتكش عوامل غات ت تكه اي كه در  توز  ا اري هاي مزمش نقش دارد كم تحتكت اس . توصاه
ث افزاكش توده دقاقه ورزش كبد. ورزش در سننباش ماانسننالت  اع 31روز در هفته و هت  ار  5دقاقه و كا  45روز در هفته و هت  ار  3

امل د وتوصناه مت ونود كه افتاد  تنامه ورزونت مبظم، طوالنت و متباوب داونته  اوبد. ورزش در  زرگساالن مت تواناسنتخوانت مت ونود. 
حتكات نتم، سننبك، آكتو اك )هوازي(،  دن سننازي، راه رفتش تبد و دوكدن آرام  اونند. انواذ ورزش هاكت كه  ا تح ل وزن ه تاه هسننتبد و  تای 

 پاشگاتی از استئوپتوز در ه ه سباش توصاه مت ووند عبارتبد از: پااده روي، دوي آهسته، نتمش آكتو اك، تباس و پاروزدن.
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 سالمندان

 ه هاي تغذيه اي براي سالمندان داراي اضافه وزن يا چاق:توصي

  .ه عس  اكبکه در  عضنت از  ا اران كاهش وزن كا  ت ت  دن آسنان ناسن   اكد پاشگاتي از اضافه وزن را در اولوك  قتار داد 
 . اكش اقدام خصوصا"  تاي افتادي كه اضافه وزن دارند توصاه مت وود

 كاهش مصتف ن ك را توصاه کباد. حتباس آب در  دن  ه عس   ا اری  اوددر صورتی که عس  افزاكش وزن ا 
  در افتادي كه هاكپتكسسننتتول ت دارند  تاي كاهشLDL  اوننباذ را  ا محدودك  مصننتف  ت ت های جامد وخون رژكم غتاكت 

 .توصاه کباد
 ت )حداكث .اذ  ت ت ها را كاهش دهبددر صنورت  اال  ودن تتي گساسناتكدها تاکاد کباد مصنتف مواد وناتكش، قبد و ويت و انو

از كل كالتي مورد نااز روزانه  دن از  ت ت ها تاماش ونود  ه ونيست كه  اشتتكش مقدار آن از مبا ع غات اوباذ  اود(. عس   %31
افزاكش وزن ناخواسننته  ه ه تاه افزاكش تتي گساسنناتكد و كسسننتتول خون مت تواند محدودك  مصننتف  ت ت ناز  اونند زكتا 

ادي كه رژكم غتاكت وندكد  دون  ت ت را رعاك  مت كببد كت وهادرات )وامل قبدهاي ساده نظات قبد و ويت و مواد نشاسته افت
ای مانبد نان،  تنج، سناب زمابی و ...(  اشنتتي مصنتف مت ن اكبد كه ناخواسته سبب افزاكش وزن مت وود.  با تاكش  ه جاي 

 هتت اس  مصتف انواذ غتاها از گتوه هاي غتاكت مختس  و  ه مازان متوسط و  تاكاد زكاد  ه كاهش مصنتف  ت ت و كسستتول
 متعادل را توصاه کباد.

 

 :توصيه های کلی در مبتاليان به سوء تغذيه عبارتند از

 .ماان وعده اي مال ن اكبدساع   2-3 تنامه غتاكت و ماان وعده ها را  ت اساس اوتها و مال و رغب   ا ار تبظام ن ایید.  هتت اس   ه فاصسه هت    -

 .و كا مي ل هاي آن توصاه می وودB 12 و D مصتف مبا ع مهم كسسام ، وكتاماش هاي -

 .لاوان ماكعات )آب ، وات،  ای، دوغ، آب ماوه طباعی و ...(  بووبد 6-8روزانه  -

 . قا ل پتكتش تت از سه وعده غتاي اصست اس  ،وعده غتاي سبك 5-6مصتف روزانه  -

 . ذ در مصتف روزانه مواد غتاكی رعاك  وود  ه اكش معبی که در روزهای متوالی غتاهاي مشا ه مصتف نکببدتبو -

كاسوكالتي مت  اود. احت ال سوء ت تكه در افتادي كه  1911كاسوكالتي و در زنان  2211سال  51ماانگاش كالتي دركافتت روزانه در متدان  االي  -
 .ز مصتف مت كببد افزاكش مت كا د. در اكش موارد  اكد از مي ل های تاماش کببده انتژی استفاده کببدكاسوكالتي در رو 1511ك تت از 

مصتف مقادكت کافی انواذ گوو   ت اساس وضعا   ت ی، فشار خون و اساد اوركک توصاه وود. در صورت ا تالء  ه آن ی حت ا" گوو   -
 د. قتمز  ه مازان مباسب در  تنامه غتاكی گبجانده وو

عدس، نخود سبز، نان گبدم كامل مانبد سبگك، و لبباات  اود.  ،مانبد جگت، گوو  (ZN) رژكم غتاكت  اكد حاوي مقادكت مباسبت روي-
 .مي ل مولتت وكتاماش حاوي روي ناز مت توان تجوكز كتد

 .واروت و دندانت  ه صورت پخته  مصتف ووندسبزي  سهم مصتف کببد.در صورت مشيالت گ 5تا  3سهم ماوه و   4تا  2روزانه  ه طور متتب  -

مازان ماوه و سبزي مصتفت نباكد در حدي  اود كه سبب كاهش اوتها و كا مشيالت گواروت وود.ه  باش در اكش گتوه از سال بدان  -
بات ا انواذ پ ه خصوص در صورت وجود مشيالت دندانت و گواروت  هتت اس  سبزي ها  ه ويل پخته ه تاه  ا ك ت روغش زكتون و ك

  . تاي هضم راح  تت و انتژي  اشتت و ماوه ها  ه ويل ك پوت مصتف وود

  ماوه ها  ه عبوان ماان وعده حت ا"  ه طور متتب و روزانه مورد استفاده قتار گاتد  -

 ....(  اشتت استفاده وودنواذ آش، سوپ،  تخت از خورش ها واز غتاهاي تهاه وده  ا سبزي ها )ا-

  .كت نظات گوجه فتنگت، هوكج و گل كسم  ه عبوان ماان وعده  ه وکل خام در ساالد و كا  ه وکل  خار پز كا آب پز مال وودسبزي ها -
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 (...هاي رنگت )هوكج، گوجه فتنگت، فسفل دل ه اي و  کشاده وود و از سبزي  تای افزاكش اوتها در سال بدان الغت غتا در  شقاب  زرگتت  -
 .در غتا استفاده وود

از غتاهاكت كه تهاه آنها آسان اس  مانبد فتنت، ماس  و خاار حاوي كش ش و گتدو و وات تنج، پوره تخم متغ و ساب زمابت و   -
 .وسه زرد  تای تک ال انتژی دركافتی توصاه مت وود

غتا خوردن ناز  اكد  دن در  در صورت وجود دكسفاژي غتاها  اكد  ه ويل ختد وده و كا نتم و پوره وده استفاده ووند. در زمان   -
 .وضعا  مباسب، در حال  نشسته و راس  قتار داوته  اود

، روي و ماكعات  E و وكتاماش c در صورت وجود زخم  ستت رژكم غتاكت پتكالتي، پت پتوتئاش ه تاه مي ل وكتاماش حاوي وكتاماش  -
 .كافت  تاي تتمام زخم ها و تشيال  اف  جدكد توصاه مت وود

كيت از  هتتكش توصاه ها  تاي مقوي و م تي كتدن غتا، اضافه كتدن غالت جوانه زده )جوانه گبدم، ماش كا عدس( و كا پودر  توجه: 
   د.ي و پتوتئاش غتا را افزاكش مت دهغالت جوانه زده در  تنامه غتاكت مت  اود. مصتف جوانه غالت انتژ 

 

 :روش هاي افزودن انواع جوانه غالت به غذا
 اده از جوانه غالت در تهاه انواذ ساالداستف  -
 استفاده از جوانه غالت در تهاه انواذ سوپ ها و آش ها  -
 ... اضافه ن ودن پودر جوانه غالت در انواذ ساالد، ماس ، ماس  خاار و  -

 :براي افزايش دريافت انرژي و پروتئين در سالمندان

 .ت، ماس ، سوپ كا فتنت اضافه كتدتوان ك ت پودر وات خشك  ه غتاهاكت مانبد وامت - 
تخم متغ آب پز در صبحانه كا ماان وعده و كا ه تاه  ا غتا هاكی ه  ون عدس پسو كا روته پسو مال وود )در سال بدان مبتال  ه دكا  ،  - 

 زرده تخم متغ در هفته(. عدد  4-5عدد در هفته و  تای سال بدان سالم  3فشار خون  اال،  ا اری های قسبی و هاكپتکسستتول ی حداکثت 

در مصتف سفاده تخم متغ در اكش  ا اران محدودك  فوق وجود ندارد و مت توانبد كك سفاده كامل تخم متغ كه حاوي پتوتئاش 
 .كامست در هت روز مصتف ن اكبد

 مصتف عس ی ختیش مبا عدانش آموزان و افتاد م انسال می توانبد روزانه یک عدد تخم متغ مصتف ن ایبد. ) ت اساس آ :مهم نکته
 متغ  اعث افزایش کسستتول ن ی وود  سکه روغش مصتفی ) ت ی اوباذ(  اعث افزایش کسستتول خون می گتدد.(زرده تخم

 .عبوان ماان وعده مال ووده (  م ز ها )گتدو، پسته،  ادام و ...انواذ  - 
 .خوراك لو اا و غاته استفاده وود ازانواذ حبو ات در خورش ها، آش ها، خوراك ها، آ گوو  و عدست، - 
سهم از اكش گتوه  11از گتوه نان و غالت مانبد نان،  تنج و ماكارونت  ه مقدار  اشتت استفاده وود. سال بدان الغت مت توانبد روزانه تا   -

 .ک لو اا ، عدسی و ... استفاده کببدمصتف كببد.  ه طور مثال می توانبد از نان ه تاه ساكت مواد غتاكت مانبد  تنج ،کوکو ،تخم متغ ,خورا 
 .از ساب زمابت آب پز درانواذ غتاها و كا در ماان وعده ها استفاده کببد - 
)تتجاحا" سبوس دار(، نان و پبات، نان و ساب زمابت، نان و تخم متغ، نان و ختما، نان حداقل دو ماان وعده وامل  اسيوك   - 

 .ان وات و انواذ ماوه در فواصل وعده هاي اصست غتاكت استفاده کببدروغبت، نان وات مال ه تاه  ا كك لاو
 .روغش زكتون داخل ساالد اضافه کببد - 
 ،عبوان ماان وعده  ه اويال مختس  ) اسيوك  و وات، نان و ماس ه ازگتوه لبباات وامل وات، ماس ، پبات و  ستبت کم خامه   -

         در صورت عدم تح ل وات حت ا" روزانه حداقل دو لاوان ماس  مصتف وود. ود....( استفاده ونان و پبات، وات تنج، فتنت و
 سهم از مواد اكش گتوه مصتف كببد. 4تا  3سال بدان الغت مت توانبد روزانه 
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 ای: تغذیه های مراقبت. نحوه انجام 9
 پ گ تیمتاقب (  ه ه تاه متاقب  های  15سال ) 5ارزیا ی رود کودک ک تت از  کودکان:
 پایسوت -سال  ا اضافه وزن و  اق )غ تپزوک( 5تا  2ارزیا ی وضع   کودک       
 پ گ تی  اقی و اضافه وزن و احت ال خطت اضافه وزن کودک سالم )غ تپزوک(            
 ارزیا ی از نظت وضع   ت تیه کودک سالم             

 (غ تپزوک- ترسی غت الگتی کم خونی کودکان )پایسوت            
 غت الگتی ت تیه و پایش رود نوجوان )غ تپزوک( نوجوانان:

 سال( 29تا  18جوانان ) (BMIارزیا ی ن ایه توده  دنی ) جوانان:
 غ تپزوک -تش سبجی و ارزیا ی الگوی ت تیه  م انساالن:
 غت الگتی ت تیه در سال بدان )غ تپزوک( سال بدان:
 غت الگتی ت تیه مادر  اردار مادر  اردار:

 ،.(اس  طب عی وخص وزن که مواردی در حتی)  کببده متاجعه غتایی های گتوه مصتف م زان و وزن در ت ییتات صورت در :9نکته
 .ووند تکتار ای ت تیه های متاقب 

 .وود تکتار یکبار ماه 3 هت"  اردار مادران ای ت تیه غت الگتی" متاقب  :2نکته
( متاقب 15 وامل=  پایسوت - (سالگی 5 تا روزگی 15 تا 14 از)  سال 5 از تت کم کودک  رود ارزیا ی) کودکان ای ت تیه متاقب  :3نکته

 تدد.گ تک  ل کودک پ گ تی متاقب   اود یا خارج از موعد مقتر متاجعه ن وده رود اختالل د ار کودک که صورتی در و وود انجام سش اساس  ت

 .ودو انجام تزی مقدار  ه  ایستی فصسی صورت  ه مختس  سبی های گتوه  تای ها متاقب  پووش درصد حداقل: ها مراقبت پوشش درصد. 2
 درصد 71 جوانان:  درصد 51نوجوانان:  درصد 91 کودکان: 

 درصد 75 مادران  اردار:  درصد 81سال بدان:   درصد 51م انساالن: 
 

 :تددگ  تگزار سالم  متاقب و ت تیه کاروباس توسط زیت صورت  ه پایگاه/متکز در ت تیه موضوذ  ا ویزآمو های کالس: آموزشی های کالس. 3
 ماهه دوم 6 هه اولما 6 

 کالس 6ماهانه  کالس 4ماهانه  کاروباس ت تیه
 کالس 2ماه،  3هت  کالس 1ماه،  3هت  متاقب سالم 

 

کس ه فعال   های متکز/پایگاه مانبد  تگزاری کالس های آموزوی،  ت اساس  تنامه ع س اتی ارسال وده توسط واحد : عملیاتی برنامه. 3
 (.گتدد الارس ت تیه  هبود واحد  ه فصسی صورت  ه پایگاه هت ع س اتی  تنامه اجتای و پ شتف  درصد اس  ذکت  ه الزم) ت تیه انجام وود.

 توسط ت م  هداوتی متکز/پایگاه مطالعه گتدد و در آموزش های فتدی و گتوهی استفاده وود. ی زیتآموزو اتجزو: آگاهی افزایش. 4
 ب( راهب ای تفس ت ن ودار رود    هیت ت  هبود یها  تنامه شیپاال ( دستورالع ل  ک ل س  

 پ( راهب ای  تنامه های پ شگ تی و کبتتل    اری های غ تواگ ت

 .دهد غ تمستق م/ مستق م ارجاذ ت تیه کاروباس  ه( متاقب  پایان در اقدامات قس  ) س ب سامانه اساس  ت سالم  متاقب: ارجاع. 5
... و یگوارو مشکالت نامطسوب، گ تی وزن  ا  اردار مادران  اال، خون  ت ی و  اال فشارخون دیا  ، ی، اق وزن، اضافه د ار موارد کس ه پزوک -
   .دده ارجاذ ت تیه کاروباس  ه س ب سامانه اساس  ت را

 مشاهده ارائه خدمات و مستندات موجود )فعالیت های آموزشی(

 

https://www.sibdapa.ir/FamilyCare_/HealthIndex?id_ChildIndex=7832&priority=0&returnUrl=%2FFamilyCare%2FChildIndex%3FchildType%3D128%26tabNumber%3D3
https://www.sibdapa.ir/FamilyCare_/HealthIndex?id_ChildIndex=7832&priority=0&returnUrl=%2FFamilyCare%2FChildIndex%3FchildType%3D128%26tabNumber%3D3
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ی از سکته های پ شگ ت درصد ) ت اساس متاقب   21ال ( کاروباس ت تیه: پ گ تی افتاد پته دیا تی و افتاد  ا سط  خطت  االی : پیگیری. 6
 طتیق خطتسبجی(قسبی و م زی از 

ه وزن و اضاف –اف  ودید ن ودار  –الغتی  –قدی کوتاه –متاقب ش سالم : کس ه متاقب ش سالم  اسامی کودکان  ا اختالل رود )کم وزنی ب( 
م خونی را در دفتت متاقب  م تد  ارداری قدی( و مادران  اردار  ا مشکل وزن گ تی و ک اقی(، نوجوانان د ار اختالل رود )الغتی و کوتاه

 یادداو  ن ایبد و تا زمان اصالح وضع   پ گ تی ن ایبد.  )ل س  اسامی در متکز  ایگانی گتدد.(

 پایگاه/متکز مدیت موجودی، ات ام از قبل ماه یک و  اود موجود پایگاه/متکز در ه  شه  ایستی زیت های تتاک  و ها پ فس  :آموزشی . مطالب7
 :ن اید ارسال درخواس  ت تیه  هبود واحد  ه متکور موارد دریاف   جه

 دیا   پته آموزوی تتاک . 5  یددار ن ک آموزوی تتاک . 4 کودکان ت تیه  آموزوی  تگه. 3  ارداری دوران در ت تیه پ فس . 2  تک  سی ت تیه پ فس . 1

 تاقب شم کس ه جه  را  ازدید فتم فصسی صورت  ه ت تیه کاروباس اه،پایگ/ متکز در یک سط  پایش اجتای راستای در: یک سطح پایش. 8
  .ن اید تک  ل پایگاه/ متکز سالم 

 .گتدد کامل هاپایگاه و متاکز در سالم  متاقب ش و ت تیه کاروباس اتاق در موجود  ورد :بورد. 1

 ...و ایت تیه واخص ها و آمارهای وظای ، وتح خانوادگی، نام و نام: ت تیه کاروباس  ورد در موردن از اطالعات
 ت تیه سوء د ار کودکان ماهانه آمار ای، ت تیه های واخص وظای ، وتح: سالم  متاقب  ورد در موردن از اطالعات

 استختاج توسط کاروباس ت تیه س ب سامانه از یکبار ماه 6 هت متاکز ای ت تیه های واخص: تغذیه های شاخص استخراج. 91
  .گتدد ارسال ن ز ت تیه  هبود واحد  ه و گتدد نصب  ورد در و گتدد

 :وود انجام ت تیه سوء د ار کودکان جه  زیت اقدامات کودکان، ح ایتی  تنامه اجتای راستای در: کودکان حمایتی برنامه. 99
  ضاع   ی و ت تیه سوء د ار کودکان اسامی ثب  -1
  ت تیه کاروباس و پزوک  ه کودک ارجاذ -2
 ت تیه سوء عسل  ترسی و کودک  ه الزم های آموزش ارائه -3
  ت تیه  هبود واحد  ه اسفبد و وهتیور ماه ا تدای در ت تیه سوء د ار کودکان اسامی ارسال -4

 اقدامات واحد بهبود تغذیه جهت مدارس:. 92

 ش تک  ل گتدد. ه کس ه مدارس تح  پووش حداقل یکبار آموزش ت تیه سالم داده وود و فتم مت وط  ه آموز -1
  ه کس ه مدارس متوسطه تح  پووش جه  مک ل یاری آهش و ویتام ش دی آموزش داده وود. -2
 از مدرسه  ازدید  ه ع ل آید. ت اساس فتم  ازدید  ها، حداکثت تا یک ماه پس از ارائه آموزش و اول ش توزیع قتص -3
 درصد  وفه های مدارس ) تنامه پایگاه ت تیه سالم( 5 ازدید مشتتک کاروباس ت تیه و  هداو  مح ط از حداقل   -4

 * ه اهبگی های مت وط  ه آموزش ت تیه سالم و مک ل یاری در مدارس توسط متاقب سالم  مسئول مدرسه مت وطه و  ا ه کاری
 کاروباس ت تیه انجام وود.

 پووش ن ک یددار تصف ه وده انجام وود.اقدامات ذیل جه   ه دس  آوردن درصد : درصد پوشش مصرف نمک یددار تصفیه شده. 93
 پت کتدن پتسشبامه نوذ ن ک مصتفی ارسالی توسط واحد  هبود ت تیه معاون   هداوتی

   پایگاه سالم / خانه  هداو انجام یدسبجی ن ک مصتفی خانوار های دعوت وده  ه 
 

  ت ایگاهپ... و ها پ گ تی ت تیهای، های متاقب  ایبدفت ع س اتی،  تنامه انجام  ت نظارت و پ گ تی مسئول  : نظارت و پیگیری. 94
  . اود می پزوک عهده



 
59 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ........................... / مرکز بهداشت شهرستان ...................            
 931  /  /     تاريخ - بهبود تغذيه برنامه هایپايش  چک لیست

 مرکز خدمات جامع سالمت شهری/روستایی .............................  پایگاه/خانه بهداشت........................                     
 

  سوال رديف
  فرآيند مراقبت هاي تغذيه اي كودكان

آگاهت و 
 ع سيتد پتسبل

  از زمان، نحوه و ادامه وتوذ ت تیه تک  سی آگاهی دارد؟
  خطتات وتوذ زود و دیتهبگام ت تیه تک  سی و نشانه های کفای  و ت مادر اطالذ دارد؟از 

  ی آگاهی دارد؟کودکان در معتط خطت آلتژ  یآلتژن  تا یغتاها یمعتف ینحوهاز غتاهای آلتژن و 
  رد؟آگاهی دا و دالیل  دغتایی کودکانعسل  ی اوتهایی سالگی کودکان, از غتاهای م بوذ قبل از یک 

  از راهکارهای پ شبهادی  تای کودکانی که از خوردن  عضی غتاها امتباذ می کببد آگاهی دارد؟
  A+Dو قطته  ش تامیو یدوز قطته آهش، مولت زان از زمان وتوذ و نحوه مصتف و م آگاهی

مشاهده 
متاقب  کودک 

 زیت دو سال

  انجام صح   تش سبجی )وزن، قد و دورست(
  .رود کودکش اطالذ داو    رود رسم وده  ود و مادر از وضع شیودك در كارت پامبحبت رود ك

  تفس ت صح   مبحبی رود کودک  تای مادر 
  ماهه و  االی یک سال د ار تاخ ت رود  6-12آگاهی از توص ه های ت تیه ای در کودکان 

اجتاي 
هاي  تنامه

 ح اكتی ت تكه

  ایتی کودکانآگاهی از  گونگی اجتای  تنامه ح 
  ارجاذ  ه پزوک و کاروباس ت تیه )کودکان د ار اختالل در وزن گاتي(

  ثب  اسامی کودکان د ار اختالل رود و پ گ تی کودکان د ار اختالل رود ارجاذ داده وده
  Dفرآيند پيشگيري و كنترل كم خوني فقر آهن و ویتامین 

مصاحبه  ا 
 پتسبل

  ش و عوامل افزایش دهبده و کاهبده جتب آهش آوباكت  ا مبا ع غتایی آه
  آگاهی از عوارط جانبی ناوی از مصتف قتص آهش و تفس ت آزمایش

  Dآگاهی در مورد عالئم  ال بی کم خونی، عوارط کم خونی فقت آهش و ک بود ویتام ش 
آهش كاري 

 متوسطهمدارس
  پایگاه ت تیه سالم( –ت تیه سالم  –یاری )مک ل   تاساس دستورالع ل ارسالیدر مدارس آموزش ت تیه 

  های مت وطه  ه طور کامل و صح   ت توزیع و مصتف قتص توسط دانش آموزان و  ثب  فتم نظارت
 يد كمبود از ناشي اختالالت كنترل و پيشگيري فرآيند

آگاهی و 
 ع سيتد پتسبل

  آگاهی دارند؟ آیا از اه    ید، عوارط ناوی از ک بود ید و مبا ع غتایی آن 
  آیا از نحوه نگهداری ن ک یددار آگاهی دارد؟

  آیا از مضتات ن ک دریا آگاهی دارد؟
 اي تغذيه سواد فرهنگ و ارتقاء فرآيند

پتسبل و آگاهی
مصاحبه  ا 

 كببدهمتاجعه

  ها و روش استفاده صح   آن آوباكت  ا انواذ روغش های مایع، وتایط نگهداری روغش
  از عوارط مصتف روغش های جامد، دنبه و ظتوف مسی آگاهت
کودک، نوجوانان، ) یسب یگتوه ها ی(  تاو... م کسس، د ش تامیها )ومک ل زیتجو زان از نحوه و م یآگاه
  آن   و عالئم مس وم ییموارد مبع، تداخالت دارو و سال بد(، انسال ، مانجوان

 اربارد مادران اي تغذيه هاي مراقبت فرآيند

پتسش از 
 پتسبل

  از متاقب  های ت تیه در دوران پ ش از  ارداری آگاهی دارد؟
  نحوه محاسبه وزن قبل  ارداری آگاهی دارد؟ وBMI از م زان افزایش وزن مادران  اردار  ت اساس 

  د؟از  عوارط کم خونی در  ارداری و عوارط وزن گ تی ک تت/   ش از حد مطسوب در  ارداری آگاهی دار
  آیا عوامل خطت ا تدای  ارداری را می وباسد؟

  ارائه توص ه های ت تیه ای الزم در خصوص وکایات وایع دوران  ارداری 
  از عسل و عوامل مساعده کببده سوء ت تیه )وزن گ تی ک تت و   شتت از حد مطسوب( زنان  اردار آگاهی دارد؟
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  فوالت و یدوفول ک آگاهی دارد؟ مولتی ویتام ش، ک ل های آهش،های مت وط  ه ماز نحوه تجویز و توص ه
  های تعییش جبس   و...دادن در مورد ای بی مواد غتایی، عوارط رژیمآگاهی

  های غتایی و آگاهی از توص ه های ت تیه ای  ت اساس وزن مادر  اردارآوباكت  ا گتوه
  ارد احت اط در هبگام ورزشآوبایی  ا مزایای ورزش در هبگام  اردار و مو

  آوبایی  ا نحوه تشخ ص کم خونی فقتآهش و راه های درمان آن
  ایتوص ه های کسی ت تیه –عوارط دیا    ارداری  ت مادر و جب ش  –آوبایی  ا نحوه تشخ ص دیا    ارداری 

  واتدهی دوران در خاص اي ت تیه آوبایی  ا نکات

  تاساس پتونده

  BMI( مادر و رسم مبحبی وزن گ تی در فتم متباسب  ا مازان BMI اكه توده  دنت)ثب  صح   ن
  ارجاذ  ه پزوک /کاروباس ت تیه )مادران  اردار د ار اختالل در وزن گاتي(

   تگزاری کالس تتویج ت تیه  ا و ت مادر  تای داوطسب ش سالم  و  اه    و ت مادر در سه ماهه سوم  ارداری
  کالس آموزوت  تاي مادران  اردار تح  پووش )مشاهده مستبدات(  تگزاري

  تک  ل کتدن صح   متاقب  های ت تیه ای سامانه س ب  تای مادران  اردار
 فرآیند پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر

پتسبل و آگاهی
مصاحبه  ا 

 كببدهمتاجعه

  غتایی در  تنامه خطتسبجی آگاهی از عوامل خطت    اری ها و توص ه های رژیم 
  ورزش( + تفس ت آزمایشگاهی–  تنامه غتایی -آموزش های الزم  تای افتاد مبتال  ه دیا   )کس ات کبتتل وزن 

  نقش ت تیه در پ شگ تی و...( + ارجاذ  ه کاروباس ت تیه –کس ات پته دیا   )تشخ ص
  شارخون  اال + تفس ت نتایج آزمایشگاهیو ف ت ی خون  اال  توص ه های ت تیه ای در    اری 

  اضافه وزن و  اقی + توص ه های کاهش مصتف قبد و ن کدر  یا هیت ت یها ه توص
 دارويي مكمل/  تجهيزات/  آموزشي منابع

مشاهده و 
 مستبدات

  هدف هاي گتوه ت تكه آموزش  ا را طه در آموزوی مبا ع
  و آگاهی از وضع   واخص ها  ورد تنامه های  هبود ت تیه در ته ه و قتاردادن اطالعات و واخص هاي 

  مشاهده نحوه انجام تش سبجی )اندازه گ تی قد، وزن، دورست، دورک ت، ساق پا، قد زانو، دور  ازو(
  واهد وزنه/  زرگسال/  کودکان تتازوی و قدسبج  ودن کال بته

 تی، کالس آموزشی، وضعیت بورد و فعالیت ابتکاری فرآیند انجام پیگیری ها، ارجاعات، برنامه عملیا

 پ گ تی
  کودکان
  نوجوانان

  مادران  اردار

 ارجاعات
  کودک 2 ترسی 

  مادر  اردار 2 ترسی 
  سایت گتوه های سبی

درصد پووش 
متاقب  های 

 ت تیه ای
در سه ماهه -

 اخ ت

 سال / مختج: کل کودکان متاجعه کببده 5از صورت کست: ارزیا ی رود کودک ک تت  (%91 کودکان )حداقل
 صورت کست: غت الگتی ت تیه و پایش رود نوجوان / مختج کست: کل نوجوانان متاجعه کببده (%51نوجوانان )حداقل
 جوانان/ مختج کست: کل جوانان متاجعه کببده - (BMIصورت کست: ارزیا ی ن ایه توده  دنی ) (%71 جوانان )حداقل

 صورت کست: تش سبجی و ارزیا ی الگوی ت تیه / مختج کست: کل م انساالن متاجعه کببده (%51)حداقل م انساالن
 صورت کست: غت الگتی ت تیه در سال بدان / مختج کست: کل سال بدان متاجعه کببده (%81سال بدان )حداقل
 ختج کست: کل مادران  اردار متاجعه کببدهصورت کست: غت الگتی ت تیه مادران  اردار / م (%75 مادران  اردار )حداقل 

  اجتای جدول گان   تنامه ع س اتی

جسسه /دو حداقل یک  کالس آموزوی
  ماه  ا موضوذ ت تیه3هت

  فعال   فوق  تنامه  فعال   ا تکاری


