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 :پیشگفتار

تغذیه یكی از اجزاء مهم و اثر گذار بر سالمت در شیوه زندگی افراد جامعه است، آشنایی کارشناس مراقب سالمت با مبانی 

گروههای سنی مختلف و تغذیه در بیماریهای غیرواگیر جهت آموزش تغذیه و توصیه های  تغذیه صحیح جامعه، تغذیه

 .پیشگیرانه و مراقبت تغذیه ای به جمعیت تحت پوشش اجتناب ناپذیر و ضروری می نماید

هنی تغذیه مناسب حصوصاً در دوران جنینی و سال های اولیه زندگی کودك، در باالرفتن ضریب هوشی،توانمندی جسمی و ذ

مطالعات . موثر است که نتیجه آن پرورش نسلی کارا و توانمنددرتولید دانش فنی برای آینده کشور و توسعه علمی کشور است 

متعدد در بسیاری از کشور ها نشان داد که بروز سوءتغذیه در دوران های ابتدایی زندگی و حتی دوران جنینی منشاء بسیاری 

به همین دلیل توجه به تغذیه صحیح از دوران جنینی نقش مهمی در . های بعدی عمر استاز بیماریها ی غیرواگیر در سال 

نقش الگوی صحیح مصرف غذایی در .  حفظ سالمت جامعه و کاهش خطر ابتال به بیماری های غیر واگیر در بزرگسالی دارد

دیابت، افزایش فشارخون، افزایش چربی حفظ سالمت انسان و پیشگیری از بیماریهای مزمن مانند بیماریهای قلبی و عروقی،

مهمترین عامل خطر بیماری های غیرواگیر اطالعات موجود حاکی از آن است که . خون و انواع سرطانها به اثبات رسیده است

درصد از بیماریهای قلبی و عروقی  05بررسی ها نشان داده است که با تغذیه صحیح حداقل . نحوه تغذیه و الگوی غذایی است

  .موارد سرطان قابل پیشگیری استدرصد  05و 

بر اساس نتایج بررسی مصرف مواد غذایی، مصرف قند و شكر، چربیها در کشور بیش از مقادیر توصیه شده است در حالی که 

ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه . مصرف میوه و سبزی، شیر و لبنیات و گوشت و حبوبات از مقادیر توصیه شده روزانه کمتر است

سبزی ها و میوه ها و حبوبات منابع عمده ویتامین ها، امالح و فیبر . ای جامعه نقش مهمی در انتخاب سبد غذایی خانوار دارد 

شواهد زیادی نشان داده است که فیبر غذایی موجود در میوه ها و حبوبات موجب کاهش قند خون و همچنین . غذایی هستند

وه ها و حبوبات همراه با فواید متعدد سالمتی، خطر بروز بعضی از انواع سرطانها چربی خون می شود مصرف کافی سبزی و می

 .را نیز کاهش می دهد

منفی  تغییرات به چاقی ناشی از اضافه دریافت انرژی و کم تحرکی در کشور از شیوع باالیی برخوردار است که و وزن اضافه

 عوامل، این. شود می منجر برابر انسولین در مقاومت افزایش و خون کلسترول افزایش فشارخون، افزایش مانند متابولیک

 .دهند می افزایش را سرطان انواع از بسیاری دیابت و مغزی، سكته قلب، عروق های بیماری خطر

در این کتاب مبانی تغذیه صحیح جامعه، تغذیه گروههای سنی  مختلف و تغذیه در بیماریهای غیرواگیر جهت ارائه آموزش و 

های پیشگیرانه ومراقبت تغذیه ای به جمعیت تحت پوشش مراکز مجری شرح داده شده است و هدف آن توانمند توصیه 

کارشناس . سازی کارشناس مراقب سالمت برای آموزش تغذیه و ارائه توصیه های کاربردی تغذیه ای به مراجعه کنندگان است

در امر ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه که محور اساسی  مراقب سالمت با بهره گیری از مطالب این مجموعه می توانند

 .سالمت جامعه می باشد گام های موثری بردارند
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 فهرست 

 آشنایی با اصول تغذیه صحیح -فصل اول

 چگونه می توان تغذیه درست داشت؟ -

 معرفی هرم غذایی -

 رهنمودهای غذایی ایران -

 سال 5کودکان زیر تغذیه : فصل دوم

 ماه اول زندگی  6تغذیه در  -

 ماهه  6 -21ذیه کودك تغ -

 مقوی و مغذی سازی غذای کودك  -

 تغذیه کودك یک تا دو سال -

 سال  0تا  0تغذیه کودك  -

 ایش رشد کودکانپ -

 تغذیه در سنین مدرسه وبلوغ: فصل سوم 

 ای نیازهای تغذیه -

 اهمیت صرف صبحانه -

 ها میان وعده -

 بلوغ دورانتغذیه در  -

 تغذیه در نوجوانی ارزیابی وضعیت -

 ای دوران بلوغ نیازهای تغذیه -

 آموز رشد دانش گیری اندازه -

 وزن و چاقی  اضافه -

 آموزان  عوارض ناشی از کم خونی فقر آهن در دانش -

 آهن یاری در دختران دانش آموز   -
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 تغذیه مادران باردار و شیردهچهارم صل ف

 ای در دوران پیش از بارداری های تغذیه مراقبت -

 وزن گیری در دوران بارداری  -

 ای در دوران بارداری و شیردهی ی تغذیهنیازها -

 های شایع دوران بارداری ای در خصوص مشكالت و  بیماری مراقبت تغذیه -

 ای خاص در دوران شیردهی توجهات تغذیه -

 بزرگسالی تغذیه سنین  پنجمفصل 

 تغذیه و سالمت زنان -

 یائسگی   -

 تغذیه و سالمت مردان -

 نترل وزن و پیشگیری از بیماری هاانرژی، کتامین  -

 توصیه هایی برای فعالیت بدنی -

 تغذیه سالمندان ششمفصل 

 نیازهای تغذیه ای در سالمندان  -

 تغییرات فیزیولوژیكی در سنین سالمندی -

 سوء تغذیه در سالمندان -

 روش های ارزیابی و غربالگری تغذیه ای در سالمندان -

 :سالمندان دارای اضافه وزن یا چاقتوصیه های تغذیه ای برای  -

 سالمندان الغر -

 مداخالت  تغذیه ای  -

 :برای افزایش دریافت انرژی و پروتئین در سالمندان -

 توصیه هایی برای فعالیت بدنی -

 اختالالت ناشی از کمبود یدو کنترل  پیشگیریفصل هشتم 



سالمت مراقب کارشناس برای تغذیه آموزشی مجموعه                                                     جامعه تغذیه بهبود دفتر  

6 
 

 نقش ید در سالمت  -

 پیامدهای ناشی از کمبود ید  -

 روش های پیشگیری از کمبود ید  -

 پایش میزان ید ادرار در کشور -

 کنترل کیفیت نمک های ید دار -

 پیشگیری وکنترل کمبود آهن وکم خونی ناشی از آن هشتمفصل 

 نقش آهن در سالمت  -

 کم خونی فقرآهن عوارض ناشی از -

 علل ایجاد کم خونی فقرآهن -

 پیشگیری و کنترل کم خونی فقرآهنروش های  -

 نقش سایر ویتامین ها و امالح معدنی در سالمت نهمفصل 

 کلسیم  -

 روی  -

 Aویتامین  -

 Dویتامین  -

 تغذیه در بیماریهای غیرواگیر شایع دهم فصل 

 تغذیه در بیماری های غیر واگیر شایع -

  سندرم متابولیک -

 های قلبی و فشار خون باال بیماری -

  هایپر لیپیدمی -

  دیابت -

  کم کاری  تیروئید  -

   پوکی استخوان  -

 وپیشگیری از آنهاعوامل خطر تغذیه ای بیماری های غیر واگیر یازدهمل فص

 روغن ها و چربی ها -
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 ح الگوی مصرف روغن ها  و چربی هاتوصیه هایی برای کاهش و اصال -

 عوارض مصرف زیاد نمک و غذاهای شور  -

 مهمترین منابع دریافت نمک در رژیم غذایی  -

 کاهش و اصالح الگوی مصرف نمک توصیه هایی برای -

 و شكر  توصیه هایی برای کاهش مصرف قند -

 توصیه هایی برای کاهش مصرف روغن و چربی -

 مدیریت تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبهدهم دوازفصل 

 انواع حوادث غیر مترقبه -

 پاسخ به حوادث غیر مترقبه -

 پیامدهای سوء تغذیه ای مخاطرات  -

 چر خه مدیریت بحران -

 مدیریت تغذیه در بحران -

 اصول کلی تغذیه کودکان در بحران ها -

 زنان باردار و شیرده  -

 سالمندان  -

 معلولین -

 (AIDS)مبتالیان به بیماری ایدز  -

 تغذیه ای برای جامعه حادثه دیده –توصیه های بهداشتی .  -

 اهم وظایف کارشناس مرافب سالمت در بحران ها -
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 اول آشنایی با اصول تغذیه صحیح فصل

 

 

 :انتظار می رود فراگیران : اهداف اختصاصی

 

 

 

 

 

 

 راهنمای غذایی ایران –گروههای غذایی  –تعادل  -تنوع –تغذیه صحیح : گان کلیدیژ وا

 

 

 

 مقدمه 

 می توان تغذیه درست داشت؟چگونه 

تعادل . تغذیه صحیح یعنی رعایت دو اصل تعادل و تنوع در برنامه غذایی روزانه. شرط اصلی سالم زیستن، تغذیه صحیح است

به معنی مصرف مقادیر کافی از مواد مورد نیاز برای حفظ سالمت بدن است وتنوع یعنی مصرف انواع مختلف مواد غذایی که 

 .گروه غذایی است 0بهترین راه اطمینان از تعادل و تنوع در غذای روزانه استفاده از هر . ی معرفی می شوندگروه غذای 0در 

گروه نان و غالت، گروه میوه ها، گروه سبزی ها، گروه شیر و لبنیات، گروه گوشت، حبوبات، : گروه اصلی غذایی عبارتند از 0

 .یک گروه مجزا به نام گروه متفرقه جا گرفته اند تعدادی از مواد غذایی نیز در. تخم مرغ و مغزها

مقایسه . یكسان هستند و می توان از یكی به جای دیگری استفاده کرد "مواد غذایی داخل هر گروه، دارای ارزش غذایی تقریبا

 .مقدار مصرف روزانه از گروه های غذایی را می توان با استفاده از شكل یک هرم نشان داد

 ندشو آشنا غذایی برنامه در وتعادل تنوع اصل دو  و  صحیح تغذیه تعریف با 

 شرح دهند را غذایی های وجایگزین گروه هر غذایی ارزش  ، غذایی گروههای. 

 بیان کنند را غذایی های گروه از یک هر در  واحد هر اندازه ، واحد تعریف. 

 شرح دهند  را غذایی گروه هر از شده توصیه مقدار.  

 رهنمود های غذایی ایران را شرح دهند. 

 آشنایی با اصول تغذیه صحیح  : هدف کلی 
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 معرفی هرم غذایی

قرار گرفتن موادغذایی در باالی هرم . هرم غذایی نشان دهنده گروه های غذایی و موادی است که در هر گروه جای می گیرند

که کمترین حجم را در هرم اشغال می کند به این معنی است که افراد بزرگسال باید از این دسته از مواد غذایی کمتر مصرف 

ه از باالی هرم به سمت پایین نزدیک می شویم حجمی که گروه های غذایی به خود هر چ(. مانند قندها و چربی ها)کنند 

 .اختصاص می دهند بیشتر می شود که به این معنی است که مقدار مصرف روزانه این دسته از مواد غذایی باید بیشتر باشد

ضروری است و پایه و اساس برنامه  شناسایی گروههای غذایی به عنوان راهنمایی برای تغذیه کلیه گروههای سنی در جامعه

 .ریزی غذایی است که البته در گروههای سنی مختلف قابل انطباق با شرایط ویژه آن گروه می باشد
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 : غذایی های گروه

 گروه تمام روزانه مصرف به به سالمت، نیاز دستیابی برای هرفرد. شود می روان و جسم سالمت موجب سالم غذایی برنامه یک

به شرح زیر گروه  0گروه های غذایی اصلی شامل .  دارد برای تامین انرژی و مواد مغذی مورد نیاز روزانه بدن غذاییهای 

 :است

 : غالت و نان گروه -3

 و لواش)سفید  سنتی های نان ،( جو نان بربری، سنگک،)دار سبوس نوع بخصوص نان انواع شامل گروه، این غذایی مواد

 غالت کامل دانه از شده تهیه محصوالت ویژه آنها به های فرآورده و صبحانه غالت ها، رشته و ماکارونی انواع ، برنج،(تافتون

 . است

 آهن، ،B گروه ویتامین های برخی ،(گیاهی هضم قابل غیر مواد) وفیبر پیچیده های کربوهیدرات منبع غالت و نان گروه

 . باشد می منیزیوم و پروتئین

 . است واحد 6-33 شده از این گروه  توصیه روزانه مصرف میزان

 : با است برابر گروه این از واحد هر

 05  و تافتون و سنگک بربری، نان از متری سانتی 25 ×25 برش یک یا انگشتان بدون دست کف یک یا نان گرم 

 یا  دست، کف 4 لواش  نان برای

 05 یا ، صبحانه غالت لیوان چهارم سه یا گرم  

 یا ، پخته ماکارونی یا برنج لیوان نصف 

 0  دار سبوس نوع بخصوص ساده بیسكویت عدد 

 :هنگام مصرف گروه نان غالت نكات زیر باید رعایت کنید

 .هر روز از انواع نان ها استفاده کنید هنگام -

 .واحد از گروه نان و غالت مصرف کنید 6در روز حداقل  -

 .بهتر است برنج را به صورت کته مصرف کنید -

 . استفاده کنید( مثل نان جو و سنگک) بیشتر از نان های حاوی سبوس  -

مثال عدس، )برای کامل کردن پروتئین گروه نان و غالت بهتر است آنها را به صورت مخلوط با حبوبات مصرف کنید  -

 (پلو، باقال پلو، عدسی با نان و غیره
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نانی که با جوش شیرین تهیه می شود . ار نرفته استاز نان هایی استفاده کنید که در تهیه آن ها جوش شیرین به ک -

در نتیجه کمبود آهن و کم خونی ناشی از آن و کمبود روی و کلسیم . مانع جذب آهن و روی و کلسیم می شود

 . ایجاد می شود

به  انواع غالت بو داده مثل برنجک، گندم برشته، ذرت بو داده تنقالت با ارزشی هستند و دانش آموزان می توانند -

 .عنوان میان وعده از آنها استفاده کنند

 .بجای بیسكویت های کرم دار ازبیسكویت های سبوس دار و ساده استفاده نمایید -

 .نان را به اندازه ی مصرف خانواده خریداری کنید  -

 بهتر است نان هایی را مصرف کنید که برای ور آمدن خمیرشان به جای جوش شیرین از خمیر مایه استفاده شده -

 .باشد

شما می توانید به جای مصرف برنج در بیشتر وعده های غذایی از نان و ماکارونی که قیمت کمتری دارند، اما از نظر  -

 .ارزش غذایی برابر با برنج هستند استفاده کنید

و  با آهن ، روی ، کلسیم برخی واحدهای تولید کننده مواد غذایی محصوالتی مانند ماکارونی یا کیک های غنی شده -

 .نمایید کنترل  را شده غنی محصوالت برای اطمینان بر چسب تغذیه ای. تولید می کنند سایر ریزمغذیها 

 :ها سبزی گروه -2

گوجه  خیار، قارچ، فلفل، کدو، انواع سبز، لوبیا سبز، نخود هویج، بادمجان، کلم، انواع دار، برگ های سبزی انواع شامل گروه این

 . باشد می زمینی سیب و پیاز فرنگی،

 . است توجهی فیبر قابل مقدار و منیزیوم پتاسیم، مانند مواد معدنی ، C و A، Bهای ویتامین انواع دارای گروه این

 .است واحد 1-5 شده از این گروه  توصیه روزانه مصرف میزان

 : با است برابر سبزی واحد هر

 یا ، ( کاهو و اسفناج ) دار برگ خام های سبزی یک لیوان  

 یا پخته های سبزی لیوان نصف  

 یا ، شده خرد هویج و سبز لوبیا سبز، نخود لیوان نصف  

 متوسط خیار یا هویج یا فرنگی گوجه عدد یک 

 :ها میوه گروه -1

 . باشد می ( خشكبار )خشک  میوه های و ها میوه کمپوت طبیعی، میوه آب میوه، انواع شامل گروه این

 .است معدنی مواد و ، فیبرCو  Aویتامین  های  شامل گروه این مهم مغذی مواد

 . است واحد 2-4 شده از این گروه  توصیه روزانه مصرف میزان

 :با است برابر گروه این از واحد هر
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 یا ،) گالبی یا پرتقال موز، سیب، متوسط  میوه عدد یک  

 یا فروت، گریپ نصف 

 ای انار، انگور، توت، مثل ریز های میوه لیوان نصف 

 یا میوه، کمپوت یا پخته میوه لیوان نصف 

 یا ، خشكبار یا خشک میوه لیوان چهارم یک  

 طبیعی و تازه میوه آب لیوان چهارم سه 

 :درهنگام استفاده از سبزی ها ومیو ها رعایت نکات زیر ضروری است

میان یک واحد از حتما هرروز یک واحد یا بیشتر سبزی ها و میوه های غنی از ویتامین ث و حداقل یک روز در  

 .سبزی ها و میوه های غنی از ویتامین آ مصرف شود

هم چنین ، هنگام پختن سبزی در ظرف بسته شود تا ویتامین های . برای پختن سبزی ها از آب کم استفاده شود  

 .موجود در سبزی ها کمتر از دست برود

 .آب حاصل از پختن سبزی ها در غذا استفاده شود 

بهتر است سبزی ها یا میوه ها بالفاصله بعد از خرد . سعی کنید سبزی ها و میوه ها را به صورت تازه مصرف کنید  

وقتی سبزی ویا میوه خرد شده برای مدت طوالنی در معرض هوا قرار می گیرد ، مقدارزیادی از . کردن مصرف شوند

 .ویتامین های خودرا ازدست می دهد

ها با شستشو از  ، ویتامینشده و سپس شسته شودکردن باید بشویید، زیرا اگر سبزی خرد  را قبل از خرد ها سبزی 

 .بین می روند

 

 .شودمیوه های تازه به عنوان میان وعده در طول روز مصرف از  

 شودمیوه ها استفاده  در وعده صبحانه از سبزی ها و 

 .از حد نرم نشده اندکه بافت و پوست سالمی دارند و بیش  شوندی خریداری یمیوه ها 

 .گرفته شودمیوه در نظر  ,برای تشویق کودکان به مصرف میوه همواره به عنوان میان وعده  

 .بهره ی بیشتری ببردآنها  موجود دراز فیبرهای بدن ، تا شودجای آب میوه استفاده ه ب)های کامل  بیشتر از میوه 

بدین ترتیب ویتامین ها و . نیز با هم متفاوت می باشد زیرا ترکیب میوه ها. شودتنوع در مصرف میوه ها رعایت  

  .دریافت می کند بدن ترکیبات مختلف را

 . از سطح آن پاك شود ها تا آلودگیباید بخوبی شسته شوند  ها را قبل از مصرف  میوه 
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های آن به خصوص  پوست میوه را جدا کردید از قرار دادن آن در مجاورت هوا خودداری کنید زیرا ویتامین اگر  

 .رود از بین می Cویتامین 

، صنعتیمیوه  ، زیرا یک لیوان آبگرددپرهیز  صنعتیآب میوه های و از خوردن  مصرف شده آب میوه های طبیعی 

 .است و بعضی از آن ها به وسیله آب رقیق شده اندشكر خوری  قاشق چای 25دارای 

ر بخورید، زیرا با وجودی که قند زیادی دارند، اما به همان نسبت دارای مقدار فوق العاده زیادی فیبمیوه های خشک  

 .نیز هستند

، شوداز خوردن میوه هایی که روی دسرها یا شیرینی ها موجودند و به وسیله کرم یا خامه پوشیده شده اند، پرهیز ک 

 .شودوارد بدن می نیز زیرا با خوردن این میوه ها عالوه بر ویتامین، مقدار زیادی چربی مضر و کالری 

  

 : لبنیات و شیر گروه -4

 توصیه که باشد می (دوغ بستنی و کشک، پنیر، ماست،) آن های فرآورده و شیر شامل گروه این

 .استفاده شود آن چرب کم انواع از شود می 

 کلسیم کننده تامین بهترین منبع و باشد می مغذی مواد سایر وB2 و B12 ویتامین فسفر، پروتئین، کلسیم، دارای گروه این

 .است

 . است واحد 2-1 شده از این گروه  توصیه روزانه مصرف میزان

 : با است برابر گروه یک از واحد هر

 یا ،(درصد 0/1از  کمتر)چرب کم ماست یا شیر لیوان یک  

 40 یا کبریت، قوطی نیم و یک معادل معمولی پنیر گرم 65 تا 

 یا کشک، لیوان چهارم یک  

 1 یا دوغ، لیوان  

 پاستوریزه بستنی لیوان نیم و یک 

 :گروه شیر ولبنیات نکات زیر باید رعایت شودهنگام مصرف 

 شوداستفاده  درصد چربی 0/1کمتر از حتی االمكان از شیر پاستوریزه  -

  .شودمصرف در روز لیوان  1تا  2به میزان  شیر کم چرب  -

 .شودیر پاستوریزه استفاده از پنیر های تهیه شده از ش -

 .شود و سپس مصرف  کردهماه در آب نمک نگهداری  1پنیر تازه را باید به مدت حداقل  -

 .دنکه از شیر پاستوریزه تهیه شده باشمصرف شودبستنی هایی  -

دقیقه در حال به هم زدن  25-0و حداقل  شدهبه آن اضافه باید  حتما قبل از مصرف هر نوع کشک مقداری آب  -

 .جوشانده شوند

http://www.tebyan.net/nutrition_health/%28foods%29/drinks/2008/7/8/69866.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/%28foods%29/drinks/2008/7/8/69866.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/%28foods%29/drinks/2007/6/10/42196.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/%28foods%29/spices/2006/2/26/15965.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/%28foods%29/nuts_seeds/2008/7/10/70059.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/%28foods%29/nuts_seeds/2008/7/10/70059.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/%28foods%29/dairy_products/2004/7/12/7404.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/%28foods%29/dairy_products/2004/7/12/7404.html
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اضافه وزن وچاقی از  تاشود ن زیاده روی آبنابراین توصیه می شود در مصرف  ستبستنی باال و چربی مقدار قند -

 .گردد.پیشگیری شود

بهتر است از شیر و لبنیاتی که . الزم است سالمت استخوانکه برای  استمقدار زیادی کلسیم  حاوی لبنیات شیر و -

 .بسیار مفید استکلسیم ، زیرا این ویتامین برای جذب بهتر شودغنی شده اند، استفاده   Dویتامینبا 

 ..استفاده کنند ماستهای سفت و  پنیرشیر بدون الکتوز و یا باید از  ، " عدم تحمل الکتوز" افراد مبتال به -

 شودبه تاریخ انقضای آن توجه  شیر هنگام خرید -

 شیر یطعم شده و نیز سبب بدآن « 1ب»نابودی ویتامین  باعثزیرا  شود خودداری  شیر در معرض نور قرار دادناز  -

 .می شود

 .شود بسته و به دور از مواد بودار نگهداری مصرف تا هنگام شیر ظرف -

( در صورت باز نشدن)شیرها را  این نوع. خارج از شهر مناسب تر است مسافرت هایدر  استریل ز شیرهایاستفاده ا -

 .ماه در دمای محیط نگهداری کرد 4می توان تا 

 :ها دانه مغز و مرغ تخم حبوبات، گوشت، گروه -5

 نخود،)حبوبات مرغ، ، تخم(پرندگان و ،ماهی مرغ )سفید  های گوشت ،(گوساله و گوسفند) قرمز های گوشت شامل گروه این

 .است... ( و  زمینی بادام فندق، بادام، گردو،)ها  دانه مغز و( لپه و عدس لوبیا، انواع

 .است مواد مغذی سایر و روی آهن، ، پروتئین حاوی گروه این

 .  است واحد 2 -1با  برابر شده از این گروه  توصیه روزانه مصرف میزان

 : با است برابر گروه این واحداز هر

 1 پخته، یا خورشتی گوشت( گرم 05 تكه هر) تكه 

 یا(پوست بدون) مرغ متوسط سینه سوم یک یا مرغ متوسط ران نصف ، 

 یا ،( بدون انگشت)دست  کف اندازه به ماهی تكه یک  

 یا مرغ، تخم عدد دو 

 پخته، یا حبوبات لیوان یک 

 ( پسته فندق، بادام، گردو،) ها دانه مغز لیوان سوم یک 

 : نکات زیر باید رعایت شودهنگام مصرف مواد غذایی این گروه 

 .پیش از پختن گوشت قرمز تمام چربی هائی که به چشم می خورد، جدا شود 

 .چربی فراوان است جدا شودقبل از طبخ گوشت مرغ، پوست آن که دارای  

 .تا حد امكان از سرخ کردن گوشت خودداری شود 

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=241
http://www.tebyan.net/nutrition_health/diseases/joints_bones/2008/5/21/66928.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/nutrients/vitamins/2006/4/15/16931.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/nutrients/minerals/2007/11/29/54730.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/dites/disease_dites/digestive/2006/1/1/14739.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/dites/disease_dites/digestive/2006/1/1/14739.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/%28foods%29/dairy_products/2008/5/31/67508.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/%28foods%29/dairy_products/2004/12/8/9613.html
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به علت باال بودن چربی و کلسترول مغز، زبان، کله، پاچه، توصیه می شود در مصرف این گونه مواد غذایی افراط  

 .نشود

اگر به هر دلیلی . ودبرای آب پز کردن گوشت یخ زده توصیه می شود بالفاصله بعد از خارج کردن از فریزر پخته ش 

 .ساعت قبل از طبخ از فریزر خارج و در یخچال گذاشته شود 14الزم است گوشت از حالت یخ زده خارج شود، 

 .بهتر است بیشتر از گوشت های سفید مانند مرغ و ماهی به جای گوشت قرمز استفاده شود 

 .بودن فیبر و پروتئین زیاد، توصیه می شودبه علت دارا ..( عدس ، لوبیا ،نخود ، لپه ،) مصرف  انواع حبوبات  

میان وعده های مناسب برای تامین پروتئین، انرژی و برخی از مواد مغذی ( گردو، فندق، بادام و پسته)انواع مغزها  

 .مانند آهن وروی هستند

مک آن زیاد در صورت استفاده از نوع بو داده، ن. خام مصرف شوند( گردو، فندق، بادام وپسته)بهتر است مغزها  

 .نباشد

 :گروه متفرقه

توصیه می شود افراد بزرگسال در برنامه غذایی روزانه از این گروه کمتر . این گروه شامل انواع مواد قندی، شور و چربی ها است

 .مصرف کنند

 :انواع مواد غذایی این گروه عبارتنداز

 (خامه، سرشیر و سس های چرب مثل مایونز روغن های جامد و روغن های مایع، پیه، دنبه، کره،)چربی ها  -الف

مثل انواع مربا، شربت، قند و شكر، انواع شیرینی های خشک و تر، انواع پیراشكی، آب نبات و )شیرینی ها و مواد قندی  -ب

 (شكالت

 (.انواع ترشی و شور، فلفل، نمک، زردچوبه، دارچین و غیره)ترشی ها، شورها و چاشنی ها  -پ

 (.وشابه های گازدار، چای، قهوه، انواع آب میوه های صنعتی و پودرهای آماده مثل پودر پرتقال و غیرهن)نوشیدنی ها  -ت

 :چند توصیه

برای پخت وپز و از روغن مخصوص سرخ ( روغن نباتی)از مصرف روغن جامد پرهیز شود و از روغن مایع معمولی  

 .اال استفاده شودکردنی برای سرخ کردن مواد غذایی و یا تهیه غذا در حرارت ب

از حرارت دادن روغن ها با شعله باال و به مدت طوالنی خودداری و برای سرخ کردن از روغن مایع مخصوص سرخ  

 .کردن استفاده شود

 .مصرف چربی ها، شیرینی ها و چاشنی ها بسیار محدود شود 
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شیدنی های سالم مثل آب، مصــرف نـوشیـدنی های ذکر شده در گروه متفرقه محدود شود و به جای آن ها نو 

 .شیر، آب میوه تازه و دوغ کم نمک میل شود

 .برای رفع تشنگی، نوشیدن آب ساده بر هر آشامیدنی دیگری ترجیح دارد 

 .مصرف چیپس به دلیل داشتن چربی و نمک زیاد باید محدود شود 

 .نمک باید به میزان کم مصرف شود و از نوع نمک یددار تصفیه شده باشد 

  

 رهنمودهای غذایی ایران

سوءتغذیه پروتئین انرژی و کمبود ریزمغذیها ) سوءتغذیه ناشی از کم خوری  الگوی غذایی نقش مهمی در پیشگیری و کنترل 

چاقی عامل خطر مهم ابتل به به . و سوءتغذیه ناشی از بیش خواری و اضافه دریافت انرژی و در نتیجه اضافه وزن وچاقی دارد( 

انواع سرطان ها و، فشار خون باال ، چربی خون باال ، بیماری های قلبی عروقی 1غیر واگیر از جمله دیابت نوع بیماری های 

م اصلی به عنوان رهنمود های غذایی در الگوی غذایی ایرانی تهیه شده پیا 25از ابتال به این بیماری ها  پیشگیریبرای . است

امه غذایی صحیح ، تامین نیازهای تغذیه ای ، پیشگیری از اضافه وزن وچاقی  پیروی از این اصول برای داشتن یک برن. است 

 .وبیماری های مرتبط با آن ضروری است

 .در انتخاب و مصرف مواد غذایی به دو اصل تنوع و اعتدال توجه نمایید (3

 .یک رژیم با کفایت استاین رژیم غذایی، . تمام نیازهای فرد را برآورده سازد: رژیم غذایی وقتی خوب و سالم است که

 چگونه کفایت رژیم غذایی را تأمین کنیم؟

ای که مصرف زیاد یک ماده غذایی سبب  یعنی انواع مختلفی از مواد غذایی را به تناسب با یكدیگر مصرف کنیم، به گونه: تعادل

 . حذف سایر مواد غذایی نشود

 .ف از گروههای غذایی استمنظور از تنوع و گوناگونی، مصرف چندماده غذایی مختل: تنوع

 .وزن خود را درحد سالم و متعادل حفظ کنید (2

، انواع (مرض قند)تواند خطر بیماریهایی مثل دیابت  اضافه وزن و چاقی یكی از نگرانی های امروز جامعه ما است، زیرا می

 .سرطان و بیماریهای قلبی عروقی را بیشتر کند

 چگون وزن خود را درحد مطلوب حفظ کنیم؟

 . شود وزن بدن در ارتباط با مقدار فعالیت بدنی و غذای مصرفی تنظیم می
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حاصل از مصرف مواد )و انرژی دریافتی ( فعالیت بدنی، کارهای روزمره)برای رسیدن به وزن مناسب باید بین انرژی مصرفی 

 .تعادل برقرار گردد( غذایی

 دو راه مؤثر برای کنترل وزن

 یازهای بدنی افرادتنظیم برنامه غذایی براساس ن (2

 انجام فعالیت بدنی منظم (1

 .دریافت فیبرغذایی روزانه را افزایش دهید (1

، (گندم و جوی سبوس دار)اغلب مواد خوراکی طبیعی مانند حبوبات، غالت کامل . فیبرهای غذایی بخشی از گیاهان هستند

 .ها دارای فیبر هستند ها و سبزی ها، میوه دانه

درعین حال جذب موادی مثل . شود ولی وجود آن در روده باعث بیشترکردن حرکات روده می. شود نمیفیبر در بدن ما هضم 

این اعمال باعث دفع آسان مواد زائد . گردد همچنین، موجب انبساط دیواره روده بزرگ می. کند قند و چربی را از روده کم می

 .باشد ، کلسترول باالی خون و سرطان روده بزرگ مفید میبه  دالیل فوق فیبر برای درمان و پیشگیری از دیابت. شود می

 چگونه مصرف فیبرغذایی را افزایش دهیم؟ 

 .تاحد امكان نان و غالت مصرفی خود را از نوع سبوس دار انتخاب کنید -2

 .استفاده کنیددر تهیه و تدارك غذا درصورت امكان از انواع غالت سبوس دار، برنج، ماکارونی، رشته، بلغور و حبوبات  -1

 (واحد در روز 0حداقل )های تازه  ر ا در برنامه غذایی خود بگنجانید   ها و میوه انواع سبزی -0

 . های تازه به جای آبمیوه استفاده کنید تا حدامكان از میوه -4

ز، آب پز و یا ای مثل سیب زمینی را محدود کنید و سیب زمینی را بصورت بخارپ تاحد  امكان مصرف سبزیهای نشاسته -0

 .تنوری استفاده کنید

 . های تازه و ضدعفونی شده را بصورت خام کنار غذا، ساالد یا به شكل بخارپز مصرف کنید هر روز سبزی -6

 :چند توصیه برای مصرف بیشتر فیبر غذایی

 .سبزی بیشتری به سوپ، ساالد، خور و خوراك خود اضافه کنید -2

 .میل کنید( تهیه شده با سبزی ها، غالا و حبوبات)غذاهای گیاهی حداقل یكبار در هفته یک وعده  -1

ها به جای مواد شور، شیرین و پرچرب از میوه، سبزی، آجیل کم نمک، خشكبار و غالت سبوس دار  برای میان وعده -0

 .استفاده کنید
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باشد  ف گیاهی آنها بیشتر میچند نمونه از غذاهای تهیه شده از مخلوط غالت، حبوبات و سبزی ها که مقدار فیبر یا الیا

 :عبارتند از

( خورش لوبیاسبز، بامیه، قورمه سبزی، کرفس)انواع چلوخورش مانند (دلمه بادنجان، دلمه برگ مو، دلمه کلم)دلمه سبزی ها 

،  باقال پخته، خوراك لوبیا و عد سی، انواع آش.مشروط بر اینكه سبزی آنها را کمتر سرخ کرده و روغن کمتری مصرف کنید

دم پخت گوجه فرنگی، سبزی )انواع پلوهای حاوی سبزی ها،(باقالپلو، لوبیا پلو، عدس پلو)انواع پلوهای تهیه شده با حبوبات 

 (هویج پلو پلو،

 .را در بر نامه غذایی روزانه افزایش دهید( درصد 5/2کمتر از )مصرف شیر، ماست و پنیر کم چرب ( 4

این . باشند ها می ها و دندان وتئین برای رشد و ترمیم بدن و کلسیم برای سالمت استخوانشیر و لبینیات دارای مقدار زیادی پر

، چاقی، پرفشاری خون، دیابت و بیماریهای (در زنان و دختران "مخصوصا)مواد  غذ ایی برای پیشگیری از پوکی استخوان 

 .قلبی عروقی مفید هستند

 کنیم؟چگونه مصرف شیر و لبنیات کم چرب خود را بیشتر 

 .مصرف کنید( چربی% 1/0یعنی کمتر از )لیوان ماست یا شیر بدون چربی یا کم چرب  0تا  1هر روز  -2

 .باشد دوغ تازه کم نمک تهیه شده در منز ل، یک نوشیدنی مناسب می -1

 .تاحدامكان از انواع پنیرهای کم چرب و کم نمک استفاده کنید -0

 .مصرف کنید( ن هیچ افزودنی مانند کاکائو و شكربدو)برای جذب بهتر کلسیم تا حد امكان شیرساده  -4

برای جذب بهتر کلسیم موجود در شیر و لبنیات، عالوه بر مصرف انواع کم چرب، از نوع کم نمک آن ها  -0

 .استفاده کنید

... های آن مانند شیر برنج، فرنی، آش ماست، آش کشک و  در برنامه غذایی خود غذاهای حاوی شیر و فرآورده -6

 .بگنجانید

 .مصرف چرب و روغن خود را تا حدامکان کم کنید( 5

 های جامد چیست؟ روغن

های حیوانی که در دمای معمولی بیشتر به شكل جامد هستند شامل چربی های حیوانی، پیه و  های نباتی جامد و روغن روغن

ها باعث افزایش کلسترول بد در  غناین رو. باشند روغن بعضی از مواد گیاهی مانند روغن نخل، روغن نارگیل و کره کاکائو می

 .گردد خون می
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 های مایع چیست؟ روغن

و ( گردو، بادام و پسته)های مایع در دانه سویا، مغز دانه ها  ها در دمای معمولی اغلب به شكل مایع هستند روغن این نوع روغن

عكس روغن جامد، باعث افزایش کلسترول این نوع روغن بر. شود یافت می...( آفتاب گردان، زیتون، ذرت و )روغنهای گیاهی 

 .گردد خوب و کاهش کلسترول بد در خون می

 .شود، بنابراین جزو چربی های ضروری برای بدن است یكی از انواع چربی های غیراشباع است که در بدن ما ساخته نمی 0امگا 

 .کند شود و ضربان قلب را تنظیم می موجب کاهش چربی و فشارخون می 0امگا 

 .شود در انواع ماهی مانند تن، آزاد، ساردین و تخم مرغ و در مغزهایی مانند گردو فراوان یافت می 0امگا 

 چگونه مصرف چربی و روغن خود را اصالح کنیم؟

هایی مانند  آبلیمو، سرکه و روغن زیتون به عنوان سس ساالد استفاده کنید و از مصرف  برای طعم دادن به ساالد از چاشنی

 .ی چرب مانند مایونز و هزارجزیره  تا حدامكان اجتناب کنیدسس ها

های جامد استفاده  های حیوانی یا روغن های مایع خوراکی را به جای روغن توانید روغن زیتون و سایر روغن برای پخت غذا، می

 .کنید

پخت و پز و ساالد و از روغن برای مصارف ( روغن زیتون)از روغن مایع . هر نوع روغن برای کاربرد خاصی تهیه شده است

 .مخصوص سرخ کردنی برای مصارف سرخ کردن استفاده کنید

اما این موضوع بدان معنی نیست که از این نوع روغن چندین . روغن مایع مخصوص سرخ کردنی در مقابل حرارت پایدار است

 .توان برای سرخ کردن استفاده کرد بار می

توان استفاده کرد و پس  بار آن هم نه با فاصله طوالنی بلكه درطول یک روز می0تا  1از روغن مخصوص سرخ کردنی حداکثر  

 .از آن باید ر وغن را دور ریخت

است که خطر ابتال به بیماریهای ( یک نوع چربی مضر)روغن جامد هیدروژنه حاوی چربی اشباع و اسید های چرب ترانس 

 .دهد عروقی و سرطان را افزایش می -قلبی

 صرف چربی و روغن خود را اصالح کنیم؟چگونه م

 .شیر و لبنیات را از نوع کم چرب مصرف کنید

 .تمام چربی ها قابل رویت آنرا قبل از طبخ جداکنید و دور بر یزید( سفید یا قرمز)درصورت مصرف انواع گوشت 

 .چربی گوشت پخته را دور بریزید



سالمت مراقب کارشناس برای تغذیه آموزشی مجموعه                                                     جامعه تغذیه بهبود دفتر  

02 
 

نخود، لوبیا، )انید به آن مقداری پروتئین گیاهی مانند حبوبات تو برای کم کردن چربی موجود در غذا، به جای گوشت، می

 .اضافه کنید( عدس یا سویا

 .آب پز و یا تنوری مصرف کنید از مصرف چیپس و سیب زمینی سرخ کرده خودداری کنید و سیب زمینی را به  صورت پخته ،

 .ن استفاده کنیدبرای پختن غذاها بیشتر از روشهای بخارپز و آب پز کردن به جای سرخ کرد

 .تاحد امكان از ظروف نچسب برای طبخ غذا استفاده کنید، تا روغن کمتری مصرف شود

 .بخورید( بصورت کامل یا استفاده شده در کوکوو شامی)ای سه عدد تخم مرغ  حداکثر هفته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :خالصه

 تعادل و تنوع در برنامه غذایی تغذیه صحیح یعنی رعایت دو اصل . شرط اصلی سالم زیستن، تغذیه صحیح است

 .روزانه

  گروه غذایی است 0بهترین راه اطمینان از تعادل و تنوع در غذای روزانه استفاده از هر. 

 0  ،گروه اصلی غذایی شامل گروه نان و غالت، گروه میوه ها، گروه سبزی ها، گروه شیر و لبنیات، گروه گوشت

 .رنامه غذایی گنجانده شده و در مقادیر توصیه شده مصرف شوندحبوبات، تخم مرغ و مغزها باید هرروز در ب

 یكسان هستند و می توان از یكی به جای دیگری استفاده  "مواد غذایی داخل هر گروه، دارای ارزش غذایی تقریبا

 کرد



سالمت مراقب کارشناس برای تغذیه آموزشی مجموعه                                                     جامعه تغذیه بهبود دفتر  

12 
 

  فشار خون باال1الگوی غذایی نقش مهمی در پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر از جمله دیابت نوع ،  ،

پیام  25برای پیشگیری از ابتال به این بیماری ها . چربی خون باال ، بیماری های قلبی عروقی ، انواع سرطان ها دارد

اصلی به عنوان رهنمود های غذایی در الگوی غذایی ایرانی تهیه شده است که پیروی از آنها برای داشتن یک زندگی 

 .سالم ضروری است

 توصیه می شود افراد بزرگسال باید در برنامه غذایی . اد قندی، شور و چربی ها استگروه  متفرقه شامل انواع مو

 .روزانه از این گروه کمتر مصرف کنند
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سال 5کودکان زیر تغذیه : فصل دوم  

 

 

 

  :فراگیران   رود می انتظار

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه 

 (اداره سالمت کودکان مراجعه شودبرای اطالعات بیشتر به کتب مرجع ) ماه اول زندگی  6تغذیه در 

در مدت . ماه اول زندگی برای رشد و تكامل کودك ازاهمیت ویژه ای برخوردار است 6تغذیه انحصــاری بــا شیر مادر در 

البته مصرف قطره مولتی ویتامین و . تغذیه انحصاری با شیر مادر، کودك نیاز به مصرف هیچ گونه ماده غذایی و حتی آب ندارد

و در ( قطره 10تولد همزمان با غربالگری هیپوتیروئیدی  تا پایان  دو سالگی روزانه  0از روز سوم تا )ضروری است  A+Dیا 

 .اشكالی ندارد ORSشرایط بیماری مثل اسهال، مصرف دارو و یا 

 :ماه اول زندگی شیر مادر به تنهایی برای تغذیه کودك کافی است زیرا 6در 

 کودك تمام نیازهای غذایی را تامین می کند  با توجه به رشد فزاینده 

 .بهترین و کامل ترین غذا، با آلرژی کمتر در مقایسه با شیر مصنوعی است 

 .است SIgAحاوی آنتی بادی های ضد باکتری و ویروسی، شامل تیتر باالی  

 سال 5آشنائی با نیازهای تغذیه ای کودکان زیر : هدف کلی 

 .سالگی را شرح دهند 0تا  0ماه، سال دوم زندگی و  21تا  6ماه،  6نیازهای تغذیه ای کودکان  زیر  .2

 .مزایای شیر مادر و نشانه های کفایت شیر مادر را بیان کنند .1

 .شروع و نحوه ی تغذیه تكمیلی و روش مقوی و مغذی کردن غذاها را شرح دهند .0

 .های غذایی را بدانندبرنامه غذایی کودك با استفاده از گروه  .4

 .توصیه های تغذیه ای الزم برای کودکان دچار اختالل رشد ، اضافه وزن و چاق را بدانند .0

 تغذیه انحصاری، تغذیه تكمیلی، مقوی و مغذی سازی، گروه های غذایی:  واژگان کلیدی 
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ژاپنی، توسط ماده ای در شیر مادر  Bرتاویروس و ویروس انسفالیت ( آبله)رشد ویروس اوریون، آنفلونزا، واکسینا  

 .مهار می شوند

 .باعث سنتز کمپلمان، لیزوزیم و الکتوفرین می شود( کلستروم و شیر رسیده)ماکروفاژ موجود در شیر انسان  

بطور  "شــیــر مـــادر مـنـبـع الکـتـوفـریـن اسـت کــه یـک پــروتـئـیـن مـتـصـل بـه آهن است و تقریبا 

 .در روده دارد E-coliآن با آهن اشباع می شود و اثر مهاری بر رشد  طبیعی یک سوم

کمتری نسبت به مدفوع کودکانی دارد که با شیر گاو تغذیه  PHمدفوع شیرخوارانی که با شیر مادر تغذیه می شوند  

 .می شوند

 .لیپاز نمک های صفراوی شیر مادر ژیاردیا المبلیا و آنتامباهیستولتیكا را می کشد 

 :شرح داده شده است 2از مزایای شیر مادر در جدول  برخی

 مزایای شیر مادر: 3جدول 

 مزایا برای مادر مزایا برای نوزاد

 تقویت رابطه عاطفی بین مادر و نوزاد  - کاملترین غذاست -

 تاخیر در حاملگی مجدد - هضم آسان  -

 کمک به اقتصاد خانواده  - محافظت از شیرخوار در برابر ابتال به عفونت ها  -

 تضمین سالمت مادر  - افزایش هوش کودکان  -

  رشد بهتر  -

  بهبود سریع بیماری ها  -

  کاهش بروز حساسیت  -

پیشگیری از برخی از بیماری های مزمن مانند بروز چاقی،  -

 دیابت، فشارخون در بزرگسالی

 

 

 

 

 نشانه های کفایت شیر مادر
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 ساعت بعد از شیر خوردن  4تا  1خواب راحت برای  

 افزایش وزن مطلوب شیر خوار بر اساس منحنی رشد  

در صورتی که شیرخوار به جز شیر مادر مایعات )ساعت  14خیس در  "بار به صورت کهنه کامال 8تا  6دفع ادرار  

 (.دیگری مصرف نكند

 .شیرخوار تعداد دفعات دفع مدفوع کاهش می یابد بار در روز که البته با افزایش سن 0تا  1دفع مدفوع  

 شادابی پوست، هوشیاری و سالمت ظاهری شیرخوار 

اگر شیرخواری هر دو پستان را تخلیه کند ولی به خواب نرود یا خوابش بسیار سبک باشد و بعد از چند دقیقه بیدار شود و 

 .کمتر از حد طبیعی وزن بگیرد نشانه کمبود شیر است

 رباره تغذیه با شیر مادرنکات مهم د

 .به او داده شود( ماك و یا کلستروم)شیر آغوز  "باید بالفاصله بعد از تولد، تغذیه با شیر مادر آغاز شود و حتما 

 .ابتدا شیر کم است، ولی مكیدن پستان مادر توسط نوزاد باعث زیاد شدن آن می شود 

 .ر احساس گرسنگی یا نیاز کند، باید انجام شودتغذیه با شیر مادر در هر ساعت از شب یا روز که شیرخوا 

اگر . به شیرخواری که شیر مادر می خورد نبایـــد شیر بطری داده شود، زیرا باعث کم شدن شیر مادر می شود 

 .کودك گریه می کند باید پستان بیشتر به دهان او گذاشته شود

وران استفاده کند و اگر حامله شد، نباید شیردادن در زمان شیر دادن، مادر باید از قرص ضد بارداری مخصوص این د 

 .بهتر است تا پایان دوره شیردهی حامله نشود. را قطع کند

با وزن کردن منظم . بهترین کار برای این که بفهمیم کودك به اندازه کافی شیر می خورد، اندازه گیری رشد او است 

 .کودك به رشد او پی می بریم

 (بار در روز 6کمتر از . )رد مقدار ادرارش کم می شودکودکی که شیر کافی نمی خو 

نوزاد در روزهای اول پس از تولد به طور طبیعی کمی وزن از دست می دهد و نباید آن را به کمبود شیر مادر نسبت  

 .داد

در مدفوع شیرخوارانی که از شیر مادر تغذیه می کنند، شل تر و دفعات آن بیشتر از کودکانی است که شیر غیر ما 

 .می خورند و این نوع دفع مدفوع را نباید با اسهال اشتباه کرد

 .دقیقه می مكد 25-20مكیدن پستان بستگی به توان و نیاز شیرخـــوار دارد و در اوایل هر پستان را  
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ترکیب شیر مادر همراه با رشد شیرخوار تغییر پیدا می کند و همچنین چربی شیر مادر در شروع هر وعده شیر  

این تغییرها کمک بزرگی به سیر نگه داشتن شیرخوار می . است و سپس میزان آن به تدریج بیشتر می شودکمتر 

 .کند

 خطرهای تغذیه مصنوعی

 اختالل در پیوند عاطفی مادر و کودك  

 افزایش تحمل نكردن غذا و ابتال به حساسیت  

 ابتال بیشتر به عفونت های تنفسی و بیماری های اسهالی  

 ...ابتال به برخی بیماری ها مانند فشارخون و افزایش خطر  

 اسهال های مزمن  

 چاقی  

 Aسوء تغذیه و کمبود ویتامین  

 بهره هوشی کمتر 

 افزایش احتمال مرگ ومیر  

 افزایش خطر ابتال به کم خونی، سرطان پستان و تخمدان  

 احتمال حاملگی زودرس 

دوشیدن و ذخیره کردن شیرمادر ، بیماری های مادر و جهت مطالعه بیشتردر مورد روش های صحیح شیردهی ، : توجه

 "مجموعه آموزشی ترویج تغذیه با شیرمادر "شیردهی ، مصرف دارو در دوران شیردهی و بسیاری مطالب دیگر به کتاب 

 .مراجعه شود 2088با شیرمادر ، سال   از انتشارات انجمن ترویج تغذیه

 ماهه  6 -32تغذیه کودك  .3

ن شش ماهگی به تنهایی و بدون اضافه کردن هر نوع غذای کمكی برای رشد طبیعی شیرخوار کافی شیر مادر تا پایا 

بعـد از شـش ماهگـی نیازهای غذایی شیرخوار فقط با شیر برآورده نمی شود و باید عالوه بر شیر، غذاهای نیمه جامد . اسـت

 :غذاهایی هستند که مناسب ترین غذاها برای تغذیه تكمیلی،. را نیز برای او شروع کرد

 .مقوی و مغذی باشند 

 .متناسب با سن کودك تغییر کند 

 .تازه و بدون آلودگی باشند و پاکیزه و بهداشتی تهیه شوند 
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 .مواد اولیه آن در دسترس بوده و امكان تهیه آن برای خانواده وجود داشته باشد 

 بهترین سن برای شروع غذاهای کمکی

ماهگی با وجود تالش  6تا  4کودك، سن شروع تغذیه تكمیلی است، ولی چنانچه بین هفته اول ماه هفتم تولد  

 .والدین و کارکنان بهداشتی منحنی رشد کودك نشان دهنده رشد نامناسب کودك باشد، می توان غذای کمكی را شروع کرد

 توصیه های کلی

 .ذایی شیرخوار اضافه کنیدبه رژیم غ "مواد غذایی را چه از نظر مقدار و چه از نظر نوع، تدریجا 

 .از یک نوع غذای ساده شروع شود وکم کم مخلوطی از چند نوع غذا به کودك داده شود 

 .از مقدار کم شروع و به تدریج بر مقدار آن افزوده شود 

 .روز فاصله در نظر گرفته شود 7تا  0بین اضافه کردن مواد غذایی مختلف حدود  

ی شود، بایدکمی غلیظ تر از شیر تهیه شود و سپس به تدریج غذاهای نیمه جامد اولیــن غذایی که به کودك داده م 

 .و جامد داده شود

 .غذاها با قاشق و مایعات با لیوان به شیرخوار داده شود 

 .هنگام دادن غذاهای نیمه جامد و جامد، شیرخوار  در وضعیت نشسته قرار گیرد 

 .ه گرددغذای شیرخوار  به مقدار کم و برای یک وعده تهی 

در غیر این صورت آن را . ساعت در یخچال نگه داری نمود 14در صورت باقی ماندن غذا، می توان آن را به مدت  

 .بایددر فریزر گذاشت

 داغ گردد و پس از خنک کردن به کودك داده شود "غذای نگه داری شده  فقط به مقدار مصرف یک وعده کامال 

به ( نمک یددار تصفیه شده)نگردد ولی پس از یک سالگی کمی نمک  تا یک سالگی به غذای کودك نمک اضافه 

 .غذای شیر خوار می توان اضافه نمود

 .شسته و بالفاصله پس از خرد کردن به غذا اضافه گردد "سبزی ها قبل از مصرف کامال 

گوشت مانند مصرف حتی مقدار کمی گوشت در سوپ کودك، ارزش غذایی را افزایش می دهد، بدین منظور هرنوع  

 .گوسفند، گوساله، مرغ و ماهی که در دسترس خانواده است مصرف گردد

در دستور تهیه بعضی از غذاها مقداری کره یا روغن به هنگام طبخ و مقداری دیگر به هنگام غذا دادن به کودك  

 (مصرف روغن مایع بهتر از روغن جامد است. )اضافه شود
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یلی بیشتر از طبیعی است، مقدار مصرف روغن یا کره را در غذای کودك در مورد کودکانی که  روند رشدشان خ 

 .کمتر گردیده و برعكس اگر کودك تاخیر رشد دارد کمی بیشتر روغن یا کره به غذای او اضافه گردد

اصی را ترتیب دادن غذاهای کمكی به شیرخوار بسیار مهم است و باید از هفته اول ماه هفتم تولد مرحله به مرحله غذاهای خ

 .به شیرخوار داد 

 خطرات دیر شروع کردن غذای کمکی 

 کندی یا توقف رشد کودك  

ماهگی به بعد  9از  "در صورت تاخیر در شروع غذای کمكی، شیرخوار معموال)مشكل پذیرش غذا توسط کودك  

 (تمایل خود را به خوردن غذاهای دیگر و امتحان کردن مزه و طعم های جدید از دست می دهد

 تعویق افتادن عمل جویدن در کودك به  

 ویژگی های غذای کمکی 

 :غذای کمكی مناسب دارای ویژگی های زیر است

 .تمیز و بهداشتی تهیه شود 

 .قوام آن متناسب با سن کودك تغییر کند 

 .مقوی و مغذی باشد 

 .تازه تهیه شود 

 .باشد مواد اولیه آن در دسترس بوده و امكان تهیه آن برای خانواده وجود داشته 

 نحوه شروع و ادامه غذای کمکی

 فرنی یكی از . چون هضم آن آسان است. غالت مانند برنج بهترین ماده غذایی برای شروع تغذیه تكمیلی است

قاشق مرباخوری شروع کرد و به تدریج بر  0تا  2بهترین غذاهایی است که می توان از یک بار در روز به اندازه 

از هفته دوم شروع غذای کمكی می توان عالوه بر فرنی، شیر برنج . ی کودك افزودمقدار آن، متناسب با اشتها

تغذیه شیرخوار با فرنی، شیر برنج و حریره بادام را می . و حریره بادام نیز به کودك داد( پخته و له شده "کامال)

یكسالگی و یا بیشتر از این  بسته به عالقه کودك به این نوع غذاها می توان حتی تا)توان تا دو هفته ادامه داد 

 (.غذاها به عنوان یک وعده غذای کمكی به کودك داد
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  برای تغذیه ... در هفته سوم مصرف انواع سبزی ها مثل سیب زمینی، هویج، جعفری، گشنیز، کدو، لوبیا سبز و

بهتر . کرد در این هفته عالوه بر فرنی می توان با گوشت، سبزی ها و برنج سوپ تهیه. کودك شروع می شود

 .است سبزی ها را تک تک و به مرور به سوپ اضافه نمود

گوشت را باید به قطعات کوچک تقسیم کرد و یا از گوشت . گوشت به سوپ کودك اضافه شود "از هفته چهارم باید حتما

حلوایی و نخود  پوره سبزی ها مانند سیب زمینی، هویج، کدو. پخته و له شوند "چرخ کرده استفاده نمود که باید کامال

 . سبز به صورت پخته شده و نرم شده همراه با کمی روغن یا کره غذای مناسبی برای شیرخوار است

. آب پز و سفت باشد "عالوه بر سوپ می توان زرده تخم مرغ را شروع کرد، زرده باید کامال( ماه هشتم زندگی)در ماه بعد 

پخته شده را در آب یا شیر له کرد و به شیرخوار داد و مقدار آن را به  ابتدا باید به اندازه یک قاشق چایخوری از زرده

آن گاه می توان یک روز در میان یک زرده . تدریج افزایش داد تا در ظرف یک هفته به یک زرده کامل تخم مرغ برسد

 .وصیه نمی شوداستفاده از سفیده تخم مرغ تا یک سالگی ت. کامل یا هر روز نصف زرده تخم مرغ به شیرخوار داد

با افزایش سن و پــذیــرش بیشتر شیرخوار، سوپ و غذاهای نرم باید تبدیل به غذاهای سفت تر شوند یعنی باید با اضافه 

مواد غذایی سفت  "اگر تدریجا. کردن غذاهای سفت تر و کمی قابل جویدن، عمل تكامل جویدن در شیرخوار تقویت شود

دن تشویق نگردد و برای مدت ها از غذاهای له شده استفاده کند، عالوه برابتال به اضافه نشود و شیرخوار به عمل جوی

ماهگی تكه های  8برای این کار می توان از حدود . در جویدن غذاهای سفت دچار مشكل خواهد شد "تاخیر رشد بعدا

 .نان و بیسكویت هم به دست شیرخوار داد

 . استی که ترش نباشد نیز اضافه نمودماهگی می توان به غذای شیرخوار م 8از       

می توان از انواع حبوبات خیس شده و . ماهگی است که به سوپ شیرخوار اضافه می شود 9شروع استفاده از حبوبات 

حبوبات منبع . پخته و نرم باشد، مانند عدس، ماش، لوبیا و یا حبوبات جوانه زده استفاده کرد "پوست کنده که کامال

 .ن پروتئین و امالح هستند و همراه با غالت و شیرمادر غذای کاملی را تشكیل می دهندخوبی برای تامی

آب میوه آخرین ماده غذایی است که به برنامه غذایی کودك در سال اول اضافه می شود و حاوی ویتامین و امالح معدنی 

. به مقدار آن افزود "روز شروع و تدریجا آب میوه را باید در ابتدا به صورت رقیق شده و از یک قاشق مرباخوری در. است

 .روز فقط از یک نوع آب میوه استفاده شود تا اگر ناسازگاری وجود داشت شناخته شود 0-7بهتر است مدت 
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مصرف توت فرنگی، گیالس و آلبالو، کیوی، خربزه و اسفناج، سفیده تخم مرغ و شیر گاو به دلیل ایجاد حساسیت و 

 .سال اول زندگی به دلیل احتمال آلودگی با کلستریدیوم بوتولینوم توصیه نمی شودهمچنین مصرف عسل در 

 

 مقوی و مغذی سازی غذای کودك 

 .مقوی کردن غذا یعنی موادی را به غذا اضافه کنیم که انرژی آن را بیشتر کند

 .بیشتر کند مغذی کردن غذا یعنی موادی را به غذا اضافه کنیم که پروتئین، ویتامین و امالح آن را

 موادی که انرژی غذا را بیشتر می کنند؛

روغن ها دارای انرژی هستند و افزودن مقدار کمی روغن به غذای کودك به خصوص کودکی که آهسته رشد می کند 

 :توصیه می شود چون

کالری  4کالری و هر گرم قند و شكر  9هر گرم روغن حدود )انرژی روغن نسبت به مواد غذایی دیگر بیشتر است  

 (.دارد

بدون اضافه کردن حجم غذا، انرژی غذا را بیشتر ( روغن مایع "ترجیحا)چربی ها مثل کره، روغن زیتون، روغن نباتی  

 .می کنند

 .روغن باعث بهبود طعم و نیز نرم شدن غذا می شود و خوردن آن را برای شیرخوار راحت تر می کند 

شیرخوار زیر یک سال توصیه نمی شود چون ذائقه او به طعم قند و شكر انرژی زا هستند ولی مصرف آن برای  

 .شیرین عادت می کند و زمینه برای بروز مشكالتی مثل چاقی در بزرگسالی فراهم می شود

 موادی که عالوه بر انرژی، پروتئین غذا را بیشتر می کند؛

 .در صورت امكان کمی گوشت به غذای شیرخوار اضافه شود 

 .پخته شده را بعد از ماه هشتم به غذای شیرخوار اضافه نمائید "خود، لوبیا، عدس که کامالانواع حبوبات مانند ن 

تخم مرغ آب پز را می توان داخل سوپ و یا ماکارونی پس از طبخ  "به غذای شیرخوار تخم مرغ اضافه شود، مثال 

تا قبل از یک سالگی از دادن سفیده )رنده کرد و یا می توان آن را با کمی شیر مخلوط و نرم کرده و به شیرخوار داد 

 (.تخم مرغ خودداری شود
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 غذا را بیشتر می کنند؛( مانند آهـــن، روی و کلسیم)و امـــالح ( Cو  Aمانند ویتامین )موادی که ویتامین ها 

و آهن هستند به غذای  Cو  Aانواع سبزی های با برگ سبز مانند جعفری، شوید، گشنیز که دارای ویتامین  

 .شیرخوار اضافه شود

هستند در غذای شیرخوار  Aاز انواع سبزی های زرد و نارنجی رنگ مانند کدو حلوایی و هویج که دارای ویتامین  

 .استفاده شود

انه می توان ابتدا  گندم، ماش یا عدس جو. غالت و حبوبات جوانه زده دارای انرژی، پروتئین، ویتامین و امالح هستند 

همچنین می توان جوانه تازه را له کرده و یا پس از . زده را تهیه و پودر نمود و در انتهای طبخ داخل غذا ریخت

 .خشک کردن جوانه آن را پودر نموده و به غذای شیرخوار اضافه کرد

 یادآوری های الزم

 :وری استدر ادامه غذاهای کمكی برای شیرخواران و کودکان خردسال توجه به نكات زیر ضر

 .بعد از شروع غذای کمكی، به کودك آب جوشیده سرد شده بدهید 

 .قبل از یک سالگی، شكر، نمک و ادویه به غذای کودك اضافه نكنید 

و هم زمان با A+Dقطره  10تولد همزمان با غربالگری هیپوتیروئیدی  تا پایان  دو سالگی روزانه  0از روز سوم تا  

میلی گرم  20)به میزان یک میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن کودك در روز شروع تغذیه تكمیلی قطره آهن 

 .قطره آهن روزانه  به کودك بدهید 20ز تقریبا معادل (آهن المنتال خالص در رو

برای جلوگیری از تغییر رنگ دندان ها، توصیه می شود قطره آهن را در عقب دهان شیرخوار بچكانید و یا بعد از  

 .مقداری آب به او بدهیدمصرف، 

قبل از یک سالگی از دادن اسفناج، عسل و سفیده تخم مرغ، شیر گاو، توت فرنگی، گیالس، آلبالو، کیوی، خربزه به  

 .کودك خودداری کنید

 .هرگز به زور به کودك غذا ندهید 

 .به ساعت های خواب و استراحت کودکان توجه کنید 

 .بیماری عفونی دیگر، غذا را در دفعات بیشتر و حجم کمتر بدهیدبه کودك مبتال به اسهال و یا هر نوع  

 نکات اساسی که هنگام تهیه غذای کودك باید مادر یا مراقب کودك رعایت نماید

با توجه به این که منابع آلودگی مواد غذایی زیاد هستند، لذا توجه به نكات زیر در تهیه غذای سالم برای شیرخواران و کودکان 

 :این نكات عبارتند از. میت زیادی داردخردسال اه
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 (درجه سانتی گراد 75حدود )پختن کامل غذا در حرارت زیاد  

 تازه تهیه کردن هر وعده غذا 

 نگه داری غذا در یخچال و یا فریزر 

 شستن میوه ها و سبزی ها 

 استفاده از آب سالم  

 شستن دست ها به دفعات زیاد 

 از بطریخودداری از تغذیه شیرخوار با استفاده  

 محافظت غذاها از حشرات و جوندگان  

 نگه داری مواد غذایی فاسد نشدنی در محل مطمئن 

 تمیز نگه داشتن وسایل الزم برای تهیه غذا 

 ساله 3-5تغذیه کودك  .2

 شیرخواران از یک سالگی به بعد، عالوه بر غذاهایی که خوردنشان را در سال اول زندگی یاد گرفته اند، باید از غذای سفره

این کودکان رشد سریع دارند و مقاومت کافی در مقابل بسیاری از بیماری ها را هم ندارند و دندان . خانواده نیز استفاده کنند

 :بنابراین باید در غذا دادن به آن ها، دو شرط اساسی زیر را رعایت کرد. هایشان نیز کامل نشده است

 .غذاهایشان کم حجم، پرانرژی و زود هضم باشد 

 .دفعات زیاد در اختیار آنان قرار داده شودبه  

عالوه بر این، میزان رشد و فعالیت کودکان در سنین یک تا دو سالگی با کودکان سه ساله و بیشتر با هم فرق دارد و باید 

 .هنگام تغذیه آنان، این موضوع را نیز در نظر گرفت

 تغذیه کودك یك تا دو سال.  الف

ولی از سوی . کودك رشد سریع و فعالیت زیاد دارد و در نتیجه به غذای بیشتر نیاز داردهمان طور که گفته شد، این  

 :دیگر حجم معده اش کم و دندان هایش نیز کامل نیست، لذا الزم است در تغذیه او به نكات زیر توجه کنید

 .بار در شبانه روز به او غذا بدهید 6تا  0عالوه بر استفاده از شیر مادر،  

کودك قدرت جویدن آن ها را دارد مانند برنج به صورت کته های مختلف مخلوط با سبزی ها، حبوبات و غالتی که  

 .گوشت های نرم به او بدهید



سالمت مراقب کارشناس برای تغذیه آموزشی مجموعه                                                     جامعه تغذیه بهبود دفتر  

23 
 

سیب زمینی، هویج، کدو، فلفل سبز، سبزی )اگر کودك مبتال به یبوست است در تهیه سوپ او، عالوه بر سبزی ها  

 .به مقدار کم استفاده کنید از برگه هلو، زردآلو و آلو...( های برگی و 

 .پخته تهیه کنید و پس از خنک کردن به او بدهید "غذای کودك را تمیز و کامال 

 .باقیمانده غذا را در یخچال و یا فریزر نگه داری کنید 

 .به کودك کمک کنید خودش غذا بخورد و اطمینان حاصل کنید که فقط آب خورش و آب گوشت را نخورد 

 .غذای او را بردارید. ، ادویه و یا چاشنی های تند را به غذای خانواده اضافه کنیدقبل از این که فلفل 

 .به غذای کودك کمی روغن مایع یا کره اضافه کنید تا مقوی تر شود 

وقتـی می خواهیـد گوشت، مرغ یا ماهی به کودك بدهید، آن را تكه تكه کرده و استخوان ها و تیغ های آن را  

 .بگیرید

 .میشه با قاشق یا فنجان به او بدهیدمایعات را ه 

 :نحوه از شیر گرفتن کودك

بهتر است کودك را به تدریج از شیر بگیرید بدین ترتیب ابتدا شیردهی در صبح را قطع کنید و پس از یک یا  "اصوال 

خوردن دارد او را دو هفته شیردهی در طول بعد از ظهر و سرانجام در هنگام شب قطع کنید و زمانی که کودك تمایل به شیر

 .به زور از خود دور نكنید زیرا ممكن است کودك عصبی و ناراحت شود

 سال  5تا  1تغذیه کودك 

بنابراین با توجه به روند رشد کودك تقاضا . بعد از دو سالگی با آهسته شدن رشد، اشتهای کودك هم کاهش می یابد 

افت انرژی از یک غذا تا غذای دیگر متفاوت است اما کل غذای دریافتی هر چند میزان دری. برای دریافت غذا نیز تغییر می کند

کیلوکالری انرژی نیاز دارد البته  2055سالگی به  0کیلو کالری و در  2555کودك در یک سالگی به . روزانه کودك ثابت است

 .نیاز به انرژی کودکان براساس میزان فعالیت فیزیكی آن ها متفاوت است

 دك برنامه غذایی کو

گروه غذایی اصلی یعنی گروه نان و غالت، میوه ها، سبزی ها، شیر و لبنیات و گروه  0در برنامه غذایی کودك باید از  

 .گوشت و جایگزین های آن استفاده شود

 :انرژی

کودك برای رشد، بازی و سایر فعالیت های فیزیكی، مقابله در برابر بیماری های عفونی نیاز به انرژی دارد که بــا  

کودکانی که عادت به .می توان آن را تامین نمود( کره و روغن)و چربی ها ...( نان، برنج و )مصــــرف مواد قندی، نشاسته ای 
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همچنین کودك پس از بیماری . ه انرژی بیش از کودکانی است که تحرك کمتری دارندبازی و فعالیت زیاد دارند، نیازشان ب

 .برای جبران وزن از دست رفته نیاز به انرژی بیشتری دارد

 :پروتئین

کــودك در حـــال رشد است و برای ساخت و نگهداری ماهیچه ها، استخوان ها و سایر بافت های بدن و مقاومت  

زا نیاز به پروتئین دارد که می تواند با مصرف منابع پروتئین حیوانی مانند گوشت قرمز و سفید، شیر، در برابر عوامل بیماری

مانند عدسی و نان، )ماست، پنیر و تخم مرغ و یا پروتئین های گیاهی مانند حبوبات و غالت نیاز خود را برآورده نماید 

 (شیربرنج

 :ویتامین ها و امالح 

فظ سالمتی و افزایش مقاومت در برابر عفونت ها نیاز به ویتامین ها و امالح مختلف کودك در این سنین جهت ح 

که در مواد غذایی ) Aدارد و با مصرف روزانه منابع غذایی حاوی آن ها می تواند نیازهای خود را تامین کند مانند ویتامین 

و زرد مانـنـد هویج، کدو حلوایی، اسفناج و جعفری  مانند کره، جگر، میوه هایی مثل زردآلو، طالبی، هلو، سبــزی های سبــز

می توان به مواد غذایی نظیر مرکبات، گوجه فرنگی، جعفری و کلم  Cاز مهم ترین منابع ویتامین ) C، ویتامین (وجود دارد

ادن دست و پا و از طریق قرارد Dویتامین . کلسیم وفسفر درغذاهایی مانند شیر، ماست، پنیر و بستنی وجوددارد(. اشاره نمود

دقیقه در برابر نور مستقیم خورشید تامین می شود و از منابع غذایی خوب آهن می توان انواع  25صورت کودك به طور روزانه 

 .گوشت قرمز و سفید، انواع حبوبات مانند لوبیا، عدس و سبزی ها مانند اسفناج و جعفری را نام برد

 :الگوی غذایی صحیح کودکان 

سال باید روزانه حاوی  تمام گروه های غذایی اصلی شامل نان و غالت ، میوه ها و  0برنامه غذایی مناسب کودکان سنین زیر 

 1اندازه سهم هریک از گروه های غذایی به تفكیک سنین در جدول . سبزی ها شیر و لبنیات و گوشت و جانشین ها باشد 

 . تشریح شده است

 ساله 5تا  2ك از گروه های غذایی اصلی در تنظیم برنامه غذایی کودکان اندازه سهم هری:  2جدول 

 سال 4-0برای کودکان( واحد) اندازه سهم  سال 1-0برای کودکان( واحد) اندازه سهم  گروه غذایی

 نان و غالت

گرم معادل یک کف دست نان سنگک ، بربری  05 نان

 کف دست نان لواش 4یا 

نان سنگک ، گرم معادل یک کف دست  05

 کف دست نان لواش 4بربری یا 
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 قاشق غذاخوری 0لیوان پخته در حدود  نصف  قاشق غذا خوری 0درحدود   لیوان پخته نصف برنج

 قاشق غذا خوری 0درحدود   لیوان پخته نصف ماکارونی

 

قاشق غذا  0درحدود   لیوان پخته نصف

 خوری

 عدد کوچک 0 عدد کوچک 0 بیسكویت ساده

 سبزی ها

 یک لیوان یک لیوان سبزی های خام

 یک دوم لیوان لیوان دومیک  سبزی های پخته

 میوه ها

 متوسط یک عدد متوسطعدد  یک  سیب

 متوسط یک عدد متوسط عددیک  پرتقال

 متوسط یک عدد متوسط عددیک  موز

 قاشق غذاخوری 1 قاشق غذاخوری 1 میو های خشک شده

 سه چهارم لیوان لیوان سه چهارم آب میوه طبیعی

 شیر و فراورده ها

 یک لیوان لیوانیک   شیر

 گرم معادل یک و نیم قوطی کبریت 40 گرم معادل یک و نیم قوطی کبریت 40 پنیر

 لیوانسه  چهارم  لیوان رماچه سه ماست

 گوشت و جانشین های آن

گوشت سفید یا قرمز 

 کم چربی

 قوطی کبریت 1گرم معادل  65 قوطی کبریت 1گرم معادل  65

 عدد 1 عدد 1 تخم مرغ

لوبیا، نخود و عدس 

 پخته

 نصف لیوان  نصف لیوان

 قاشق غذاخوری 4 قاشق غذاخوری 4گردو، )مغزها 
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 ...(پسته،بادام 

توصیه ( قند وشكر ) قاشق مربا خوری روغن یا کره ، محدودیت مصرف نمک ، شیرینی و قند های ساده  0تا  1مصرف روزانه 

 .می شود

 

 

 

 

 

 

 

سال نشان داده شده  6تا  2تعداد واحد یا سهم مورد نیاز روزانه از هریک از گروه های غذایی اصلی برای کودکان  0در جدول

 .است

 راهنمای برنامه غذایی روزانه و تعداد سهم غذای کودکان

 سال 1-0 گروه های غذایی

 (تعداد سهم روزانه)

 سال 0-4

 (تعداد سهم روزانه)

 6 4 نان و غالت 

 1 1 شیر ولبنیات 

 گوشت، حبوبات، 

 تخم مرغ و مغزها 

2 1 

 0 1 سبزی ها  

 1 2 میوه ها

 

 تعداد وعده های غذایی 
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صبحانه کودك مهم ترین وعده غذایی او . وعده غذا شامل سه وعده اصلی و دو میان وعده بخورد 0کودك باید در روز حداقل 

برنامه غذایی کودك را باید طوری تنظیم نمود که صبحانه . دقت بیشتر او می گردداست و مصرف آن موجب یادگیری بهتر و 

 .را با سایر افراد خانواده بخورد تا عادت به صبحانه خوردن دراو ایجاد شود

 میان وعده 

ولی از آن جایی که معده کودك کوچک است . میان وعده غذای مختصری است که بین دو وعده اصلی به کودك داده می شود

باید به یاد داشت که میان وعده تنها . نیاز او به انرژی زیاد می باشد، با خوردن سه وعده اصلی غذا نیازهایش تامین نمی گردد

بنابراین میان وعده ها باید . سهم کوچكی در تامین نیازهای غذایی کودك دارد و هیچ گاه جای وعده اصلی را نخواهد گرفت

 .ساعت با وعده اصلی غذایی فاصله داشته باشد 1-0ه شود به طوری که بین وعده اصلی به کودك داد

میان وعده هایی مانند شیر پاستوریزه یا جوشیده، نان و پنیر، خرما، بیسكویت، میوه و خشكبار مانند بادام، پسته، گردو، 

که ارزش .... ک، چیپس و از دادن تنقالتی مانند پفک، یخم. جهت تغذیه کودك مناسب می باشند... کشمش، توت خشک و 

تغذیه ای آن ها کم است باید خودداری نمود زیرا خوردن این مواد غذایی اشتهای کودك را کم کرده و باعث می شود تا نتواند 

 .غذای اصلی را بخورد

 نکات مهم رفتاری در تغذیه کودك 

تا کودك بتواند به راحتی بدون این کودك باید در زمان خوردن در وضعیت راحتی قرار گیرد و غذا نزدیک او باشد  

 .که تحت فشار قرار گیرد، غذا بخورد

زیرا در صورت شكستن ظرف کودك ممكن است احساس یاس . بشقاب و لوازم غذا خوردن باید از جنس نشكن باشد 

 .کند یا والدین عصبانی شوند

ن غذاهایی با رنگ های سبز، نارنجی و خورد. رنگ مواد غذایی در اشتهای کودك و عالقه او به غذا تاثیر می گذارد 

 .به عنوان مثال می توان از سبزی های برگ سبز و یا هویج و گوجه فرنگی استفاده کرد. زرد برای او جالب است

بجای آب میوه صنعتی از آب میوه طبیعی استفاده کنید زیرا به آب میوه صنعتی مواد قندی، رنگ وماده معطر اضافه  

 .شده است

 .در یک ساعت معین سبب تحریک اشتهای کودك می شود غذا خوردن 

 .بهتر است بعد از استراحت به کودك غذا داده شود. خستگی کودك مهمترین عامل از بین بردن اشهای اوست 

دادن وقت کافی به کودك برای صرف غذا بسیار مهم است بهتر است از شتاب و عجله در هنگام غذا خوردن پرهیز  

 .کرد
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حتی اگر غذای مورد عالقه کودك، پشت سرهم به او . یكنواخت و تكراری سبب بیزاری کودك می شوددادن غذای  

 .داده شود، کودك از خوردن آن خودداری می کند

بهتر است غذای جدید را ابتدا یک فرد بزرگتر خانواده بخورد تا . باید کودك را با انواع غذاهای مختلف آشنا کرد 

 .الگویی برای کودك باشد

 .بی تحرکی، خواب ناکافی و بیماری کودك موجب بـی اشتـهایی و غــذا نخـــوردن کودك می شود 

 :چند نکته مهم برای بهداشت غذای کودك

 .قبل و بعد از تهیه غذا دست ها باید شسته شوند 

احتمالی زیرا حرارت موجب از بین رفتن میكروب های بیماری زا می شود و خطر آلودگی . غذاها خوب پخته شوند 

 .غذا در اثر حرارت از بین می رود

غـذای کـودك باید برای هر وعده تازه تهیه شود و فاصله بین وقتی که غذای کودك پخته می شود تا زمانی که به  

 .کــودك غــذا داده می شود طوالنی نباشد زیرا احتمال دارد میكروب ها در غذا تكثیر یابند

خنک و در ظرف دربسته در داخل یخچال  "غذاهای باقیمانده سریعا. ی شودغذاهای پخته به طور صحیح نگهدار 

 .نگهداری شود

 .در تهیه غذای کودك از مواد غذایی سالم و پاکیزه استفاده شود 

 .برای نوشیدن و تهیه غذا نیز از آب سالم استفاده شود 

د در ظرف درب دار و دور از بدین منظور غذاها بای. غذاها از دسترس حشرات و جوندگان دور نگهداری شود 

 .دستـرس حیـوانـات و حشـرات نگهداری شود چون حیوانات حامل میكروب های بیماری زا هستند

 پایش رشد کودکان

پایش رشد . رشد، افزایش اندازه ی قد و وزن است. مهم ترین معیار در شناسایی سالمت کودك ، بررسی رشد و تكامل او است

دوره ای کودکان، رسم منحنی های رشد و انجام به موقع اقدامات الزم برای ارتقای وضعیت تغذیه ای و عبارت است از توزین 

فعالیتهای مرتبط با پایش رشد  .پایش رشد، نتایج بسیار خوبی در ارتقای سالمت کودك دارد. پیش گیری از سوء تغذیه

 . ام می گرددکودکان از طریق برنامه  های ادغام یافته کودك سالم و مانا انج

 ارزیابی رشد کودك

اگر مشكل رشد وجود داشته . باشد گیری قد و وزن و مقایسه ی آن با استانداردهای رشد می ارزیابی رشد کودك شامل اندازه

باشد و یا کودك در معرض بروز آن باشد، کارکنان بهداشتی باید با مادر و یا سایر مراقبین کودك جهت تعیین علل آن، 
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سرعت رشد قد بر . باشد آن چه که بسیار مهم است، اقدام به موقع جهت تشخیص و ثبت علل تأخیر رشد می. صحبت کنند

اگر کودکی بر اساس . حسب سن متفاوت است و چنان چه از حد مورد انتظار کم تر باشد اختالل رشد قد مطرح می گردد

تن سنجی دچار اختالل رشد ، کم وزنی یا کوتاه قدی می  برنامه کودك سالم مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اساس شاخص های

 .ارجاع شود( مانا)باشد به برنامه مراقبتهای ادغام یافته ناخوشی اطفال 

 اضافه وزن وچاقی کودکان

تعداد افراد مبتال به اضافه وزن و چاقی . تغذیه ای در جهان و ایران می باشد -اضافه وزن و چاقی یكی از مشكالت بهداشتی 

این مشكل با سرعت . م در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه، از جمله کشور ما در حال افزایش استه

عوامل متعددی از جمله عوامل مربوط به ژنتیک و ارث، محیط و شیوه زندگی . بیشتری در کودکان و نوجوانان دیده می شود

 .در بروز اضافه وزن و چاقی موثرند از جمله رفتارهای غذایی نامناسب و بی تحرکی

 :توصیه های تغذیه ای در پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی کودکان

 .تغذیه کودك در شش ماه اول زندگی فقط با شیر مادر وتداوم آن تا دو سالگی -

 .مصرف روزانه صبحانه به عنوان یكی از سه وعده اصلی غذایی -

 .غذایی مناسبمصرف روزانه حداقل دو میان وعده .  -

 .صرف غذا به همراه خانواده -

  .خودداری از مجبور کردن کودك به خوردن و آشامیدن -

 .خودداری از دادن غذا یا تنقالت هنگام تماشای تلویزیون-

 .خودداری از وادار کردن کودك به اتمام غذا-

 .ندادن شكالت و شیرینی به عنوان پاداش به کودك -

  .آمادهمحدود کردن مصرف غذاهای -

محدود کردن مصرف غذاهای چرب، سرخ شده وتنقالت پرکالری و پر چرب مانند سیب زمینی سرخ شده، چیپس، پفک،  -

 ...شكالت، کیک های خامه ایی و شكالتی، بستنی ، شیرکاکائو و 

 .نوشیدن آب یا دوغ کم نمک به جای نوشابه-

 .مصرف لبنیات کم چرب برای کودکان بزرگتر از دو سال -

 .محدود کردن مصرف کره، سرشیر، خامه و سس مایونز-

 .مصرف میوه یا آب میوه تازه و طبیعی به جای آب میوه آماده و شربت-
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 .استفاده روزانه از سبزی های تازه یا پخته و میوه تازه در برنامه غذایی کودك -

دار ، خشكبار و میوه های خشک، میوه ها و  ، بیسكوئیت سبوس( نان سنگک ) مصرف غذاهای فیبر دار مانند نان سبوس دار -

 .سبزی های خام

 .محدود کردن مصرف آجیل و مغزها به جای تنقالت بی ارزش -

 .محدود کردن غذا خوردن در خارج از منزل-

 .اصالح عادات غذایی والدین -

 پایش منظم وزن کودك و مشاوره با کارشناس تغذیه -

 :چند توصیه در خصوص فعالیت بدنی

 .زایش فعالیت بدنی روزانه کودكاف-

 .دقیقه 65انجام فعالیت بدنی روزانه به مدت  -

 .تشویق کودك به انجام ورزش هایی مانند دوچرخه سواری، دویدن و شنا -

 .استفاده از مشارکت کودك در انجام کارهای روزمره منزل مانند نظافت خانه-

 .تشویق کودك به بازی با سایر کودکان -

 .ساعت در روز 1دن سرگرمی های غیر فعال مانند تماشای تلویزیون یا بازی های کامپیوتری به کمتر از محدود کر -

 :توصیه های تغذیه ای جهت درمان کودکان مبتال به کندی رشد

این وضعیت می . افزایش وزن ناکافی کودك یا به عبارتی سرعت نامناسب وزن گیری نشان دهنده کندی رشد کودك است

پایش منظم وضعیت رشد کودکان ، .  ه تدریج کودك را در معرض خطر اختالل رشد و یا حتی سوء تغذیه قرار دهدتواند ب

توزین و رسم منحنی رشد آنها و مقایسه این منحنی با وضعیت استاندارد مهمترین معیار بررسی وضعیت رشد فیزیكی کودك 

 . است

 :دچار کندی رشد چند توصیه تغذیه ای جهت بهبود وضع تغذیه کودکان

 افزایش دفعات و مدت زمان شیردهی در کودکان شیرخوار -

 بررسی نوع غذاهای کمكی مورد استفاده، نحوه تهیه آنها، زمان و دفعات معمول ارائه آنها  -

 تشویق رفتارهای مناسب تغذیه ای مادر  -

 ساعت پس از تغذیه با شیر مادر 2دادن غذاهای کمكی مناسب با سن کودك نیم تا  -

 راهنمایی مادر در خصوص نحوه مقوی کردن و مغذی کردن غذای کودك   -
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 .اهمیت استفاده از غذاهای کم حجم و پر انرژی با استفاده از اصول مقوی کردن غذای کودك -

 اضافه کردن کره ، روغن، زرده تخم مرغ و گوشت به غذای این کودکان   -

 ب زمینی، فرنی،  کیک، نان و پنیر استفاده از میان وعده هایی نظیر شیر برنج ، پوره سی -

 .حمایت دیگر اعضاء خانواده مخصوصا پدر و مشارکت آنها در تغذیه کودك -

 : توصیه های زیر برای کودکان کم اشتها مفید است به مادر بگویید

 .در هنگام دادن غذا به کودك صبور باشید -

 .تشویق نمایید هنگام غذا دادن به کودك با او صحبت کنید و او را به خوردن غذا -

 .زمان خوردن غذا را با ابراز محبت برای کودك لذت بخش کنید -

 .در زمانی که کودك با عالقه غذا می خورد او را تعریف و تمجید کنید -

تغییر در ترکیب غذاها، مزه، بافت، نحوه طبخ، تزئین غذاها به شكل حیوانات )غذای کودك را رنگین و متنوع نمائید  -

 (.ستفاده از بشقابهای رنگین، گل ، عروسک ، ا

در صورت امتناع کودك از یک غذا می توانید کمی طعم آن را با یک چاشنی مورد عالقه کودك تغییر داد و یا در  -

 .فرصتی دیگر امتحان کنید

 .سفره غذای کودك را در محیطی تمیز، آرام، دوستانه، راحت، مطمئن و همراه با دیگران قرار دهید -

ریخت و پاش غذا و پرت کردن . شید کودك خیلی تمیز و مرتب مطابق با خواسته شما غذا بخوردانتظار نداشته با -

 .غذا را می توان با مالیمت و به تدریج محدود کرد

 .در هنگام غذا دادن استفاده از موسیقی های کودکانه و یا بازی با کودك می تواند در بهبود اشتهای وی موثر باشد -

 . وجه با شیر یا غذای کودك مخلوط و داده نشودداروهای مصرفی به هیچ  -

 

 

 

 

 

 

 : خالصه

  ماه اول زندگی برای رشد و تكامل کودك ازاهمیت ویژه ای برخوردار  6تغذیه انحصــاری بــا شیر مادر در

 .در مدت تغذیه انحصاری با شیر مادر، کودك نیاز به مصرف هیچ گونه ماده غذایی و حتی آب ندارد. است

 ماهگـی نیازهای غذایی شیرخوار فقط با شیر برآورده نمی شود و باید عالوه بر شیر، غذاهای  بعـد از شـش

 .نیمه جامد را نیز برای او شروع کرد

  شیرخواران از یک سالگی به بعد، عالوه بر غذاهایی که خوردنشان را در سال اول زندگی یاد گرفته اند، باید از

 .غذای سفره خانواده نیز استفاده کنند

  صبحانه کودك مهم . وعده غذا شامل سه وعده اصلی و دو میان وعده بخورد 0کودك باید در روز حداقل

برنامه غذایی کودك . ترین وعده غذایی او است و مصرف آن موجب یادگیری بهتر و دقت بیشتر او می گردد

ت به صبحانه خوردن دراو ایجاد را باید طوری تنظیم نمود که صبحانه را با سایر افراد خانواده بخورد تا عاد
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 تغذیه در سنین مدرسه وبلوغ: فصل سوم 

 

 

 

تغذیه در دوران مدرسه و بلوغ: فصل سوم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :رود فراگیران پس از مطالعه این فصل انتظار می: اهداف اختصاصی

 

 

 

 بلوغ و سنین دبستان تغذیه در : هدف کلی 

 

 نیاز های تغذیه ای در سنین مدرسه را توضیح دهند -2

 .اهمیت مصرف صبحانه و میان وعده را در دانش آموزان بیان کنند -1

 .رفتارهای تغذیه نامطلوب در دانش آموزان و توصیه های کاربردی برای اصالح آن را شرح دهند -0

 .یه هایی تغذیه ای برای داشتن یک پایگاه تغذیه سالم در مدرسه را توضیح دهیدتوص -4

 پایش رشد در سنین مدرسه را تعریف و تفسیر نماید -0

 ..بتواند شاخص های رشد دانش آموز را تعریف و تفسیر نمایند -6

 .رفتارهای تغذیه ای منجر به اضافه وزن و چاقی را توضیح دهید -7
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غذایی های رفتار بدنی، توده نمایه ، صبحانه ، وعده  میان ، رشد پایش ، ایی تغذیه های نیاز : کلیدی واژگان  
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  سنین دبستانکودکان در  ای نیازهای تغذیه

یعنی خوردن غذای کافی و مناسب و دریافت مقدار الزم و کافی از هر یک اند و تغذیه صحیح  غذاها از مواد مغذی تشكیل شده

این نیازها باتوجه به شرایط جسمی، محیطی و فردی متفاوتند . از این مواد مغذی که برای حفظ سالمت به طور روزانه الزمند

 .شوند و براساس سن، جنس، شرایط فیزیولوژیک، اندازه بدن و میزان فعالیت فرد تعیین می

میزان انرژی مورد نیاز . بنابراین، تأمین انرژی مورد نیاز بسیار ضروری است. دوران بلوغ شروع جهش رشد است :انرژی

آموزان، به دلیل تفاوت در اندازه بدن، میزان تحرك و سرعت رشد آنها متفاوت است و هر چه میزان تحرك و فعالیت  دانش

ها که بیشتر در نان و غالت وجود دارند و همچنین  کربوهیدرات. ری نیاز داردآموز بیشتر باشد به انرژی بیشت بدنی دانش

 . ها منابع تأمین کننده انرژی هستند چربی

ترکیبی از پروتئین . های جدید مورد نیاز است ها و بافت ها و ساختن سلول پروتئین برای نگهداری و ترمیم بافت :پروتئین

شود  توصیه می. تواند نیاز بدن را برای رشد تأمین نماید آموز کافی باشد می ریافتی دانشحیوانی و گیاهی به شرط آنكه انرژی د

شوند  مرغ که پروتئین با کیفیت خوب محسوب می حتی االمكان پروتئین حیوانی مانند پروتئین موجود در شیر، گوشت و تخم

مرغ، کتلت، انواع کوکوها  وعده نان و پنیر، نان و تخم در صورتی که در میان. آموز گنجانده شود در برنامه غذایی روزانه دانش

مثل کوکوی سیب زمینی و یا کوکوی سبزی و یا شیر و کیک مصرف شود، بخشی از پروتئین مورد نیاز این سنین تأمین 

 . شود می

ی روزانه باید به بدن ها و امالح معدنی از طریق پنج گروه غذایی اصلی در برنامه غذای ویتامین :ها و امالح معدنی ویتامین

آموز  ها و امالح معدنی در دوران رشد نقش اساسی دارند و کمبود آنها موجب اختالل رشد دانش برخی از ویتامین. برسند

و شایعترین کمبودهای امالح، کمبود ید، آهن،  Dو  A شایعترین کمبودهای ویتامینی در این دوران، کمبود ویتامین. شود می

 . روی و کلسیم است

 اهمیت صرف صبحانه

در شرایط ناشتایی کوتاه مدت معموالً سطح گلوکز . آموزان داشته باشد تواند اثرات منفی بر یادگیری دانش نخوردن صبحانه می

تر باشد، به دلیل  اگر مدت زمان ناشتایی طوالنیشود که به عملكرد طبیعی مغز لطمه وارد نشود و  خون به نحوی تنظیم می

آموزانی که  دانش. شود افت قند خون، مغز قادر به فعالیت طبیعی خود نیست و در نتیجه یادگیری و تمرکز حواس مختل می

قند  نخوردن صبحانه و ناشتایی طوالنی مدت موجب افت. وزن و چاقی قرار دارند خورند بیشتر در معرض اضافه صبحانه نمی

وزن و  شود که در نهایت اضافه خون شده و در نتیجه در وعده ناهار به علت گرسنگی و اشتهای زیاد، غذای بیشتری خورده می

 . چاقی را به دنبال دارد

 :نکته
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 آموزان اشتهای کافی برای خوردن صبحانه داشته باشند باید شام را در ساعات ابتدای شب صرف کنند و حتی برای اینكه دانش

اگر . ها بتوانند زودتر بیدار شوند و وقت کافی برای خوردن صبحانه داشته باشند ها در ساعت معین بخوابند تا صبح االمكان شب

آموزان  والدین صبحانه را به عنوان یک وعده غذایی مهم تلقی کنند و هر روز دور سفره صبحانه بنشینند، خود مشوق دانش

لدین باید سحرخیزی، ورزش و نرمش صبحگاهی و خوردن صبحانه در محیط گرم خانواده را وا. برای صرف صبحانه خواهند بود

توان  این غذاها را می. غذاهایی مثل فرنی، شیربرنج، حلیم و عدسی از ارزش غذایی باالیی برخوردارند. به کودکان خود بیاموزند

مرغ و گوجه فرنگی، نان و کره و مربا، نان  و گردو، نان و تخمغذاهایی از قبیل نان و پنیر . آموزان داد در وعده صبحانه به دانش

یكی از . روند شمار می آموزان به و کره و عسل، نان و کره و خرما، همراه با یک لیوان شیر، یک صبحانه سالم و مغذی برای دانش

آموزان را به خوردن صبحانه  دانشتنوع در صبحانه، . آموزان تكراری و یكنواخت بودن آن است دالیل نخوردن صبحانه در دانش

 . کند تشویق می

 ها میان وعده

داشتن غلظت  آموزان باید برای نگه در این سنین دانش. آموزان عالوه بر سه وعده غذایی اصلی به میان وعده نیز نیاز دارند دانش

 . ساعت غذا بخورند تا فعالیت سیستم عصبی و عملكرد مغز در حد مطلوب باقی بماند 6تا  4قند خون در حد طبیعی، هر 

استفاده از . موادی چون چیپس، غالت حجیم شده ارزش غذایی کمی دارند. نظر گرفته شودها باید در  ارزش غذایی میان وعده

ها نظیر سیب، پرتقال، نارنگی، هلو، زردآلو، لیمو شیرین  انجیر خشک، توت خشک، بادام، پسته، گردو، برگه زردآلو و انواع میوه

و پنیر و سبزی، انواع کوکو و کتلت، نان و پنیر و خرما، هایی مانند نان  سبزیجاتی نظیر هویج، کاهو، خیار و ساندویچ... و

 . آموزان قرار گیرد تواند به عنوان میان وعده در برنامه غذایی دانش می

 :آموزان به خاطر داشته باشید نکات ذیل را در تغذیه دانش

 آموزان در این سنین بستگی به اندازه بدن، سرعت رشد و میزان فعالیت آنها دارد انرژی و مواد مغذی مورد نیاز دانش .

 . توان تعیین کرد آموزان نمی بنابراین یک الگوی غذایی یكسان برای دانش

 شود وزن و چاقی می ز اضافهآموزان به ورزش موجب سوختن کالری دریافتی روزانه، شادابی و جلوگیری ا تشویق دانش . 

 آموزان روز به روز در حال تغییر است بنابراین دریافت روزانه آنها از نظر انرژی و موادمغذی و به طور کلی  سرعت رشد دانش

 . کند مقدار غذای مصرفی آنها روز به روز تغییر می

 شود گیری می هش قدرت یادقدی و کا سوء تغذیه در این دوران موجب کاهش سرعت رشد جسمی، کوتاه . 

 اگر . آموزان اثر بگذارد تواند روی اشتهای دانش های مربوط به امتحانات می استرس ناشی از رفتار اولیاء و مربیان یا استرس

در این صورت . تواند مشكل آفرین باشد آموزان می اشتهایی دانش کند، ولی ادامه بی این تأثیر موقت باشد مشكلی ایجاد نمی

در . شود آموزان می گاهی اوقات استرس موجب زیادخواری دانش. آموزان کمک شود اید با شناسایی و رفع مشكل به دانشب
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تواند تا حدودی مشكل  آموزان می آموزش مناسب و مشاوره با دانش. آموزان چاق این مساله مهم و قابل توجه است مورد دانش

 . آنان را کم کند

 بنابراین امتناع والدین از خوردن برخی از غذاها موجب . دهند غذایی والدین را الگوی خود قرار میآموزان رفتارهای  دانش

 . آموزان نیز آن غذاها را هر چند که دارای ارزش غذایی باالیی باشند، نخورند شود که دانش می

 بلوغ دوراندر  تغذیه

 اهمیت تغذیه دختران 

گذارند، از  که زندگی خود را با تغذیه ناکافی در دوران کودکی همراه با بیماری شروع کرده و به دوره نوجوانی پا می دخترانی

ها و کاهش توانمندی  ای با کاهش قدرت یادگیری، افت تحصیلی، افزایش ابتال به بیماری یک طرف به علت کمبودهای تغذیه

توانند دوران بارداری و شیردهی خوبی داشته باشند زیرا  دیگر، پس از ازدواج نمی ذهنی و جسمی مواجه هستند و از سوی

در نتیجه، سوءتغذیه عالوه . گردد شود و باعث تشدید سوءتغذیه او می ذخایر بدنی مادر در دوران بارداری و شیردهی مصرف می

 . شود بر مادر گریبانگیر فرزندش نیز می

 تغییرات فیزیولوژیك

. کند آموز از لحاظ فیزیكی بالغ شده و توانایی تولید مثل را پیدا می باشد که در آن دانش ای از رشد و تكامل سریع می بلوغ دوره

اغلب به عنوان عالمت بلوغ در دختران ( شروع قاعدگی)منارك . شوند به طور کلی دختران زودتر از پسران وارد مرحله بلوغ می

 9تواند بین سنین  با این حال شروع آن می. افتد سالگی اتفاق می 0/21ر متوسط در سن قاعدگی به طو. شود در نظر گرفته می

 . سالگی باشد 27تا 

 رشد قدی

قد مورد انتظار خود را % 84، دختران و پسران در حدود (سالگی در پسران21سالگی در دختران و 25)در شروع دوره بلوغ 

. اند قد مورد انتظار خود دست یافته% 90سالگی به  20لگی و پسران در سن سا 20پس از آن دختران در سن . اند بدست آورده

سالگی  24در پسران حداکثر رشد قدی در حدود . سانتی متر است 20در طول دوران بلوغ میزان افزایش قد دخترها در حدود 

 . سانتی متر افزایش قد دارند 15در دوره بلوغ پسرها به طور متوسط. افتد اتفاق می

 وزنی رشد

کیلوگرم 20سالگی دخترها به طور متوسط 27تا  25از سن . باشد میزان افزایش وزن در دوره بلوغ به موازات افزایش قد می

کیلوگرم  15در همین مدت، پسرها به طور متوسط حدود . درصد وزن آنها در بزرگسالی است 41افزایش وزن دارند که معادل 

 . وزن آنها در بزرگسالی است درصد 02افزایش وزن دارند که معادل 
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 ارزیابی وضعیت تغذیه در نوجوانی

و  BMIگیری قد و محاسبه  با اندازه. ای در دوره بلوغ، پایش رشد است ترین راه برای ارزیابی وضعیت تغذیه بهترین و حساس

ت تغذیه و رشد نوجوانان توان وضعی ثبت آن بر منحنی رشد استاندارد، به همان طریقی که در بخش پایش رشد گفته شد، می

 . را ارزیابی نمود

 ای دوران بلوغ نیازهای تغذیه

 انرژی

نیاز به . نیاز به انرژی در نوجوانان در سنین بلوغ به دلیل متفاوت بودن سرعت رشد و میزان فعالیت جسمی متفاوت است

 .عضالت آنان بیشتر از دختران استانرژی در پسران نوجوان زیادتر است زیرا افزایش سرعت رشد پسران بیشتر بوده و 

 پروتئین

گوشت، [در دوران بلوغ بدن برای رشد به پروتئین نیاز دارد نوجوانان باید در برنامه غذایی روزانه خود از منابع پروتئین حیوانی 

برای . اده نمایندبیشتر استف( حبوبات و غالت)و پروتئین گیاهی  ](چربی درصد 0/1کمتر از )چرب  غ، شیر و لبنیات کممر تخم

مرغ، نان و شیر، شیر برنج، ماکارونی با  مثالً نان و تخم)های حیوانی و گیاهی همراه هم  افزایش ارزش غذایی بهتر است پروتئین

مثالً عدس پلو، لوبیا پلو، )و یا دو نوع پروتئین گیاهی از منبع غالت و حبوبات با هم و هم زمان ( پنیر، نان و پنیر، نان و ماست

نیز منبع خوبی از پروتئین هستند و به عنوان میان ( از نوع کم نمک)ها  انواع مغز دانه. مصرف گردند( عدسی با نان، لوبیا با نان

ها عالوه بر پروتئین حاوی مقادیر زیادی چربی هم هستند  البته مغز دانه. کنند وعده، بخشی از پروتئین مورد نیاز را تأمین می

 . اعتدال رعایت شود و در مصرف آنها باید

 ها و امالح ویتامین

کمبود برخی . ها و امالح مورد نیاز خود را تأمین نمایند نوجوانان باید با مصرف روزانه پنج گروه اصلی غذایی ویتامین

 .تر است ، آهن، روی و کلسیم در نوجوانان بویژه دختران نوجوان شایعDو  Aها و امالح از جمله ویتامین  ویتامین

 پایش رشد در سنین مدرسه

گیری وزن و قد و محاسبه شاخص  ای او روش تن سنجی و اندازه آموز و وضعیت تغذیه بهترین روش و پایه ارزیابی رشد دانش

های مختلفی  گیری وزن و قد شاخص با اندازه. باشد های استاندارد رشد می  و مقایسه آن با منحنی( BMI)نمایه توده بدنی 

آموز طبیعی است  هدف از ارزیابی این است که تعیین شود رشد دانش. بدنی است ترین آنها نمایه توده  که مهم گردد تعیین می

یا در روند رشد وی مشكالتی وجود دارد و آنچه که بسیار مهم است تشخیص علل اختالل رشد و انجام مداخالت الزم 

 :ین سالمت باید مهارت انجام مراحل زیر را داشته باشندجهت رسیدن به این هدف کارکنان بهداشتی یا مراقب. باشد می
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 آموز رشد دانش گیری اندازه

 آموز محاسبه سن امروز دانش    آموز و ثبت وزن وی توزین دانش 

 گیری و ثبت قد در وضعیت ایستاده اندازه    محاسبهBMI (نمایه توده بدنی ) 

 های رشد  شاخص تفسیررسم و 

 های رشد بر روی منحنی  رسم نقاط شاخص 

 های رشد و تشخیص رشد نرمال و مشكالت رشد  تفسیر نقاط رسم شده مربوط به شاخص 

 کند، مشكل رشد  آموز به طور طبیعی رشد می های رشد و تشخیص این که آیا دانش تفسیر سیر رشد روی منحنی

 . دارد یا در خطر مشكل رشد است

 غذیهمشاوره در مورد رشد و ت

 آموز از نتایج ارزیابی رشد  آگاه کردن والدین و دانش 

  آموز دانش...( چاقی، الغری، کوتاه قدی و)مصاحبه با مادر به منظور تعیین علل مربوط به مشكل 

 (چاقی، الغری، کوتاه قدی و)آموز  ای، متناسب با سن و مشكل دانش های تغذیه ارایه توصیه... 

 آموزان د دانشهای ارزشیابی وضعیت رش شاخص

 شاخص قد برای سن

توانند با تغذیه  آموزان برای حداکثر رشد قدی که می هر یک از دانش. باشد رشد قدی تحت تأثیر عامل ارث و نحوه تغذیه می

تواند مانع  تغذیه در طی دوران رشد می سوء. ای دارند خوب و شرایط آب و هوایی مناسب به آن برسند، قابلیت ژنتیكی ویژه

ز طرفی سرعت رشد قد بر حسب سن متفاوت است و چنان چه از حد مورد انتظار کم ا. رسیدن فرد به رشد قدی مطلوب شود

آموز و مقایسه آن با استاندارد تعیین  گیری قد دانش ای با اندازه کوتاه قدی تغذیه. گردد تر باشد، اختالل رشد قد مطرح می

آموز در دوران قبلی زندگی  دهد که دانش تغذیه مزمن و طوالنی مدت است و نشان می این شاخص نشان دهنده سوء. شود می

گیرد، مختل  خود از تغذیه مناسب برخوردار نبوده است؛ تا حدی که رشد قدی که معموالً در دراز مدت تحت تأثیر قرار می

 . شده است

نی قد برای منح. شود آموز تعیین می آموز و ثبت آن بر منحنی قد برای سن، چگونگی رشد قدی دانش گیری قد دانش با اندازه

سال بوده و برای دختر و پسر به  0-29آموزان  سن که در ذیل نشان داده شده است برای تعیین تغییرات قد برای سن دانش

 . طور جداگانه تنظیم شده است
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ر روی گیرد؛ مثالً اگ ها اگر نقطه ی مورد نظر دقیقاً روی یک خط باشد، در گروه با خطر کمتر قرار می در تفسیر تمام منحنی

 . گیرد باشد به جای کوتاه قدی شدید، در گروه کوتاه قد قرار می -0خط 

گیری  دهد، پس از اندازه متر را نشان می محور افقی سن به سال و ماه و محور عمودی قد به سانتی :در نمودار قد برای سن

رود را دنبال کنید تا  آن به سمت باال می آموز، سن او را روی محور افقی پیدا کرده و سپس خط عمودی که از دقیق قد دانش

 . های سن و قد را با نقطه مشخص کنید به ستون افقی قد برسید سپس محل تالقی اندازه

مالقات یا بیشتر  1لذا وقتـی نقاط بـرای . آمــوز باید به رونـد رشد وی توجه کـرد بــرای ارزیــابی رشد قـدی دانش

در صورتی که روند رشد قدی . بهتر روند رشد، آنها را با یک خط صاف به هم متصل کنید گذاری شوند، برای مشاهده عالمت

 . آموز است های مرجع باشد، نشان دهنده افزایش قد مناسب دانش صعودی و موازی با منحنی

سالمت باید آموز در هر کجای منحنی افقی باشد، نشان دهنده توقف رشد است و مراقب  در صورتی که روند رشد قدی دانش

 .آموز مشاوره کند آموز به عمل آورده و با والدین او در مورد وضعیت دانش مراقبت بیشتری از این دانش

کارمند بهداشتی یا مراقب سالمت باید، از نحوه تغذیه او . آموز نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است آموزش تغذیه به خود دانش

کند، مطلع شود و ضمن مشاوره با  ردن در روز و تنقالتی که در میان وعده مصرف میخورد، دفعات غذا خو و غذاهایی که می

 . های الزم، در صورت لزوم و جهت بررسی بیشتر به کارشناس تغذیه ارجاع دهد آموز و ارایه توصیه دانش
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توجه به این موضوع  آموزان نسبت به رشد قدی خود حساس هستند و کارکنان بهداشتی و مراقبین سالمت با معموالً دانش

 . باید آنها را از اهمیت تغذیه صحیح برای داشتن رشد قدی مطلوب آگاه نماید
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 شاخص نمایه توده بدنی برای سن 

برای این . مند است بداند از نظر وضعیت جسمانی و رشد بدن در مقایسه با سایر همساالن چگونه است آموزی عالقه هر دانش

نمایه توده بدنی عددی است که با وزن و قد فرد ارتباط . شود استفاده می( BMI)« نمایه توده بدنی»کار از شاخصی به نام 

. باشد آموز می آموز ترسیم شود، ابزار سودمندی در پایش رشد دانش بر روی نموداری در مقابل سن دانش BMIوقتی که . دارد

 :شود به صورت زیر محاسبه می( BMI)نمایه توده بدنی

 

. شود آموز به الغری شدید؛ الغر، طبیعی؛ اضافه وزن و چاق تقسیم بندی می بر اساس این شاخص، وضعیت رشد وزنی دانش

 . برای تعیین نمایه توده بدنی دختران و پسران دو نمودار جداگانه تدوین شده است

 نحوه تعیین نمایه توده بدنی

 :گیرد انجام می برای تعیین نمایه توده بدنی برای سن اقدامات زیر 

بدون کفش و در حالی که بدن او کامالً مماس با سطح دیوار یا . گیری کنید آموز را با دقت اندازه ابتدا قد دانش (2

 . متر تعیین کنید متر و با دقت یک میلی کند، قد او را بر اساس سانتی رو نگاه می قدسنج است و به رو به

تقسیم کنید تا برحسب متر  255اید در جایی یادداشت کنید و آن را بر  اندهمتر خو آموز را که از روی سانتی قد دانش (1

 .  است 08/2متر است، قد او بر حسب متر مساوی  سانتی 208آموز  مثالً اگر قد دانش. به دست آید

 x 08/2 08/2=  0/1: در مثال ذکر شده. مجذور قد را محاسبه کنید (0

شود و با دقت  ترازوی دیجیتال که هر از گاهی با وزنه استاندارد کنترل می با استفاده از یک)سپس وزن او را با دقت  (4

 . گیری کنید و در جایی یادداشت کنید ، اندازه(کند گیری می صد گرم وزن را اندازه

آموز به کیلوگرم در صورت کسر و مجذور قد به متر  وزن دانش)در نهایت با جاگذاری اعداد به دست آمده در فرمول  (0

 .  آید آموز به دست می نمایه توده بدنی دانش( در مخرج کسرمربع، 

 :کیلوگرم وزن دارد برابر است با 06متر قد و  سانتی 208آموزی که  یعنی نمایه توده بدنی دانش

 

 . آموز را سوال کنید سن دقیق دانش (6

آموز را پیدا کرده و  ابتدا روی محور عمودی عدد مربوط به شاخص بدن دانش. به نمودار نمایه توده بدنی نگاه کنید (7

 . نقطه محل تالقی دو خط را رسم کنید. سپس روی محور افقی سن او را پیدا کنید
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 در سنین مدرسه وبلوغوزن و چاقی  اضافه

در این مرحله . دوران بلوغ نه تنها با جهش رشد جسمی بلكه با تغییرات خلق و خو و تحوالت عاطفی و روانی همراه است

در این دوران توجه آنها به حفظ ظاهر و تناسب اندام بیشتر جلب . کنند نوجوانان شناخت هویت و کسب استقالل را تجربه می

های غذایی، مصرف تنقالت،  حذف بعضی از وعده. دهد وانان را به شدت تغییر میشود و این عوامل، رفتارهای غذایی نوج می

های عادات غذایی دوران نوجوانی است که متأثر از  غذا خوردن خارج از منزل و عالقه به مصرف غذاهای غیرخانگی از ویژگی

 . های جمعی است خانواده، دوستان و رسانه

از مهمترین عوامل خطر ساز برای فشار خون باال، دیابت و چربی خون باال در آموزان یكی  وزن و چاقی در دانش اضافه

زمینی سرخ سوسیس، کالباس، همبرگر، پیتزا، سیب) فودها  رویه فست عادات غذایی غلط از جمله مصرف بی. بزرگسالی است

، شیرینی و شكالت، مصرف (تندکه حاوی مقدار زیادی قند هس)های گازدار  چیپس، غذاهای چرب و سرخ شده، نوشابه( کرده

 . آموزان هستند تحرکی از دالیل مهم اضافه وزن و چاقی در دانش ها، و بی ها و میوه کم سبزی

 وزن و چاقی آموزان دارای اضافه ای برای دانش های تغذیه توصیه

 تغییر و اصالح غذایی 

 خورند در وعده ناهار به دلیل افت قند خون، اشتهای زیادی برای غذا خوردن دارند  آموزانی که صبحانه نمی دانش: تأکید بر مصرف صبحانه

 .شوند وزن و چاقی می و در نتیجه با خوردن غذای اضافی دچار اضافه

 نان و خیار و گوجه فرنگی و میوه، نان و پنیر،: مصرف روزانه حداقل دو میان وعده غذایی مناسب مانند... 

 و تشویق آنها به کاهش مصرف غذاهای غیرخانگی رف غذا به همراه خانوادهص 

 مصرف بیشتر سبزی و ساالد در وعده غذایی 

  غذا یا تنقالت هنگام تماشای تلویزیون مصرفخودداری از 

 به جای سس مایونز که حاوی چربی زیادی است و یا استفاده از های سالم مانند آبلیمو، آب نارنج، روغن زیتون  استفاده از چاشنی

 چرب به مقدار کم های رژیمی کم سس

شكالت، غالت حجیم شدهتنقالت پرکالری و پر چرب مانند سیب زمینی سرخ شده،  محدود کردن مصرف غذاهای چرب، سرخ شده و ،

 ...و، آجیل ای و شكالتی، بستنی، شیرکاکائو های خامه کیک

 های گازدار حاوی مقادیر زیادی قند  نوشابه. میوه طبیعی و بدون قند به جای نوشابه و یا آبو بدون گاز  نمک نوشیدن آب یا دوغ کم

 . شكر دارد( دو قاشق غذاخوری)گرم  18لیتری نوشابه حدود میلی 055یک بطری ؛ هستند

  (چربی%  0/1کمتر از )مصرف شیر و لبنیات کم چرب 
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  ای از ماست  به جای ماست پرچرب و ماست خامه. که حاوی چربی زیادی هستند کردن مصرف کره، سرشیر، خامه و سس مایونزمحدود

 . ای از پنیر معمولی استفاده شود کم چرب و به جای پنیر خامه

 به . معموالً مقداری قند اضافه شده استو تجاری  میوه آماده آببه . و تجاری میوه آماده میوه تازه و طبیعی به جای آب  مصرف میوه یا آب

به طور کلی مصرف میوه بهتر از آب آن است چون . گردد استفاده شود میوه تازه و طبیعی که در منزل تهیه می  جای آنها بهتر است از آب

 .حاوی فیبر غذایی است که در پیشگیری از اضافه وزن و چاقی موثر است

  استفاده شودهای تازه یا پخته و میوه تازه  نه از سبزیروزانوجوانان، در برنامه غذایی. 

 ها و  های خشک، میوه دار، خشكبار و میوه سبوس ساده و ، بیسكوئیت(نان سنگک) دار  مصرف غذاهای فیبر دار مانند نان سبوس

ها، جذب چربی و مواد قندی را در  میوهدار، سبزی و  فیبر موجود در نان سبوس. ...(و مثل هویج، کاهو، کرفس، گل کلم)های خام  سبزی

 .دهند روده کاهش می

  غذاهای رستورانی اغلب چرب  و پر نمک هستند. رستورانمحدود کردن غذا خوردن در. 

 وزن  فودها مثل سوسیس، کالباس و پیتزا که حاوی چربی زیادی هستند و افراط در مصرف آنها موجب اضافه محدود کردن مصرف فست

 .شود و چاقی می

  بدنی فعالیت و تحرك

 هایی مثل دو چرخه سواری، دویدن، دویدن تند، شنا کردن  تشویق نوجوانان برای انجام ورزش 

 ها در منزل، مرتب  تشویق برای شرکت در کارهای منزل مثل تمیز کردن خانه، انجام کارهای باغچه، آب دادن به گلدان

 .مشابهکردن وسایل شخصی، نظافت اتاق و موارد 

 ساعت در روز  1ی، تماشای تلویزیون به کمتر از  ا های رایانه محدود کردن استفاده از بازی 

 آموزان را تشویق کنید که به جای آسانسور از پله استفاده کنند استفاده از پله به جای آسانسور، دانش. 

 کنند و  آموزان استفاده می س نقلیه برای رفت و آمد دانشها بیشتر از سروی تشویق برای پیاده روی تا مدرسه، امروزه خانواده

های مناسب مثالً رفتن  آموزان کاهش یافته است، تشویق آنها به پیاده روی در فرصت به این دلیل تحرك و فعالیت بدنی دانش

 .کند ن کمک میآموزا برای خرید، رفتن به مدرسه در صورت نزدیک بودن فاصله آن از منزل به افزایش تحرك بدنی دانش

 ها و ها، ورزشگاه تشویق برای بازی با همساالن در فضاهای مناسب مثل پارك... 

 سوزانند مثل فوتبال، والیبال، بسكتبال، شنا و تنیس هایی که کالری بیشتری می تشویق برای انجام ورزش 

 ...های بیرون از خانه مثل رفتن به پارك و تشویق برای فعالیت 

  باشند بهتر  نوجوانانی که دارای اضافه وزن هستند یا چاق می. شود دقیقه فعالیت ورزشی برای نوجوانان توصیه می 65روزانه

 . دقیقه در روز فعالیت بدنی داشته باشند و مدت فعالیت بدنی خود را به تدریج افزایش دهند 65است بیشتر از 
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  آموزان صحیح  ای در دانش های رایانه الیت نشسته مثل تماشای تلویزیون یا بازیساعت فع 1والدین باید بدانند که بیشتر از

 . نیست

 های سبک تر  کنند، باید از فعالیت در صورتی که نوجوانان فعالیت ورزشی را شروع می.شدت ورزش باید به تدریج اضافه شود

 .و مدت زمان کوتاهتر شروع کرده و به تدریج مدت آنرا افزایش دهند

 به دلیل اینكه ورزش کردن نیاز به انرژی دارد پس از غذا خوردن اگر . بعد از خوردن غذا به مدت یک ساعت ورزش نكنند

 .شود ورزشی صورت بگیرد سو هاضمه ایجاد می

 تشویق خانواده به آماده کردن وسایل الزم برای ورزش کردن 

 استفاده از   پیاده روی، دوچرخه سواری،)عال بودن نوجوانان مثل های بیشتر برای ف های مناسب و حمایت والدین باید فرصت

 . تر مانند فوتبال آنها را حمایت کنند های منظم را فراهم نمایند و برای ورزش( پله و جست و خیز کردن

 نوع فعالیت ورزشی باید با نظر نوجوانان و مناسب با سن و توانایی بدنی آنها باشد. 

  تشویق خانواده برای فعالیت بیشتر مثل پیاده روی، رفتن با دوچرخه برای خرید، پارك رفتن با خانواده، رفتارهای والدین و

اگر والدین برای رفتن به جاهای نزدیک به جای . آموزان دارد اعضای خانواده نقش مهمی در تحرك و فعالیت بدنی دانش

گیرند که اینگونه رفتار کنند و فعالیت و تحرك بدنی را بخش  آموزان نیز یاد می د دانشاستفاده از وسیله نقلیه پیاده روی کنن

 . مهمی از زندگی بدانند

 کاهش وزن غلط برای های غذایی  عوارض رژیم

شود که اساساً به علت  های غذایی و یا ناشتایی همراه باشد منجر به کاهش وزن سریع می رژیم غذایی که با حذف کردن وعده

های غذایی غلط برای کاهش وزن، عالوه بر اختالل رشد،  در دوره بلوغ این گونه رژیم. اهش آب بدن و توده عضالنی استک

پذیری، یبوست، نداشتن  ای، اختالالت قاعدگی در دختران، ضعف و خستگی، گیجی، افسردگی، تحریک کمبودهای تغذیه

های غذایی با  تنفس بدبو، ریزش مو و خشكی پوست از عوارض رژیم. تمرکز حواس و اشكال در خوابیدن را به دنبال دارد

 . های غذایی است تر اینگونه رژیم افزایش خطر ابتال به سنگ کیسه صفرا نیز از عوارض جدی. محدودیت شدید کالری است

یابد که در اثر  ن نمود میمتأسفانه تأخیر رشد و تأخیر در بلوغ جنسی در اثر دریافت ناکافی غذا با کوتاه قدی غیر قابل جبرا

 .شود ها ایجاد می کمبود مواد مغذی بویژه ریزمغذی

 

 آموزان  عوارض ناشی از کم خونی فقر آهن در دانش

. آهن کافی برای حفظ سالمت، رشد مطلوب و فراهم ساختن زمینه مناسب برای یادگیری در دوران تحصیلی ضروری است

آموزان اغلب از ورزش و  این دانش. کنند خونی فقرآهن هستند، همیشه احساس خستگی و ضعف می آموزانی که دچار کم دانش
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در این افراد تغییرات رفتاری به صورت . شوند خیلی زود خسته میکنند و یا در هنگام ورزش  های بدنی دوری می فعالیت

آهن به علت تأثیر بر قدرت یادگیری و کاهش آن، افت تحصیلی  خونی فقر کم. شود حوصلگی و بی تفاوتی مشاهده می بی

 . شود آموزان را باعث می دانش

  در دختران دانش آموز  آهن یاری

خونی فقرآهن در دختران سنین بلوغ و برای پیشگیری و  با توجه به شیوع باالی کمبر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت، 

، هر هفته یک عدد (ماه 4)هفته  26کنترل آن در این سنین الزم است کلیه دختران دبیرستانی در هر سال تحصیلی به مدت 

 .به صورت منظم مصرف کنند( فروس سولفات یا فروس فومارات یا فرفولیک)قرص آهن 

ماه از هر سال تحصیلی شیوع  4عدد قرص آهن در مدت  26حقیقات انجام شده در کشور ما نشان داده است که با مصرف ت

ای  خونی فقرآهن و عوارض ناشی از آن از جمله افت تحصیلی و کاهش قدرت یادگیری به میزان قابل مالحظه وشدت کم

تنها برای ( این تعداد و این دوز از قرص آهن)گفته شده های آهن  نكته مهم این است که مصرف قرص. یابد کاهش می

 . خونی فقرآهن مراجعه به پزشک ضروری است خونی فقرآهن است نه درمان آن و در صورت ابتال به کم پیشگیری از کم

یک طی ( چه دختر و چه پسر)سال هم   24تا  7خونی فقرآهن به کودکان  به والدین توصیه شود برای پیشگیری از کم

 .، به طور هفتگی یک عدد قرص آهن داده شود(هفته 21)ماهه در هر سال  0دوره 

 به . خونی ناشی از آن قرار دارند هم مانند دختران، در معرض خطر کمبود آهن و کم( سال 20 -29)پسران درسنین بلوغ

تشویق کنند که به طور هفتگی یک عدد خونی فقرآهن در این گروه، آنها را  والدین توصیه کنید برای پیشگیری و کنترل کم

 .های بلوغ مصرف کنند و در طی سال (ماه 4)هفته در سال  26قرص آهن به مدت 
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 خالصه 

 میزان انرژی مورد نیاز . بنابراین، تأمین انرژی مورد نیاز بسیار ضروری است. دوران بلوغ شروع جهش رشد است

 آموزان، به دلیل تفاوت در اندازه بدن، میزان تحرك و سرعت رشد آنها متفاوت است  دانش

 خورند بیشتر  موزانی که صبحانه نمیآ دانش. آموزان داشته باشد تواند اثرات منفی بر یادگیری دانش نخوردن صبحانه می

 وزن و چاقی قرار دارند  در معرض اضافه

 داشتن  آموزان باید برای نگه در این سنین دانش. آموزان عالوه بر سه وعده غذایی اصلی به میان وعده نیز نیاز دارند دانش

و عملكرد مغز در حد مطلوب ساعت غذا بخورند تا فعالیت سیستم عصبی  6تا  4غلظت قند خون در حد طبیعی، هر 

 . باقی بماند

 آموز از لحاظ فیزیكی بالغ شده و توانایی تولید مثل را پیدا  باشد که در آن دانش ای از رشد و تكامل سریع می بلوغ دوره

 .کند می

 نیاز . نیاز به انرژی در نوجوانان در سنین بلوغ به دلیل متفاوت بودن سرعت رشد و میزان فعالیت جسمی متفاوت است

به انرژی در پسران نوجوان زیادتر است زیرا افزایش سرعت رشد پسران بیشتر بوده و عضالت آنان بیشتر از دختران 

 شود  توصیه می. است

 هدف از ارزیابی . بدنی است ترین آنها نمایه توده  گردد که مهم های مختلفی تعیین می گیری وزن و قد شاخص با اندازه

آموز طبیعی است یا در روند رشد وی مشكالتی وجود دارد و آنچه که بسیار مهم  د رشد دانشاین است که تعیین شو

 .باشد است تشخیص علل اختالل رشد و انجام مداخالت الزم می

 توانند با  آموزان برای حداکثر رشد قدی که می هر یک از دانش. باشد رشد قدی تحت تأثیر عامل ارث و نحوه تغذیه می

 .ای دارند رایط آب و هوایی مناسب به آن برسند، قابلیت ژنتیكی ویژهتغذیه خوب و ش

 آموزان نسبت به رشد قدی خود حساس هستند و کارکنان بهداشتی و مراقبین سالمت با توجه به این  معموالً دانش

 . موضوع باید آنها را از اهمیت تغذیه صحیح برای داشتن رشد قدی مطلوب آگاه نماید

 مند است بداند از نظر وضعیت جسمانی و رشد بدن در مقایسه با سایر همساالن چگونه است القهآموزی ع هر دانش .

 .شود استفاده می( BMI)« نمایه توده بدنی»برای این کار از شاخصی به نام 

 باال در آموزان یكی از مهمترین عوامل خطر ساز برای فشار خون باال، دیابت و چربی خون  وزن و چاقی در دانش اضافه

 .بزرگسالی است

 یابد که در اثر  تأخیر رشد و تأخیر در بلوغ جنسی در اثر دریافت ناکافی غذا با کوتاه قدی غیر قابل جبران نمود می

 .شود ها ایجاد می کمبود مواد مغذی بویژه ریزمغذی

 قند خون، اشتهای زیادی برای غذا خوردن  خورند در وعده ناهار به دلیل افت آموزانی که صبحانه نمی دانش: تأکید بر مصرف صبحانه

 شوند وزن و چاقی می دارند و در نتیجه با خوردن غذای اضافی دچار اضافه

  مرغ و ماکیان و ماهی است(گاو و گوسفند)بهترین منبع غذایی آهن جگر و پس از آن گوشت قرمز ،. 

  ها نموده  سازی آن با آهن و سایر امالح و ویتامیننان یكی از مواد غذایی است که کشورها از سالیان پیش اقدام به غنی

 .با مصرف نان غنی شده با آهن واسید فولیک بخشی از آهن و اسید فولیک  مورد نیاز بدن تامین می شود .اند
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 تغذیه مادران باردار و شیرده چهارمفصل 

 

 ای مادران باردار و شیرده  مراقبت های تغذیه: هدف کلی

 

 :رود فراگیران انتظار می :اهداف اختصاصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بارداری ، وزن گیری ، نمایه توده بدنی ، پراکالمپسی: واژگان کلیدی  

 

:اهداف  

 .مراقبت های تغذیه ای  در دوران پیش از بارداری را توضیح دهند -2

 .توصیه های تغذیه ای برای مادران باردار کم وزن و ادچار اضافه وزن و چاق را بیان کنند -1

 .شرح دهندمیزان وزن گیری مادران تک قو و دو قلو را   -0

 ..توضیح دهیدجوان را .میزان وزن گیری مادران نو -4

 .نمودار های وزن گیری را تغییر کنند -0

 معیار های وزن گیری نامناسب در مادران را توضیح دهید -6

 .مواد مغذی مورد نیاز در دوران بارداری و شیردهی را شرح دهند -7

 .ه ای در خصوص مشكالت و بیماری های شایع دوران بارداری را بیان کنندتوصیه های تغذی -8
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 ای در دوران پیش از بارداری های تغذیه مراقبت

بطوری که تغذیه نامناسب در دوران بلوغ و حتی . داردتغذیه در دوران قبل از بارداری تاثیر زیادی بر روند بارداری 

تواند رشد و نمو را تحت تاثیر قرار دهد و با توقف رشد قدی و یا رشد محوطه لگن در دختران موجب محدود شدن  کودکی می

. شود و در نهایت کاهش شانس باروری( عدم قاعدگی) تواند موجب آمنوره  رژیم الغری طوالنی مدت می. فضای لگن شود

 .تواند موجب  کاهش ذخایر مواد مغذی و تاثیر منفی بر باروری شود چنین کمبود مواد مغذی در دوران قبل از بارداری می هم

 به طوری که افراد با ذخایر چربی کمتر از .داردتأثیر  باروریقابلیت بر بدن قبل از بارداری به طور موثری  میزان ذخایر چربی 

. اند مواجهتخمک گذاری  با اختالل دراست، % 11هایی که چربی بدنشان کمتر از  دگی ندارند و آناغلب قاع وزن بدن 27%

های  رژیمدهند و یا  ات ورزشی بیش از حد و غیر اصولی انجام داده و یا میکه تمرین یزنانکاهش ذخایر چربی را معموالً در 

در  اشتهایی عصبی مواجهند نظیر بی اختالالت خوردن ی که باچنین افراد هم. توان دید اند می داشته شدید و متعدد الغری

رژیم غذایی است که اصالح  تحقیقات نشان دادهعلیرغم آن چه گفته شد، خوشبختانه . گیرند زمره کاهش ذخایر چربی قرار می

 .و باروری را بهبود بخشدکاسته اختالالت تخمک گذاری تواند از  می

 :ها نكات زیر را رعایت نمایند زایمان ایمن باید قبل از بارداری خانمبرای داشتن یک بارداری و 

یعنی در روز به مقدار کافی، متناسب و به . رعایت سه اصل تعادل، تناسب و تنوع)برنامه غذایی مناسب داشته باشند  .2

 (.های غذایی اصلی استفاده نمایند شكل متنوع از انواع مواد غذایی در گروه

یا  0/28فردکمتر از  BMIدر صورتی که . طبیعی برسانند BMIدن تا حد امكان وزن خود را به محدوده قبل از باردار ش .1

باشد باید رژیم غذایی متناسب برای او در نظر گرفته شود و بهتر است تا رسیدن به وزن مطلوب، بارداری  10باالتر از 

 .خود را به تاخیر اندازد

ی اجتناب گردد زیرا معموالً در این سنین ذخایر بدن زن جوان ناکافی است و در سالگ 28بهتر است از بارداری قبل از 

 . شود صورت بارداری، مادر عالوه بر مشكل تامین سالمت خود با مسئله تامین مواد مغذی برای رشد جنین مواجه می

مصرف اسید فولیک . صرف نمایندترجیحاً از سه ماه قبل از بارداری تا پایان بارداری روزانه یک عدد قرص اسید فولیک م .0

 .کند قبل از بارداری، از تولد نوزاد مبتال به نقص لوله عصبی پیشگیری می

بسته به شدت آنمی میزان مصرف مكمل  آهن . در صورت وجود کم خونی قبل از بارداری بهتر است درمان صورت پذیرد .4

 . ان کم خونی ضروری استاستفاده از منابع غذایی غنی از آهن در هنگام درم. متفاوت است

. طبیعی صورت گیرد BMI، الزم است کاهش وزن تا رسیدن به محدوده (BMI ≥05)در صورت ابتالء به دیابت و چاقی  .0

های مرکب  با اندیس گالیسمی  عالوه بر کنترل مرتب قند و چربی خون، مصرف غذاهای کم چرب و غنی از کربوهیدرات
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این افراد باید به مشاور . شود پائین و مصرف غذاهای حاوی فیبر و هم چنین انجام منظم تمرینات ورزشی توصیه می

 . تغذیه ارجاع داده شوند

 

 دارند 0/28 کمتر از  BMI های الغر که   ای برای خانم های تغذیه توصیه

ها، شیر و لبنیات و گروه گوشت،  ها، میوه نان و غالت، سبزی های غذایی اصلی شامل تنوع غذایی را رعایت کرده و از انواع گروه

 .حبوبات، تخم مرغ و مغزها، به میزان توصیه شده استفاده کنند

 .در وعده صبحانه از غذاهای پر انرژی مثل عسل، مربا و کره استفاده کنند

 میان  وعده استفاده کنند 0یا  1عالوه بر سه وعده اصلی  غذایی از 

های تازه و  ، شیر، بستنی، کلوچه، نان و پنیر، خرما، سیب زمینی پخته، میوه(ترجیحا ساده)ها از بیسكویت  دهدر میان وع

 .استفاده کنند( بادام، گردو، پسته، فندق)خشک و انواع مغزها 

 .بیشتر استفاده کنند( نان، برنج و ماکارونی)از گروه نان و غالت 

 . ون و یا میوه زیتون در کنار غذا مصرف کنندسبزی خوردن، ساالد همراه با روغن زیت

 .ها در طبخ غذاها استفاده کنند جهت تحریک اشتها، از انواع چاشنی

 

 دارند  BMI >10های دارای اضافه وزن وچاق که ای برای خانم های تغذیه توصیه

 .های اصلی را کم کنند ها، حجم غذا در وعده با استفاده از میان وعده

 .های مختلف روز داشته باشند برای صرف غذا در وعدهساعت ثابتی 

های صنعتی،  ها و آب میوه های گازدار، شربت هایی مانند انواع شیرینی، شكالت، آب نبات، نوشابه مصرف قند و شكر و خوراکی

 .را بسیار محدود کنند... مربا، عسل و 

 .از مصرف زیاد نان، برنج و ماکارونی خودداری کنند

های فانتزی مثل انواع باگت و نان  و در عوض نان..( نان سنگک، نان جو و)باید از آرد سبوس دار تهیه شده باشد نان مصرفی 

 .ساندویچی کمتر مصرف کنند

 .شیر و لبنیات خود را حتما از نوع کم چرب انتخاب کنند

 . گوشت را تا حد امكان چربی گرفته و مرغ و ماهی را بدون پوست مصرف کنند

 .های گوشتی پرچربی مثل سوسیس، کالباس، همبرگر، کله پاچه و مغز خودداری کنند فرآورده از مصرف

 .های سفید، خصوصا ماهی استفاده کنند به جای گوشت قرمز، بیشتر از گوشت
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 .مصرف ساالد و یا سبزیجات را قبل یا همراه با غذا توصیه کنید. ها را بیشتر به شكل خام مصرف کنند ها و سبزی میوه

 .روغن مصرفی را از انواع مایع گیاهی انتخاب کنند

 .غذاها را بیشتر به شكل آب پز و بخار پز ویا تنوری، تهیه و مصرف کنند

 .از مصرف غذاهای پرچرب و سرخ شده پرهیز کنند

 .از مصرف انواع سس ساالد، کره، خامه، سرشیر، ماست و پنیرهای پرچرب خودداری کنند

 .مثل گردو، فندق، بادام، تخمه، پسته را محدود کنندهای روغنی  مصرف دانه

 .و چیپس را مصرف نكنند( ها انواع نمكی)تنقالتی مانند غالت حجیم شده 

 .از مصرف غذاهای آماده و کنسرو شده اجتناب کنند

  .مصرف نمک و غذاهای شور را محدود کنند

 

 گیری در دوران بارداری وزن

باید افزایش ( کم وزن، طبیعی، دارای اضافه وزن و یا چاق)ای که باشند  هر شرایط تغذیه تمام زنان در دوران بارداری در

های مختلف  میزان افزایش وزن در طول ماه .اندازه افزایش وزن اهمیت دارد الگوی افزایش وزن به .وزن مناسبی داشته باشند

کیلوگرم و  0-4، در سه ماهه دوم (کیلوگرم/. 0-1)بطور متوسط در سه ماهه اول کمترین مقدار . ی بارداری یكسان نیست دوره

و سوم گیری مناسب مادر در سه ماهه اول، دوم  وزن. افزایش وزن وجود دارد( کیلوگرم 4-0)در سه ماهه سوم بیشترین مقدار 

 .باشد های بعدی زندگی می بارداری تضمین کننده سالمت مادر و جنین در دوران بارداری و سال

 وزن پیش از بارداری

توان وزن تا سه ماه قبل از  ترین شاخص جهت تعیین نمایه توده بدنی مادر است و حداکثر می وزن پیش از بارداری مهم

مالك عمل قرار داد؛ به شرط این که مادر در طی این سه ماهه تغییرات وزنی بارداری را به عنوان وزن پیش از بارداری 

مالك ثبت وزن در پیش از بارداری، ثبت آن توسط  تیم سالمت و کارکنان . نداشته باشد( بیش از حالت معمول)واضحی 

 .بهداشتی است

 های باردار در تك قلویی گیری برای مادر وزن

بر اساس نمایه توده بدنی قبل از  در بارداری تک قلوییسال  29باالتر از ی مادران باردار میزان افزایش وزن برا: 1جدول 

 بارداری

افزایش وزن از ابتدای هفته محدوده مجاز افزایش وزن  قبل از بارداری BMI وضعیت تغذیهرنگ ناحیه 
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BMI kg/m2 (کیلوگرم) بارداری به  20

 (هفته/کیلوگرم)بعد

 5/0 5/32 -31 <5/31 کم وزن زرد

 4/0 5/33 -36 5/31 -3/24 طبیعی سبز

 1/0 7 -5/33  25 -3/23 اضافه وزن نارنجی

 2/0 5-3   10 چاق قرمز

 

این افزایش وزن به طور متوسط طی سه ماهه دوم و سوم در . افزایش وزن باید تدریجی باشد. گیری مهم است الگوی وزن

 0/5انی که دارای اضافه وزن هستند حدود  کیلوگرم، و مادر 4/5وزن طبیعی دارند انی که  کیلوگرم، مادر 0/5ان کم وزن  مادر

 .باشد کیلوگرم در هفته می 1/5ان چاق  کیلوگرم و در مادر

 :چند نکته

 .باشد کیلوگرم می 1تا  0/5افزایش وزن در سه ماهه اول بارداری در حدود ( الف

 .یا بیشتر باید توسط کارشناس تغذیه تعیین شود 00توده بدنی ان دارای نمایه  افزایش وزن مناسب برای مادر( ب

 . افزایش وزن باید در محدوده حداقل میزان دامنه ارائه شده باشد( سانتی متر 205کمتر از )در زنان کوتاه قد ( ج

 بر اساس نمایه توده بدنی قبل از بارداری میزان افزایش وزن برای دختران نوجوان در بارداری تک قلویی

 z-score2 وضعیت تغذیه
محدوده مجاز افزایش 

 (کیلوگرم)وزن 

 20افزایش وزن از ابتدای هفته 

 (هفته/کیلوگرم)بارداری به بعد 

 5/0 5/32 -31 < -3 کم وزن

 4/0 5/33 -36 <+ 3تا  -3از   طبیعی

 1/0 7 -5/33 <+  2تا +  3از  اضافه وزن

 2/0 5 -3   +2 چاق

 :نکته

 .مادران باردار نوجوان حداکثر میزان دامنه وزن ارائه شده را بدست آورندبهتر است : الف

گذرد افزایش وزن باید در حد باالی میزان دامنه ارائه شده  سال از قاعدگی آنها می 1در نوجوانان بارداری که تنها  :ب

 .باشد
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 .نمود سال استفاده 29توان جهت تعیین وضعیت وزن مادران زیر  از نمودار زیر نیز می

 

 های باردار در دو قلویی میزان افزایش وزن برای مادر 

قلو با توجه به وزن قبل از بارداری و نمایه توده بدنی از باردار دوان  برای تعیین میزان افزایش وزن توصیه شده برای مادر

 .شود استفاده می 4جدول 

 توده بدنی قبل از بارداری میزان افزایش وزن در بارداری دو قلویی بر اساس نمایه: 4جدول 

رنگ ناحیه 

BMI 
 وضعیت تغذیه

BMI قبل از بارداری 

kg/m2 

محدوده مجاز افزایش وزن 

 (کیلوگرم)

افزایش وزن از ابتدای هفته 

بارداری به بعد  20

 (هفته/کیلوگرم)

 * * <5/31 کم وزن* زرد

 61/0 37 -25 5/31 -3/24 طبیعی سبز

 6/0 34 -21  25 -3/23 اضافه وزن نارنجی

 45/0 33 -33  10 چاق قرمز

 .افزایش وزن مادران کم وزن دوقلو توسط کارشناس تغذیه تعیین شود* 

 .باشد کیلوگرم می 0/1تا  0/2افزایش وزن توصیه شده در سه ماهه اول بارداری این گروه از مادران : 2نكته
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از این . باشد کیلوگرم می 0/11-17ان باردار در حدود  مادرگیری توصیه شده برای  در موارد سه قلویی، میزان وزن: 1نكته

 .کیلوگرم افزایش وزن داشته باشد 26حداقل  14میزان مادر باید تا هفته 
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 ان باردار گیری نامناسب در مادر معیارهای وزن

گیری مادران باردار  گیری مناسب در طی بارداری استفاده از جدول و نمودار وزن بهترین معیار برای قضاوت در مورد وزن

بر اساس جدول و ( های کم وزن، طبیعی، اضافه وزن یا چاق در هر یک از گروه)گیری مادر باردار  به هر دلیل که وزن. باشد می

. گیری نامناسب به دو شكل قابل مشاهده است وزن. شود گیری نامناسب اطالق می گیری پیشرفت نكند، وزن نمودار وزن

گیری  ای وزن گیری بیش از حد انتظار، در هر دو حالت بسیار مهم است که علت زمینه گیری کمتر از حد انتظار و وزن وزن

یز انجام آزمایشات پارا کلینیكی انجام این کار با معاینه و ارزیابی وضعیت مادر باردار و ن. نامناسب بررسی و معین گردد

 . شود می

 گیری کمتر از انتظار وزن

گیری مادر از  گیری افزایش وزن کمتری داشته باشد و یا شیب نمودار وزن هرگاه مادر باردار بر اساس جدول وزن -2

 .گردد گیری کمتر از حد انتظار محسوب می شیب نمودار مرجع کمتر و یا مسطح گردد، وزن

کمتر از نیم کیلوگرم ( 05مساوی یا باالتر از  نمایه توده بدنیبا )باردار چاق   بارداری به بعد مادر 20چنانچه از هفته  - 1

 .در ماه افزایش وزن داشته باشد

 .باردار با وزن طبیعی، کمتر از یک کیلوگرم در ماه افزایش وزن داشته باشد  بارداری به بعد مادر 20چنانچه از هفته  -0

 گیری بیش از انتظار وزن

گیری مادر از  گیری، افزایش وزن بیشتری داشته باشد و یا شیب نمودار وزن هرگاه مادر باردار بر اساس جدول وزن -3

 .گردد گیری بیش از حد انتظار محسوب می شیب نمودار مرجع بیشتر گردد وزن

گاهی اوقات این امر به دلیل . م افزایش وزن داشته باشدکیلوگر 0بارداری مادر نباید ماهانه بیش از  15بعد از هفته  -1

در این صورت اقدامات الزم برای کنترل . اکالمپسی است جمع شدن آب به طور غیر طبیعی در بدن است که اولین عالمت پره

 .داده شده است های ادغام یافته دوران بارداری توضیح این اقدامات در مجموعه مراقبت. مسمومیت بارداری باید انجام شود

اگر افزایش وزن مادر در طول بارداری بیش از یک کیلو گرم در هفته باشد، بیشتر از حد انتظار وزن اضافه کرده  -0

 .است

در مورد مادران باردار که کمتر یا بیشتر از حد الزم وزن گرفته اند مشروط بر اینكه عارضه دیگر بارداری وجود  :نکته

 .ر دو هفته بعد جهت بررسی مجدد وزن پیگیری شوندنداشته باشد باید حداکث
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 های غذایی در دوران بارداری و شیردهی با غیر بارداری جدول مقایسه میزان مورد نیاز مواد غذایی برحسب گروه

های مورد  واحد

 نیاز

 منابع غذایی معادل هر واحد 
غیر 

 باردار

باردار 

و 

 شیرده

 گروه نان و غالت

22- 6 
22- 

7 

ها مثل  انواع نان( گرم 05معادل )یک کف دست بدون انگشت 

 نان بربری، سنگگ و تافتون

 (گرم 05معادل )کف دست نان لواش  4یا 

 یا نصف لیوان برنج یا سه چهارم لیوان ماکارونی پخته 

 عدد بیسكویت ساده بخصوص سبوس دار 0یا

 

این گروه شامل انواع نان بخصوص نوع 

...( جو سنگگ، نان )سبوس دار 

لواش و ) های سنتی سفید  نان

، برنج، انواع ماکارونی و (تافتون

های  ها، غالت صبحانه و فرآورده رشته

آنها به ویژه محصوالت تهیه شده از 

 .دانه کامل غالت است

بهتر است نان و غالت سبوس دار  را 

به دلیل تامین فیبر مورد نیاز در الویت 

 .قرار دهیم

 ها گروه سبزی

0-0 0-4 

 های خام  برگی یک لیوان سبزی 

 یا نصف لیوان سبزی پخته یا خام خرد شده 

 یا یک عدد گوجه فرنگی، پیاز، هویچ یا خیار متوسط  

 یا نصف لیوان آب هویچ 

 یا نصف لیوان نخود سبز، لوبیا سبز و هویچ خرد شده 

های برگ  این گروه شامل انواع سبزی

انواع دار، هویچ، بادمجان، نخود سبز، 

کدو، قارچ، خیار، گوجه فرنگی، پیاز، 

کرفس، ریواس و سبزیجات مشابه 

 دیگر است

 ها گروه میوه

4- 1 4- 0 

 ...(سیب، موز، پرتقال یا گالبی و ) یک عدد میوه متوسط  

 های انار های ریز مثل توت، انگور، دانه یا نصف لیوان میوه 

 یا نصف لیوان میوه پخته یا کمپوت میوه 

 یا یک چهارم لیوان میوه خشک  یا خشكبار 

های  یا سه چهارم  لیوان آب میوه تازه و طبیعی و در مورد میوه 

 شیرین مانند آب انگور یک سوم لیوان 

این گروه شامل انواع میوه مثل سیب، 

موز، پرتقال، خرما، انجیر تازه، انگور، 

برگه آلو، آب میوه طبیعی، کمپوت 

خشک مثل انجیر های  ها و میوه میوه

 . خشک، کشمش، برگه آلو، می باشد

 

 گروه شیر و لبنیات

0- 1 4- 0 

 (درصد 0/1کمتر از ) یک لیوان شیر یا ماست کم چرب  

 ( یک ونیم قوطی کبریت پنیر)گرم پنیر  65تا  40یا  

 یا یک چهارم لیوان کشک مایع 

 لیوان دوغ  1یا  

این گروه شامل شیر، ماست، پنیر،  مواد

 .بستنی، دوغ و کشک می باشد



 دفتر بهبود تغذیه جامعه                                                     مجموعه آموزشی تغذیه برای کارشناس مراقب سالمت 

86 
 

 یا یک ونیم لیوان بستنی پاستوریزه

 ها گروه گوشت، حبوبات، تخم مرغ و مغزها دانه

0- 1 0 

لخم و بی چربی پخته اعم ( یا دو تكه خورشتی)گرم گوشت  65

به اندازه سایز دو تكه جوجه کبابی یا دو )از گوشت قرمز یا سفید 

 ( قوطی کبریت کوچک

بدون )متوسط یا یک سوم  سینه متوسط مرغ  یا نصف ران 

 (پوست

 (کف دست بدون انگشت ) گرم گوشت ماهی پخته شده  65یا 

 یا دو عدد تخم مرغ  

 یا نصف لیوان حبوبات پخته  

گردو، بادام، فندوق، پسته و تخمه )یا یک سوم لیوان انواع مغزها  

) 

های  مواد این گروه شامل انواع گوشت

های  ، گوشت(گوسالهگوسفند و )قرمز 

تخم ( مرغ، ماهی و پرندگان)سفید 

نخود، انواع لوبیا، عدس )مرغ، حبوبات 

گردو، بادام، )ها  و مغز دانه...( و لپه و 

 . است...( فندق، بادام زمینی و 

 

 ای در دوران بارداری و شیردهی نیازهای تغذیه

انرژی مورد نیاز مادران . بهترین راه برای اطمینان از دریافت کافی انرژی، پایش میزان افزایش وزن دوران بارداری است :انرژی

، اما در طی سه ماهه دوم (کیلو کالری اضافی در روز 25حدود )باردار در سه ماهه اول بارداری، شبیه زنان غیر باردار است 

اضافه . کند ، افزایش پیدا می(ماهه دوم 0عالوه بر )کالری دیگر  221سه ماهه سوم کیلوکالری در روز، و در  045 -065

از سوی دیگر کمبود انرژی دریافتی موجب کاهش وزن و به حرکت در .  دریافت کالری ، وزن مادر و جنین را افزایش می هد

 .ضریب هوشی جنین  داشته باشدگردد که  می تواند اثرات منفی بر  آوردن ذخایر چربی و تولید متعاقب کتون می

 g270ها در بارداری  حدود  میزان نیاز به کربوهیدرات. ها تامین انرژی برای بدن است نقش اصلی کربوهیدرات :کربوهیدرات

 .در روز است

های محلول در چربی و کاروتنوئیدها کمک  چربی منبع  عمده  تامین انرژی برای بدن است و به جذب ویتامین :چربی

نیازی به مصرف اضافه این اسید چرب به شكل مكمل  w3در زمان بارداری در صورت داشتن رژیم غذایی حاوی . کند می

 . نیست

های جنین بدنبال  های  نامطلوب از جمله اختالل در رشد وسنتز سلول وبافت کمبود پروتئین در بارداری پیامد  :پروتئین

 . داری مربوط به سه ماهه سوم بارداری استحداکثر نیاز به پروتئین در دوران بار. دارد

. شود های خوراکی به ویژه حبوبات و غالت می باشد که در بدن انسان هضم نمی ها و دانه ها، سبزی فیبر بخشی از میوه: فیبر

. کند مصرف فیبر موجب حجیم شدن مدفوع و در نتیجه خروج راحت و سریع تر مدفوع شده و از بروز یبوست پیشگیری می

های تازه و خشک تشویق  ها ی سبوس دار ، غالت کامل، سبزیجات برگ سبز و زرد و میوه زنان باردار بایستی به مصرف نان

 .شوند
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ها از طریق رژیم غذایی قابل  بعضی از این ویتامین. ها از اهمیت خاصی برخوردارند در بارداری برخی ویتامین :ها ویتامین

 .تفاده از یک مكمل ضروری استتامین است ولی در سایر موارد اس

های قرمز خون و شكل گیری دستگاه  نیاز به اسید فولیک در دوران بارداری به علت تولید بیشتر گلبول(: اسید فولیک)فوالت 

عالوه بر توصیه به مصرف منابع غنی اسید فولیک، الزم است مكمل آن نیز طبق دستور العمل . عصبی جنین افزایش می یابد

مصرف به موقع و کافی این ویتامین از ایجاد . های باردار تجویز شود میكرو گرم در روز برای خانم 455میزان  کشوری به

 .کند پیشگیری می  NTD1ضایعات عصبی خصوصا نقص مادر زادی لوله عصبی 

خوراکی و داروهای ضد  های زنانی که سیگاری هستند و یا از مواد مخدر استفاده می کنند و همچنین زنانی که از ضد بارداری

های سوء جذب هستند، در معرض خطر کمبود اسید  استفاده می کنند و افرادیكه مبتال به سندروم( مثل فنی توئین)تشنج 

 .  فولیک قرار دارند

در طی بارداری فرد را مستعد  Dسطوح پایین ویتامین. نور خورشید است Dبهترین منبع برای تولید ویتامین :  Dویتامین 

در مادر با هیپوکلسمی نوزادی و هیپوپالزی مینای دندان در کودکی، ارتباط  Dکمبود ویتامین. کند ابتال به پری اکالمپسی می

 .دارد

از  بعضی از این مواد معدنی مثل آهن. ها از اهمیت خاصی برخوردارند در بارداری مواد معدنی همانند ویتامین :مواد معدنی

 .طریق رژیم غذایی قابل تامین است ولی در سایر موارد استفاده از یک مكمل ضروری است

. های قرمز خون، افزایش هموگلوبین، رشد و نمو و تامین ذخایر کبدی جنین ضروری است وجود آهن برای تولید گلبول: آهن

 .که بیشترین تقاضا از سوی مادر و جنین وجود دارد بیشترین نیاز به آهن پس از هفته بیستم بارداری رخ می دهد یعنی زمانی

های فیزیولوژیک بارداری وارد مرحله بارداری گردند،  بندرت اتفاق می افتد که زنان با ذخایر کافی آهن جهت تامین نیاز

 . شود بنابراین مصرف مكمل آهن عالوه بر منابع غذایی غنی از آهن طبق دستور العمل کشوری توصیه می

ا توجه به نقش ید در متابولیسم بدن و تولید انرژی و نیز تكامل مغز جنین، میزان ید مورد نیاز در دوران بارداری افزایش ب: ید 

می یابد به طوری که کمبود ید در دوران بارداری منجر به عقب ماندگی ذهنی، هیپوتیروئیدی و گواتر و در شكل شدید آن 

در دوران شیردهی بیش از دوران ( مانند انواع ماهی)نیاز به مصرف منابع غنی از ید هم چنین . گردد کرتینیسم در نوزاد می

 . بارداری می باشد

 (10بیشتر از  BMI)های باردار دارای اضافه وزن و چاق  ای برای خانم های تغذیه توصیه

 افزایش وزن متناسب با وضعیت خود، باید (الغر، طبیعی، اضافه وزن یا چاق)های باردار در هر شرایطی که باشند  خانم

شود و باید با  های باردار چاق توصیه نمی بنابراین استفاده از رژیم غذایی محدود برای کاهش وزن خانم. داشته باشند 

                                                           
2
 .Neural Tube Defect 
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های باردار چاق نیز نیاز به  خانم. ای مناسب، میزان کالری دریافتی و در نهایت وزن آنان را کنترل نمود های تغذیه توصیه

 .ایش وزن مطلوب دارندافز

 های شایع دوران بارداری ای در خصوص مشکالت و  بیماری مراقبت تغذیه

 تهوع و استفراغ

. بارداری بهبود می یابد 26دهد و تا هفته  اول بارداری رخ میسه ماهه درصد است و اغلب در  75تا  05شیوع این عارضه بین 

شود؛ گرچه  نامیده می(  Morning Sickness)شود، بیماری صبحگاهی  میها تشدید  از آنجایی که این مشكل در صبح

موارد ممكن است تهوع و استفراغ تا پایان بارداری ادامه % 25تا 0در  .ممكن است در هر ساعتی از شبانه روز اتفاق بیفتد

به میزان )ط جنین و مرده زایی را و  سق% (27به میزان )داشته باشد و متاسفانه احتمال وقوع کم وزنی نوزاد، زایمان زودرس 

 .دهد افزایش می%( 05

 

  تهوع بارداری تنها تهوعی است که با حضور غذا در معده بهبود می یابد و تغذیه به عنوان بخشی از درمان در نظر گرفته

 .شود می

  ای باید انجام  تغذیههنگامی تهوع بارداری نیازمند پیگیری فوری است که موجب کاهش وزن شود، در این زمان ارزیابی

 .شود

 

 ای هنگام تهوع و استفراغ بارداری های تغذیه توصیه

 معده را خالی نگه ندارند اما در عین حال از پری و سنگینی معده هم خودداری کنند. 

 در هر وعده کمتری مصرف مقدار غذا  

 وعده در روز هم برسد 9های غذایی که ممكن است برحسب تحمل مادر تا  افزایش تعداد وعده . 

 های زود هضم و مصرف پروتئین مفید است استفاده از کربوهیدرات. 

 دقیقه از رختخواب برخاسته و صبحانه  20 کرده و پس ازمصرف  بیسكویت یا نان خشک قبل از برخاستن از رختخواب

 .بخورندسبک و زود هضم 

 از مصرف همزمان غذا و مایعات خودداری شود. 

 از خوردن غذاهای پر ادویه، سرخ شده، نفاخ، حجیم و دیر هضم اجتناب شود. 

 از غذاهای سرد با دمای یخچال استفاده  باشند از آنجایی که غذاها و مایعات سرد بیش از نوع گرم آنها قابل تحمل می
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 . دارند اجتناب شود شود و نیز از غذاهایی که بوی محرك

 های میكروبی باشند در صورت مصرف مایعات و غذاهای سرد با دمای یخچال مراقب آلودگی. 

  در زمان آشپزی، پنجره آشپزخانه را باز بگذارند تا بوی شدید و تند غذا آزار دهنده نباشد و در صورت عدم تحمل توصیه

 .شود غذا بوسیله سایر افراد خانواده تهیه گردد می

 توان یک تكه نان یا بیسكویت مصرف کرد در صورت بروز ناراحتی معده همراه با تهوع می. 

 به آرامی غذا بخورند . 

 به مدت طوالنی گرسنه نمانند. 

 های آزار دهنده و بوی تند برخی غذاها و سایر بوهای آزاردهنده اجتناب کنند از رایحه. 

  شود اطرافیان خصوصا همسر خانم باردار توصیه می در تهوع و استفراغ شدید حمایت روانی مادر توسط. 

  مصرف  ، نان خشک یا نان سوخاری(کراکر)نان برشته، بیسكویت نمكی  نظیرمواد غذایی حاوی کربوهیدرات پیچیده

 .شود

  در صورتیكه تهوع استفراغ بارداری خفیف باشد ویتامینB6 شود تواند موجب کاهش عالئم می می. 

 

تواند باعث بدتر شدن تهوع و استفراغ بارداری  نور و شرایط آب و هوایی، سر و صدا،  اضطراب و هیجان می عواملی نظیر بوها،

 .دهد اجتناب کنند شود که زنان مبتال به تهوع  از هر چیزی که حس تهوع آنها را افزایش می به همین دلیل توصیه می. شود

   یا ویار پیکا

در دوران بارداری این . ارزش و یا مضر هستند ، بیارزش کم  ای تغذیه از نظرمنظور از پیكا خوردن مواد نامناسبی است که 

 ،کبریت سوخته .مصرف مواد غیر غذایی دیگر از قبیل یخو ( ترین رایج) مصرف خاك یا نشاسته مواد نامناسب اغلب شامل

دریافت مواد مغذی جایگزین کردن مواد نامناسب سبب کاهش . باشد می.... تالین ونف ،مهر نماز ،سیگار ،خاکستر ،زغال ،سنگ

تواند  هستند از قبیل نشاسته می انرژیهمچنین مصرف زیاد موادیكه حاوی  .شود می ها مغذی مفید و در نتیجه کمبود ریز

ممكن و یا . آلودگی میكروبی باشندیا ممكن است حاوی مواد سمی نیز ( پیكا)از مواد نامناسب دیگر برخی   .سبب چاقی شود

کم خونی یبوست،  ،مسمومیتدر نهایت مشكالتی نظیر . دناست در جذب مواد معدنی از قبیل آهن اختالل ایجاد کن

 .باشند از عوارض پیكا میآلودگی انگلی و  معده و روده کوچکانسداد بزرگ شدن بناگوش و ، همولیتیک جنینی
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 یبوست

کاهش رحم به روده به ویژه در اواخر دوران بارداری سبب ناشی از بزرگ شدن فشار دوران بارداری و تغییرات هورمونی 

در زنانی که قرص آهن را برای پیشگیری یا . کندایجاد  و در نتیجه ممكن است در اجابت مزاج مشكل دستگاه گوارشت احرک

 . کنند یبوست غیر معمول نیست درمان کم خونی مصرف می

 :ی برای پیشگیری و  یا رفع یبوستها توصیه

 افزایش دریافت مایعات به خصوص همراه با مكمل آهن و یا داروی اوندانسترون

 های تازه  ها و میوه مصرف مداوم سبزی

 روزانه بصورت منظم و مداوم  و قدم زدن  افزایش فعالیت بدنی 

های خشک بخصوص آلو و  های فیبر دار و میوه بزیها و س مصرف غذاهای ملین طبیعی مانند غالت کامل و حبوبات، میوه

 انجیر 

 پره اکالمپسی و اکالمپسی  

فشاری خون همراه است و در نیمه دوم بارداری  ای از عالئم ادم، پروتئینوری و پر پره اکالمپسی سندرمی است که با مجموعه

اکالمپسی و . شود تشنج همراه شود اکالمپسی نامیده میچنانچه این عارضه با . افتد اتفاق می( حاملگی 15معموال بعد از هفته )

کند و در صورت تشخیص باید بستری، درمان و در مواردی ختم بارداری انجام  ها بروز می درصد  بارداری7پره اکالمپسی در 

ت و به تنهایی ای به صورت مكمل با درمان دارویی و یا بستری و درمان فرد در بیمارستان مفید اس های تغذیه توصیه. شود

مصرف کافی کلسیم، ، Eتجویز ویتامینای شامل  های تغذیه توصیه .تواند موجب پیشگیری یا درمان این عارضه شود نمی

پروتئین، و پتاسیم، مصرف غذای پرپروتئین و استفاده از منابع غذایی اسیدهای چرب ضروری اسید لینولئیک و آراشیدونیک 

 .باشد می

 

 ای  های تغذیه اکالمپسی و اکالمپسی نیازمند دارو درمانی و بستری در بیمارستان است و با توصیه فشارخون ناشی از پره

 .یابد بهبود نمی

 شود محدودیت شدید مصرف نمک در پره اکالمپسی و اکالمپس توصیه نمی. 

 

 فشار خون بارداری 

داشته و در هر زمان از بارداری ممكن است اتفاق به افزایش فشار خون بدون ادم و پروتئینوری که از قبل از بارداری وجود 

ترین عوامل موثر بر ایجاد فشارخون در بارداری و سایر  اضافه وزن و چاقی یكی ازمهم. گویند افتد فشار خون بارداری می
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ای و  تغذیههای  توصیه. بنابر این بهتر است بعد ازکاهش وزن و کنترل فشارخون بارداری صورت پذیرد. های زندگی است دوران

تواند موجب پیشگیری یا درمان این عارضه  تواند مفید باشد و به تنهایی نمی رژیم غذایی همزمان با درمان دارویی و ورزش می

 .شود

 :ای شامل موار زیر است های تغذیه توصیه

 کارشناس تغذیه تنظیم کالری مورد نیاز توسط 

 ها  ها و میوه افزایش مصرف سبزی 

  (قند و شكر ، شیرینی ، شكالت ، مربا عسل ، نوشیدنی هایی که دراری قند افزوده هستند)  کاهش مصرف قندهای ساده 

 محدودیت مصرف نمک 

 فقر آهن  کم خونی

ها یا  مصرف ناکافی منابع غذایی آهن، سابقه خونریزی شدید در قاعدگی. مهمترین علت کم خونی در بارداری، فقر آهن است

سال احتمال ابتال به کم خونی فقر آهن را افزایش  0های قبلی، تعداد زیاد بارداری و بارداری مجدد با فاصله کمتر از  بارداری

 . ها ایجاد نماید تواند نقش مهمی در درمان و پیشگیری کم خونی فقرآهن و سایر کم خونی تغذیه مناسب می. دهد می

 ونیای در پیشگیری و درمان  کم خ های تغذیه توصیه

 های سبز تیره مثل جعفری در برنامه غذایی  منابع غذایی حاوی آهن مثل گوشت، مرغ، ماهی، جگر، حبوبات و سبزی

 .روزانه مصرف شود

 ها، توت خشک، کشمش و خرما که منابع خوبی از  از انواع مغزها مثل گردو، بادام، پسته ، فندق و انواع خشكبار مثل برگه

 .وعده استفاده شودآهن هستند به عنوان میان 

  منابع غذایی ویتامینC و هم چنین ( ای شامل گوجه فرنگی، کلم، گل کلم، فلفل  دلمه)های تازه و ساالد  مثل سبزی

 .دهند به همراه غذا مصرف شود هایی مثل آب لیمو و آب نارنج تازه که جذب آهن را افزایش می چاشنی

  های گیاهی یک ساعت قبل از غذا و حداقل دو ساعت پس از  دم کردهبرای جذب بهتر آهن غذا، از مصرف چای، قهوه و

 .چنین از مصرف چای پررنگ اجتناب شود غذا خودداری گردد هم

  برای کاهش اختالالت گوارشی و جذب بهتر آهن، بهترین زمان مصرف قرص آهن پس از غذا و یا شب قبل از خواب

 .است
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 تغذیه مادران شیرده

تغذیه مناسب مادر در این دوران عالوه بر تامین . شیر مادر مستلزم مصرف مواد مغذی و مقوی توسط مادر است تداوم تغذیه با

، برای حفظ بنیه، سالمت و اعتماد به نفس مادر و نیز حفظ و (ها از جمله مواد معدنی و ویتامین)ای نوزاد  نیازهای تغذیه

چنین موجب بهبود سطح ایمنی بدن شیر خوار در برابر ابتالء به  ر مادر همتغذیه با شی. نگهداری ذخایر بدن مادر ضروری است

 .شود های حاد تنفسی، اسهال و نیز بازگشت وزن مادر به قبل از بارداری می انواع عفونت

با . شود شیر بیشتری تولید شود تغذیه مكرر نوزاد با شیر مادر سبب می. حجم شیر مادر رابطه مستقیم با تكرر شیردهی دارد

یابد و بالطبع نیاز افزایش یافته  شروع مصرف غذاهای کمكی و کاهش دفعات شیردهی، حجم شیر تولید شده نیز کاهش می

 .شود مادر به مواد مغذی نیز تعدیل می

 ای خاص در دوران شیردهی تغذیهوصیه های ت

 .باشد توصیه شده در هر گروه از مواد غذایی در دوران شیردهی مشابه دوران بارداری می واحد هایدر هرم غذایی،  

  برای تامین این مقدار کالری عالوه . کیلو کالری بیش از دوران قبل از بارداری است 055نیاز مادر شیرده به کالری حدود

ذخایر چربی مادر که . شود ارداری نیز استفاده میهای ذخیره شده در بدن مادر در دوران ب بر مواد غذایی مقوی، از چربی

دریافت . کند کیلوکالری از انرژی مورد نیاز برای تولید شیر را فراهم می 205تا  255در طی بارداری ذخیره شده است، 

 . شود کالری ناکافی سبب کاهش تولید شیر می

  شود  و مصرف مایعات سبب افزایش تولید شیر نمیهر چند تولید شیر مادر بستگی به مقدار مایعات مصرفی مادر ندارد

لیوان در روز مایعات  8-25حدود . ولی برای پیشگیری از کم آبی بدن، مادران شیرده باید به مقدار کافی مایعات بنوشند

 شامل شیر، دوغ کم نمک وبدون گاز، چای و آب میوه  طبیعی بنوشند و حتی مواد غذایی آب دار مانند انواع آش سوپ و

 . ها را میل کنند انواع خورش

 باید کاهش یابد زیرا مصرف این مواد ممكن است ... دار اعم از چای غلیظ، قهوه، کوکاکوال و  های کافئین مصرف نوشابه

از نوشیدن الكل باید خودداری مادر شیر ده  هم چنین . سبب تحریک پذیری، بی اشتهایی و کم خوابی شیر خوار شود

 .کند

 گروه غذایی اصلی باشد تا از دریافت ویتامین و امالح معدنی به میزان  0رده باید حاوی مقادیر کافی از غذای مادر شی

میزان . مقدار ویتامین موجود در شیر مادر عمدتا انعكاسی از مقدار ویتامین مصرفی مادر است. کافی اطمینان حاصل شود

 .ر مستقیم خورشید وابسته استشیر مادر به میزان قرار گرفتن او در معرض نو Dویتامین 



 دفتر بهبود تغذیه جامعه                                                     مجموعه آموزشی تغذیه برای کارشناس مراقب سالمت 

57 
 

 با این حال برخی از مواد . وجود مواد معدنی نظیر کلسیم، آهن، روی، مس، فسفر و ید در تغذیه مادر شیرده ضروری است

اما . تواند از ذخایر بدن مادر به شیر وارد شوند معدنی مانند کلسیم، فسفر، آهن و روی، بدون توجه به دریافت غذا، می

بنابراین در هر حال تغذیه مناسب . . واد معدنی همچون ید در شیر مادر ارتباط مستقیمی با تغذیه او داردوجود برخی م

مادر شیرده جهت تامین انواع مواد معدنی ضروری مخصوصا کلسیم  ، آهن و ید برای سالمتی مادر و شیرخوار ضروری 

چنین از  بع کلسیم و سایر مواد معدنی استفاده کند و همشود مادران شیرده همچون دوران بارداری از منا توصیه می. است

یعنی با نگهداری نمک ید دار در ظروف . نمک ید دار تصفیه شده به مقدار کم و با شرایط نگهداری مناسب استفاده کنند

ذاها، نمک در شود برای پایدار ماندن ید در غ هم چنین توصیه می. در بسته و دور از نور، ید موجود در نمک را حفظ کنند

 . انتهای پخت به غذا اضافه شود

  ماه بعد از زایمان ادامه یابد 0تا به میزان روزانه یک عدد  الزم است مصرف قرص فروسولفات. 

  مصرف برخی غذاها مانند سیر، انواع کلم، پیاز، مارچوبه و تربچه و یا غذاهای پر ادویه و پر چاشنی ممكن است روی طعم

با توجه به تاثیر برخی مواد . تغییر ناگهانی طعم شیر سبب تمایل نداشتن شیرخوار به شیر خوردن شودشیر اثر بگذارد و 

کند بهتر است مادران از مصرف این مواد  غذایی بر طعم شیر، در صورتی که شیر خوار از شیر خوردن امتناع می

 .خودداری کرده یا مصرف آن را محدود کنند

 الزم به ذکر است که شیردهی خود . د تدریجی صورت گیرد تا بر مقدار شیر مادر تاثیر نگذاردکاهش وزن بعد از زایمان بای

شود، با این شرط که مواد مغذی الزم با مصرف مواد غذایی مناسب و کافی برای مادر  سبب کاهش تدریجی وزن مادر می

رژیم غذایی، متكی بر افزایش تحرك و کاهش وزن دوران شیردهی باید بیشتر از کم خوری و محدود کردن . تامین شود

ماه اول نشان دهنده  6های بدنی باشد وزن گیری مناسب شیر خوار در طول دوران شیرخوارگی به خصوص  انجام فعالیت

گرم در هفته کاهش  405تواند کمتر از  باشد و مادر با اطمینان از کافی بودن شیر خود می کافی بودن مقدار شیر مادر می

های ساده در  توانند با کاهش مصرف غذاهای سرشار از چربی و قند زنان شیرده دارای اضافه وزن می. باشد وزن داشته

ها را بیشتر  ها و میوه کیلوکالری از انرژی دریافتی را کاهش دهند اما باید غذاهای سرشار از کلسیم، سبزی 055حدود 

 .مصرف کنند

 در این مورد و مواردی که . ید ممكن است از سایر مادران کمتر باشدتولید شیر در مادران مبتال به سوء تغذیه شدBMI 

در این خصوص . افزایش دهند( کیلوکالری 705تا )باشد، مادران باید انرژی دریافتی روازنه خود را  می 0/28کمتر از 

ه منظور بهبود وضعیت ب(  0/28کمتر از  BMI)های باردار کم وزن  ای مناسب برای خانم های تغذیه استفاده ازتوصیه

تواند شیر  مادر شیرده حتی اگر مبتال به سوء تغذیه باشد، می. سالمت مادر شیرده و افزایش تولید شیر مادر پیشنهاد شود

شود و در نتیجه مادر به  تولید کند؛ اما باید توجه داشت که در چنین شرایطی ذخایر غذایی بدن مادر صرف تولید شیر می
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بنابراین . حوصلگی توان مراقبت از کودك را نخواهد داشت بدنی خود و احساس ضعف، خستگی و بی دلیل تخلیه ذخایر

اندازد و هم در  تغذیه مناسب مادر در دوره شیردهی برای پیشگیری از سوء تغذیه او که هم سالمت خود را به خطر می

نادرست و ناکافی در دوران شیردهی، مادر در صورت تغذیه . کند حائز اهمیت است مراقبت از کودك اختالل ایجاد می

مواجه خواهد .... و با عوارضی هم چون پوکی استخوان، مشكالت دندانی، کم خونی و . شود بیش از شیرخوار متضرر می

 .شد

 به عنوان مثال، . بعضی از شیرخواران ممكن است غذاهایی که مادر مصرف کرده و وارد شیر او شده است تحمل نكنند

هم . ، پیاز و یا حبوبات توسط مادر ممكن است موجب دردهای شكمی و یا تولید قولنج در شیر خوار شودمصرف سیر

ها در صورتی که زیاد مصرف شوند ممكن  های مثل زرد آلو، آلو، هلو، هندوانه و بعضی سبزی چنین کلم، شلغم و یا میوه

ساعت پس از  14باید دقت کند در صورتی که طی  بنابراین مادر. است موجب نفخ و دردهای شكمی در شیرخوار شوند

بطور  کلی مادر . خوردن موادی که در باال ذکر شد، شیر خوار دچار نفخ و دل درد شود از مصرف آنها خودداری کند

تواند مصرف کند مگر آنكه حس کند شیرخوار وی پس از خوردن آن غذا توسط مادر  شیرده هر غذایی را که میل دارد می

 .شود ردهای شكمیدچار د
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 خالصه 

 بطوری که تغذیه نامناسب در . تغذیه در دوران قبل از بارداری تاثیر زیادی بر روند بارداری دارد

 تواند رشد و نمو را تحت تاثیر قرار دهد دوران بلوغ و حتی کودکی می

  یعنی در روز به مقدار . تنوعرعایت سه اصل تعادل، تناسب و )برنامه غذایی مناسب داشته باشند

 (.های غذایی اصلی استفاده نمایند کافی، متناسب و به شكل متنوع از انواع مواد غذایی در گروه

 کم وزن، طبیعی، دارای اضافه وزن )ای که باشند  تمام زنان در دوران بارداری در هر شرایط تغذیه

 .باید افزایش وزن مناسبی داشته باشند( و یا چاق

 توان  ترین شاخص جهت تعیین نمایه توده بدنی مادر است و حداکثر می ش از بارداری مهموزن پی

 وزن تا سه ماه قبل از بارداری را به عنوان وزن پیش از بارداری مالك عمل قرار داد

 این افزایش وزن به طور متوسط طی . افزایش وزن باید تدریجی باشد. گیری مهم است الگوی وزن

 4/5انی که وزن طبیعی دارند  کیلوگرم، مادر 0/5ان کم وزن  وم در مادرسه ماهه دوم و س

 1/5ان چاق  کیلوگرم و در مادر 0/5انی که دارای اضافه وزن هستند حدود  کیلوگرم، و مادر

 .باشد کیلوگرم در هفته می

 یا های کم وزن، طبیعی، اضافه وزن  در هر یک از گروه)گیری مادر باردار  به هر دلیل که وزن

 .شود گیری نامناسب اطالق می گیری پیشرفت نكند، وزن بر اساس جدول و نمودار وزن( چاق

 بهترین راه برای اطمینان از دریافت کافی انرژی، پایش میزان افزایش وزن دوران بارداری است. 

 تداوم تغذیه با شیر مادر مستلزم مصرف مواد مغذی و مقوی توسط مادر است. 
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 بزرگسالیتغذیه سنین  پنجم فصل

 

 

 

  فراگیران رود می انتظار: اختصاصی اهداف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دنعوامل خطر عمده موثر بر بروز بیماری های غیرواگیر را بشناس 

 دناصول تغذیه سالم در زنان را بدان. 

 دنرا بشناس ریز مغذی های ضروری در تامین سالمت زنان. 

 دنبا فعالیت بدنی الزم برای سالمت زنان آشنا باش 

 دنبا عالئم یائسگی آشنا باش 

 دنبا عوارض یائسگی آشنا باش 

 دنغذاهایی که باید مصرف آنها محدود شود را بشناس 

 دناصول تغذیه سالم در مردان را بدان. 

 دنمردان آشنا باش با روش های تامین انرژی، کنترل وزن و پیشگیری از بیماری ها در 

 دنتفاوت بیماریهای غیر واگیر شایع بین زنان و مردان را بدان. 

 

 بزرگساالنآشنایی با تغذیه مناسب گروه سنی : هدف کلی

کنترل وزن -یائسگی –فعالیت بدنی -شرایط فیزیولوژیک  -عوامل خطر بیماری های غیر واگیر-شیوه زندگی : واژگان کلیدی  
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 مقدمه

حداکثر قدرت باروری انسان در این سنین می باشد و سهم . دوران بزرگسالی طیف وسیعی از زندگی انسان را تشكیل می دهد

لذا سالمت . عمده ای از بهره وری اجتماعی و اقتصادی کشور منبعث از نیروی کار و تالش و تحقیق و تفكر این سنین است

 . و توسعه اجتماعی اقتصادی و فرهنگی آن کشور باشد میانساالن جامعه می تواند تضمین کننده رشد

و اصول تغذیه سالم در رعایت تنوع، تعادل و اعتدال در مصرف مواد . شرط اصلی سالم زیستن، داشتن تغذیه صحیح است

 .غذایی می باشد

با . میانسالی شكل می گیردبر اساس شیوه زندگی و تغذیه در سال های اول زندگی تا دوره  "بیماریهای مزمن غیرواگیر عمدتا

توجه به اینكه میانسالی مدت زمان طوالنی تری را نسبت به سایر دوره های سنی به خود اختصاص می دهد، اصالح شیوه 

برخی از . زندگی و تغذیه می تواند در پیشگیری و کنترل بسیاری از بیماری های مزمن این دوره و سنین سالمندی موثر باشد

 :موثر بر بروز بیماری های غیرواگیر عبارتند ازعوامل خطر عمده 

 ....(مصرف کم میوه، سبزی، لبنیات و مصرف زیاد چربی های اشباع و )عادات غذایی نادرست  -2

 سابقه خانوادگی بیماری های غیرواگیر مزمن -1

 کلسترول خون باال -6     اضافه وزن و چاقی -0

 کم تحرکی -7     فشارخون باال -4

 استرس و فشارهای روانی -8     استعمال دخانیات   -0

 .عوامل خطر فوق الذکر با رعایت تغذیه صحیح و آموزش قابل پیشگیری و کنترل هستند 

 تغذیه و سالمت زنان

 یک رژیم غذایی متعادل سنگ بنای سالمت زنان و مردان است اما زنان نیازهای تغذیه ای ویژه ای دارند که در مراحل مختلف

غذاهای سرشار از مواد مغذی، انرژی الزم برای زنان فعال جامعه را برای پیشگیری از بیماری ها . زندگی آنان متفاوت است

در بسیاری از موارد با مراقبت . زنان بعلت شرایط فیزیولوژیكی خاص، نیاز به توجهات تغذیه ای ویژه ای دارند.فراهم می کنند

وقع می توان عوامل خطر تغذیه ای را محدود و از بیماریهای غیرواگیرشایع در این جنس های تغذیه ای پیشگیرانه و به م

 .پیشگیری نموده یا آن را به تعویق انداخت
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در زنان بعلت تغییرات هورمونی ماهانه، تغییراتی در تخمدان ها و رحم ایجاد می شود که این اعضاء را برای باروری تخمک 

شایعترین . وری بعلت تغییرات هورمونی تغییراتی در خلق و خو و وضعیت عمومی ایجاد می شوددر سنین بار. آماده می سازد

های عالمت های این دوران عبارتند از هیجان، افسردگی، تغییرات خلق، خستگی، افزایش وزن، ادم، درد سینه، گرفتگی 

روع شده و تا زمان قائدگی افزایش پیدا می روز پیش از قائدگی  ش 25الی  7را تشكیل می دهند و از عضالنی و درد پشت 

در این خصوص در مبحث تغذیه نوجوانان . بهبود وضعیت تغذیه و کاهش استرس می تواند به کم شدن عالئم کمک کند. کند

همچنین بعلت نیاز افزایش یافته زنان در این سنین به خونسازی، مصرف منابع غذایی خونساز . و مدارس پرداخته شده است

از مصرف برخی مواد . پیشگیری از آنمی فقر آهن و مواد غذایی تسهیلگر در جذب آهن مواد غذایی توصیه می گردد جهت

 .غذایی و یا مكمل هایی که در جذب آهن تداخل ایجاد می کند نیز باید پرهیز شود

در % 65بعلت افت هورمون استروژن که به میزان . در سنین آخر میانسالی نیز زنان نیاز به توجهات خاص تغذیه ای دارند

کاهش توده استخوانی ، افزایش . ، عالئم وازوموتور مانندگرگرفتگی بروز می کند(سن یائسگی)سالگی اتفاق می افتد  05حدود 

 .ض این دوره استاز عوار HDlو کاهش  LDLکلسترول تام و 

مصرف غذاهای برپایه گیاهی که حاوی فیبر محلول و فیتواستروژن ها هستند از جمله غالت کامل مانند نان های سبوس دار، 

 . سبزی ها و میوه ها، حبوبات، سویا برای کنترل عالئم منوپوز توصیه می شود

بیماری قلبی، سرطان و . ز سالمت استخوان ضروری است، منیزیم برای حفاظت اk، ویتامین Dمصرف منابع کلسیم و ویتامین 

افزایش وزن و مصرف غذاهای چرب عامل خطر برای . سكته از بیماریهای شایعی هستند که در زنان منجر به مرگ می شوند

 . بیماری های قلبی و برخی از سرطان ها مانند سرطان سینه هستند

و کم چرب کلید تغذیه سالم برای زنان ( ی ریز مغذیها به میزان کافیحاو)در نهایت داشتن رژیم غذایی متعادل و مغذی

 .میانسال است

جگر  غذاهایی همچون . آهن یک عنصر کلیدی برای سالمت و تامین انرژی برای زنان است :مصرف غذاهای غنی از آهن

منابع غذایی .بوبات غنی از آهن هستندمغزدانه ها، ح ، مرغ ، ماکیان ، ماهی ، زرده تخم مرغ ،( گاو و گوسفند) گوشت قرمز ،

بنابر  . مصرف شوند بسیار راحت تر و سریعتر جذب می شوند Cگیاهی آهن به ویژه زمانی که با مواد غذایی حاوی ویتامین 

به علت داشتن ویتامین ) و سبزی خوردن همراه با غذا  ( گوجه فرنگی ، کلم ، گل کلم ، فلفل دلمه ایی ) ساالد این مصرف 

 .به جذب آهن غذا کمک می کند( ث

در سنین باروری، زنان نیاز به مصرف غذاهای حاوی اسید فولیک به مقدار کافی دارند تا در صورت  :مصرف اسید فولیك

غذاهای غنی شده با اسید فولیک، مرکبات، سبزی . باردار شدن، از خطر تولد نوزادان دارای نقص های مادرزادی در امان بمانند

 .حاوی اسید فولیک می باشند...پهن سبز، مغزدانه ها و های برگ 
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کلسیم . برای سالمت استخوان ها و دندان ها، زنان نیاز به مصرف روزانه انواع غذاهای حاوی کلسیم دارند :مصرف کلسیم

شیر کم چرب یا بدون : غذاهای غنی از کلسیم عبارتند از. سبب استحكام استخوان ها و پیشگیری از پوکی استخوان می شود

، بادام ...( بروکلی و )، لوبیا سبز، نخود فرنگی، انواع کلم خام ...(و  نخود، عدس، لپه، لوبیا)چربی، ماست، پنیر، کشک، حبوبات

ماهی های کوچک که با  استخوان خورده می شوند مثل  .و نوشیدنی های غنی شده با کلسیممحصوالت غذایی   کنجد،  خام،

 .ساردین و ماهی کیلكا نیز منبع خوبی از کلسیم هستند

برای کنترل وزن و حفظ سالمتی، زنان باید از دریافت انرژی اضافی حاصل از  :شود غذاهایی که باید مصرف آنها محدود

 .مصرف شكر، چربی و روغن پرهیز نمایند

 مصرف نوشابه ها ، شربتها و آبمیوه های صنعتی، آبنبات و غذاهای سرخ شده را محدود کنند. 

 گوشت های فراوری شده و غذاهای . نداز لبنیات و محصوالت گوشتی کم چرب بجای انواع پرچرب استفاده نمای

 .حاوی پنیر پیتزا حاوی چربی فراوان است

 از غذاها و تنقالت حاوی چربی اشباع، کمتر استفاده نمایند. 

از آنجایی که زنان حجم . زنان باید با داشتن فعالیت بدنی کافی، انرژی دریافتی را متعادل نمایند :ورزش و فعالیت بدنی

بیشتری و بطور کلی جثه ای کوچک تر از مردان دارند، نیاز کمتری به انرژی برای فعال ماندن و رفع عضالنی کمتر، چربی 

زنانی که فعالیت بدنی بیشتری . کالری در روز نیاز دارند 1155تا  2855با فعالیت متوسط، زنان به حدود . نیازهای بدن دارند

ورزش و فعالیت جزء مهمی از سالمت زنان را تشكیل . رژی نیاز دارندنسبت به سایر زنان دارند بیش از مقدار ذکر شده به ان

 .می دهد فعالیت منظم روزانه به کنترل وزن، استحكام عضالت و مدیریت استرس کمک می کند

فعالیت بدنی با تاکید بر ورزشهای هوازی، استقامتی و تمرینات تحمل کننده وزن نقش محافظتی برای استخوان، قلب و عروق 

 . توجه داشته باشید که ورزش باید متناسب با وضعیت قلب و عروق فرد باشد. وان داردو ر

 یائسگی  

خوب . منوپوز زمانی است که زنان باید بیش از گذشته مراقب سالمت خود باشند و شیوه زندگی سالمی را در پیش بگیرند

 .کندخوردن و فعال بودن به گذراندن این دوران در صحت و سالمت کمک می 

گرگرفتگی، تعریق : سالگی به یائسگی می رسند و عالئم این دوره در افراد مختلف متفاوت است 02بطور متوسط زنان در 

در این دوران زنان تمایل به مصرف غذای . شبانه، افزایش وزن و اختالل خواب و تغییرات خلق و خو از عالئم این دوران است

همه . از طرف دیگر حجم عضالت کمتر و حجم بافت چربی در بدن بیشتر می شود. کنندبیشتر و فعالیت بدنی کمتر پیدا می 



 دفتر بهبود تغذیه جامعه                                                     مجموعه آموزشی تغذیه برای کارشناس مراقب سالمت 

28 
 

افزایش وزن سبب کاهش اعتماد به نفس، افزایش کلسترول خون، . اینها زنان یائسه را مستعد اضافه وزن و چاقی می نماید

 .می یابد افزایش فشار خون و افزایش مقاومت بدن به انسولین می شود و متابولیسم بدن کاهش

 

به علت کاهش ترشح استروژن تخمدانها است ( کلسیم  "عمدتا)مشكل اصلی در یائسگی از دست رفتن مواد معدنی استخوان 

استئوپروز بعد از یائسگی ممكن است باعث . که این امر خطر استئوپروز و شكستگی استخوان را به شدت افزایش می دهد

ورزش ، کلسیم و کلسی تریول و هورمون درمانی . ات فیزیكی منظم تشویق کنیدفرد را به تمرین. شكستگی استخوان شود

همچنین برای کاهش گرگرفتگی و خشكی واژن ، مصرف . بعلت نقش آنها در پیشگیری از انواع شكستگی توصیه شده است

غذاهای مختلف استفاده  سویا را می توان مخلوط با گوشت چرخ کرده در. و سویا می تواند مفید باشد Eو  Cویتامین های 

 .در این دوران نیاز زنان به آهن کاهش می یابد. کرد

 :به این افراد توصیه کنید

 میوه ها، سبزی ها، غالت سبوس دار، لبنیات کم چرب یا بدون چربی و سایر : از غذاهای مناسب استفاده کنند مانند

 غذاهای کم کالری

 از غذاهای خانگی بجای غذاهای . تر برای سرو غذا استفاده کننداز بشقاب های کوچك. از پرخوری پرهیز نمایند

 .رستورانی یا فست فودی استفاده نمایند تا مواد آن به ویژه چربی مورد استفاده در غذا قابل کنترل باشد

  کلسیم، منیزیم و ویتامین هایD  وK بدن را با مصرف کافی شیر و لبنیات، میوه ها و سبزی ها تامین نمایند. 

  در غذاهای فرایند شده حاوی مواد نگهدارنده مانند سوسیس و کالباس و )از مصرف زیاد مواد غذایی حاوی فسفر

 .پرهیز کنند ( نوشیدنی های گازدار

  از مصرف زیاد نمک، چای، قهوه و منابع غذایی پرپروتئین مانند انواع گوشت که سبب کاهش ذخایر کلسیم بدن می

 .شوند اجتناب نمایند

 چربیهای حیوانی در گوشت قرمز ، زرده تخم مرغ ، کره ، خامه و لبنیات پرچرب و روغن جامد را کاهش  مصرف

 .دهند

   میلی گرم مكمل ویتامین  455روزانهE  که عوارض یائسگی مثل  گرگرفتگی ، کوفتگی ، افسردگی را به میزان

 .زیادی کاهش می دهد مصرف نمایند

  دقیقه ورزش با شدت متوسط در بیشتر روزهای هفته داشته  05حداقل . باشندفعالیت بدنی منظم روزانه داشته

از فعالیت های بدنی مفید به شمار ... قدم زدن و پیاده روی کردن بجای استفاده از وسایط نقلیه، باغبانی و . باشند

 .می آید
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 تغذیه و سالمت مردان

اگرچه به نظر می رسد نیازهای تغذیه ای زنان ویژه . ای آنان استیكی از تفاوت های زنان و مردان، تفاوت در نیازهای تغذیه 

 .تر از مردان است، ولی با توجه به فیزیولوژی خاص مردان، باید در تغذیه آنان نیز مالحظاتی را در نظر داشت

بیماری ها  تغذیه سالم نقش پیشگیری کننده از. نقش غذا بیش از ماده ای برای سیرشدن و کمک به سوخت و ساز بدن است

 . را داشته و سبب می شود مردان قویتر و جوانتر از سن خود عمل کنند و بنظر بیایند

 :به آقایان توصیه کنید

 برای سالمت پروستات، حداقل یک . حداقل دو واحد میوه و سه واحد انواع سبزی یا ساالد در روز مصرف نمایند

 .یا داخل غذاها استفاده نمایند وعده در هفته گوجه فرنگی به شكل ساده، داخل ساالد

 به غذا، ساالد، ماست یا نوشیدنی های خود پودر سبوس اضافه نمایند و از نان . از غالت سبوس دار استفاده نمایند

های سبوس دار و نان جو بجای نان سفید، ماکارونی غنی شده با فیبر بجای ماکارونی بدون فیبر و انواع حبوبات 

 .نمایندبطور روزانه استفاده 

 دو تا سه بار درهفته از غذاهای دریایی استفاده نمایند. 

  از روغن های مایع، روغن زیتون و روغن سایر دانه ها همراه ساالد استفاده نمایند و ( جامد)بجای روغن های اشباع

 .ماینداز شیرینی های بدون خامه و  لبنیات کم چرب بجای شیرینی های خامه دار و لبنیات پرچرب استفاده ن

  مغزدانه ها ( اسفناج، هویج و جعفری)، سبزی ها (موز و خرما)روزانه از منایع غذایی غنی از پتاسیم شامل میوه ها ،

 .، ماهی و شیر استفاده نمایند(لوبیا و نخود)، حبوبات (گردو، فندق، پسته و بادام)

  :تامین انرژی، کنترل وزن و پیشگیری از بیماری ها

. ه عضالنی مردان به مقدار قابل مالحظه ای بیش از زنان است، نیاز به انرژی بیشتری در طول روز دارنداز آنجایی که تود

 2855در مقایسه با زنان که نیاز متوسط روزانه آنان به انرژی )کیلو کالری انرژی در روز  1155مردان بطور متوسط نیاز به 

برای تامین انرژی، کنترل . ان بستگی به وزن، قد و میزان فعالیت بدنی داردمیزان انرژی مورد نیاز مرد. دارند( کیلو کالری است

فیبر موجود در . وزن و پیشگیری از بیماری ها، مردان باید بطور منظم از غالت سبوس دار، میوه ها و سبزی ها استفاده نمایند

شایع مردان مانند سرطان پروستات و  این مواد غذایی به ایجاد احساس سیری، کنترل اشتها و پیشگیری از بیماری های

 .کولون کمک می کند

مردان اغلب نسبت به زنان گوشت بیشتری مصرف می کنند و تصور می کنند مصرف پروتئین بیشتر معادل با توده عضالنی 

ر بعالوه مصرف زیاد گوشت، خط. یكی از مشكالت چنین رژیمی، غفلت از مصرف غالت کامل و سبزیجات است. بیشتر است

بنابراین محدود کردن مصرف گوشت قرمز و مصرف بیشتر . بیماری های قلبی و سرطان کولون را در مردان افزایش می دهد
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این رژیم غذایی نه تنها سبب کنترل وزن، بلكه سبب کنترل فشار . انواع میوه ها، سبزی ها و لبنیات کم چرب توصیه می شود

عمدتا در چربی )رف چربی های گوشت و گوشت های پرچرب را محدود نمایند مردان باید مص. خون در مردان نیز می شود

و بجای آن از روغن زیتون، ...( های حیوانی، کله پاچه و سایر احشاء حیوانی، غذاهای سرخ کرده، پنیر پیتزا، غذاهای آماده و 

 .روغن دانه های گیاهی و آووکادو استفاده نمایند

چربی . نسال استعداد به افزایش وزن دارند که علت آن هورمون تستوسترون در مردان استمردان میانسال بیش از زنان میا

( فراموشی)های اضافه در مردان، بیشتر در ناحیه شكم تجمع پیدا می کند و خطر ابتال به دیابت، بیماری های قلبی و دمانس

 .را افزایش می دهد

 شده برآورد سال75 حداکثر مردان تولد در بدو در زندگی به امید ما کشور در ها، بیماری بار ملی مطالعه گزارش طبق

 درسال سنین همه برای مذکر جنس در کشور در آسیب و ها بیماری بار .باشد سال می 70حداکثر زنان در آمار این. است

 ناتوانی با توام شده سپری های سال و همچنین زودرس مرگ علت به رفته دست از های سال تعداد دهد می نشان 2081

های  بیماری غیرمترقبه، حوادث و بالیا ترافیكی، حوادث: است داده اختصاص خود را به آمار بیشترین زیر عوامل ترتیب به

 و بیجان مكانیكی نیروهای تاثیر از حوادث ناشی سطح، در یا ارتفاع از سقوط ،(قلبی سكته و صدری آنژین)قلب  ایسكمیک

 خدمات دهنده ارائه مراکز مختلف به مراجعات بار که است آن از حاکی موجود ملی مطالعات آخرین همچنین... و جاندار

 7 زنان در و بار 4 مردان در سنین همه برای جاری، های برای مراقبت مراجعه و داروخانه به مراجعه گرفتن نظر در بدون

 .باشد می سال در بار

 فشارخون، افزایش مانند منفی متابولیک تغییرات به و هستند سالمت کننده تعیین مهم عوامل از چاقی و وزن اضافه

 قلب، عروق های بیماری خطر عوامل، این. شود می منجر برابر انسولین در مقاومت افزایش و خون کلسترول افزایش

 .دهند می افزایش را سرطان انواع از بسیاری دیابت و مغزی، سكته

 های غیرواگیر بیماری به مردان ابتال روزافزون شیوع و باال آمار. مردان پایین تر از زنان استسن ابتال به بیماریهای قلبی در 

 .هشدار دهنده است( باال خون فشار و سرطان دیابت، عروقی، و قلبی های بیماری همچون)تغذیه  با مرتبط

 مصرف چربی .دارند نمک پر شیرین و چرب، غذاهای حد از بیش مصرف با نزدیكی ارتباط کلسترول، و فشارخون افزایش

 شمار به کشور در عروقی و های قلبی بیماری خطر مهمترین باال ترانس و اشباع چرب اسید با های روغن و حیوانی های

 . رود می

 و دار سبوس نان تازه، سبزی و میوه شیر، خرما، جمله سبب شده مواد غذایی از غذایی عادات در تغییر حاضر حال در

های  کربو هیدرات از فقیر و شكر و چربی باال، کالری حاوی که فودها فست و های غیرخانگی غذا به را خود جای ماهی

 205 نوشابه، لیتر یک مصرف. باالست بسیار شكر به شكل ساده یا داخل نوشیدنی ها و قند مصرف. هستند بدهند پیچیده
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 چاقی و وزن اضافه به ابتال نتیجه در و بدن دریافتی انرژی در را قابل توجهی سهم که می کند بدن وارد اضافی قند گرم

 .دهد می تشكیل

اثرات مفیدی بر سالمت ( وزنه برداری)از طرف دیگر داشتن تمرینات ورزشی منظم و انجام ورزشهای تحمل کننده وزن 

دان از مصرف مكمل آهن به جز مواردی که کم خونی فقر آهن در آنها تشخیص داده شده است، سایر مر. استخوانها دارند

اشكال مختلف مانند مولتی ویتامین مینرال یا نوشابه های ورزشی حاوی آهن باید اجتناب نمایند زیرا سبب تجمع آهن در 

 .بدن مردان می شود

ی مهمترین بیماری ها و عوامل تهدید کننده سالمت شایع در مردان کشور ما عبارتند از سرطان پروستات، بیماری های قلب

عروقی، دیس لیپیدمی، چاقی و اضافه وزن که در مبحث مربوط به بیماریهای غیر واگیر به اجمال توصیه های تغذیه ای برای 

 .پیشگیری و کنترل آن ها ارائه شده است

 توصیه هایی برای فعالیت بدنی

توصیه می شود هر فرد . تحرکی استیكــی از مهم ترین عوامل غیر تغذیه ای که در بروز بیماری های مزمن نقش دارد کم 

ورزش در سنین میانسالی . دقیقه ورزش کند 05روز در هفته و هر بار  0دقیقه و یا  40روز در هفته و هر بار  0بالغ حداقل 

ورزش . توصیه می شود که افراد برنامه ورزشی منظم، طوالنی و متناوب داشته باشند.  باعث افزایش توده استخوانی می شود

انواع ورزش . ، بدن سازی، راه رفتن تند و دویدن آرام باشد(هوازی)بزرگساالن می تواند شامل حرکات نرم، سبک، آیروبیک در 

پیاده روی، : هایی که با تحمل وزن همراه هستند و برای پیشگیری از استئوپروز در همه سنین توصیه می شوند عبارتند از

 .دندوی آهسته، نرمش آیروبیک، تنیس و پاروز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دفتر بهبود تغذیه جامعه                                                     مجموعه آموزشی تغذیه برای کارشناس مراقب سالمت 

68 
 

 

 

 

 :  خالصه 

 در بسیاری از موارد با مراقبت . زنان بعلت شرایط فیزیولوژیكی خاص، نیاز به توجهات تغذیه ای ویژه ای دارند

های تغذیه ای پیشگیرانه و به موقع می توان عوامل خطر تغذیه ای را محدود و از بیماریهای غیرواگیرشایع در 

 .را به تعویق انداختاین جنس پیشگیری نموده یا آن 

  بعلت نیاز افزایش یافته زنان در این سنین به خونسازی، مصرف منابع غذایی خونساز جهت پیشگیری از آنمی

 .فقر آهن و مواد غذایی تسهیلگر در جذب آهن مواد غذایی توصیه می گردد

  کلسیم سبب . حاوی کلسیم دارندبرای سالمت استخوان ها و دندان ها، زنان نیاز به مصرف روزانه انواع غذاهای

شیر کم چرب : غذاهای غنی از کلسیم عبارتند از. استحكام استخوان ها و پیشگیری از پوکی استخوان می شود

، لوبیا سبز، نخود فرنگی، انواع کلم خام ...(نخود، عدس، لپه، لوبیا و )یا بدون چربی، ماست، پنیر، کشک، حبوبات

 .پرتقال، ماهی سالمون و ساردین و غذاها و نوشیدنی های غنی شده با کلسیم ، بادام خام،...( بروکلی و )

 اگرچه به نظر می رسد نیازهای تغذیه . یكی از تفاوت های زنان و مردان، تفاوت در نیازهای تغذیه ای آنان است

نیز مالحظاتی را در ای زنان ویژه تر از مردان است، ولی با توجه به فیزیولوژی خاص مردان، باید در تغذیه آنان 

 .نظر داشت

  برای تامین انرژی، کنترل وزن و پیشگیری از بیماری ها، مردان باید بطور منظم از غالت سبوس دار، میوه ها و

فیبر موجود در این مواد غذایی به ایجاد احساس سیری، کنترل اشتها و پیشگیری از . سبزی ها استفاده نمایند

 .سرطان پروستات و کولون کمک می کند بیماری های شایع مردان مانند

 دارند نمک پر شیرین و چرب، غذاهای حد از بیش مصرف با نزدیكی ارتباط کلسترول، و فشارخون افزایش. 

 های قلبی بیماری خطر مهمترین باال ترانس و اشباع چرب اسید با های روغن و حیوانی های مصرف چربی

 . رود می شمار به کشور در عروقی و

 توصیه می . یكــی از مهم ترین عوامل غیر تغذیه ای که در بروز بیماری های مزمن نقش دارد کم تحرکی است

. دقیقه ورزش کند 05روز در هفته و هر بار  0دقیقه و یا  40روز در هفته و هر بار  0شود هر فرد بالغ حداقل 

صیه می شود که افراد برنامه ورزشی تو.  ورزش در سنین میانسالی باعث افزایش توده استخوانی می شود
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ورزش در بزرگساالن می تواند شامل حرکات نرم، سبک، آیروبیک . منظم، طوالنی و متناوب داشته باشند

 .، بدن سازی، راه رفتن تند و دویدن آرام باشد(هوازی)

  

 

 تغذیه سالمندان ششمفصل 

 

 

 : فراگیران رود می انتظار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دننیازهای تغذیه ای خاص سالمندان را بشناس 

 دنبا تغییرات فیزیولوژیكی در سنین سالمندی آشنا باش 

 دنروش های ارزیابی و غربالگری تغذیه ای در سالمندان را بدان 

 دنریسک فاکتورهای سالمت سالمندان را بشناس 

 دنوزن و الغر ، دارای اضافه وزن یا چاق آشنا باش با توصیه های تغذیه ای برای سالمندان کم 

 دنراههای تشخیص سوء تغذیه و دالیل آن را در سالمندان را بدان 

  دنی سالمندان را بشناسغذا غنی سازیروش های 

  دنسالمندان را بدان بیماری های مزمن درتوصیه های تغذیه ای 

 دندر سالمندان را بدان توصیه هایی برای فعالیت بدنی 

 

 

 

 سالمندان سنی گروه مناسب تغذیه با آشنایی: کلی هدف

بیماری های  -ارزیابی و غربالگری تغذیه ای -تغییرات فیزیولوژیک  -نیازهای تغذیه ای خاص :واژگان کلیدی

 سوء تغذیه-مزمن
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 مقدمه 

توجه به تغذیه . سال و باالتر اطالق می گردد ولی تغییرات سالمندی از  سالها قبل آغاز می شود 65گرچه دوران سالمندی به 

 از تاثرمبه مواد مغذی  سالمنداننیاز . در این دوران به دلیل تغییر نیازهای تغذیه ای بدن از اهمیــت به سزایی برخوردار است

 .ه و در افراد مختلف با یكدیگر متفاوت استدوهای بیولوژیكی دوران میانسالی و سالمندی بداروها، بیماریها و پدیده 

مواد  به شكلی که تمامی نیازهای فرد به استغذاهای ساده و کم حجم  ای برای این سنین، تهیه تغذیه توصیهمهمترین 

غذایی روزانه از اهمیت خاصی  برنامهغذا در  عنوانتخاب  .باشد اومتناسب با فرهنگ مصرف تامین گردد و در عین حال مغذی 

مانند شیر ولبنیات کم ) و کم کلسترول یمواد غذایی کم چربسالمندان، مصرف برنامه غذایی  نكته اساسی در .برخوردار است

 .استکم نمک و پر فیبر  ،...(چرب، کاهش مصرف روغن، کره، خامه و 

  .شده در فصل اول برای این گروه سنی نیز توصیه می شودتوصیه  با مقادیرگروه غذایی  0مصرف متنوع و متعادل 

 نیازهای تغذیه ای خاص سالمندان 

 ه توصیــدن ـــآب برای پیشگیری از یبوست وکم آبی ب“ ترجیحا مایعاتلیوان  6-8 مصرف روزانه درافراد مسن

بیشتر  و به همین دلیل احساس تشنگی می کنند کمتر علیرغم  نیاز واقعی به مایعاتمسن را افراد ـــزی ،دکنی

 . مستعد کم آبی بدن و یبوست هستند

 های  سایرگروه با افزایش سن نیاز به انرژی کاهش می یابد به همین علت نیاز متابولیسمی بدن به انرژی کمتر از

ابت نگهداشتن وزنشان کمتری برای ثغذای  مندنیازدر نتیجه کمتری دارند و بدنی افراد مسن فعالیت  .سنی است

 مصرف غذاهای کم حجم و غنی از مواد مغذی را بیشتر توصیه کنید ،برای محدود کردن دریافت انرژی .ندهست

 .دهنکاهش دنیز ها  را  ین و چربیرو مصرف مواد شی نندک

 از لحاظ )از منابع با کیفیت باال  داز آنجاکه در سالمندان نیاز به انرژی کاهش می یابد، پروتئین مورد نیاز بدن بای

تامین  یتخم مرغ، فرآورده های لبنی بدون چربی یا کم چربسفیده چربی، مرغ، ماهی، کم مانند گوشتهای ( پروتئین

غالت و حبوبات نیز از منابع گیاهی پروتئین هستند که اگر با هم مصرف شوند تمامی اسیدهای امینه ضروری . شود

توصیه کنید حدود نیمی . کل انرژی روزانه را تشكیل می دهد% 20پروتئین حدود . ین می کنندمورد نیاز بدن را تام

 .باشد( حدود سه نوبت در هفته)از پروتئین مصرفی از نوع حیوانی و مصرف گوشت در سنین سالمندی باید متعادل 
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 کل انــرژی دریافتی در % 05از دریافت چربی نباید بیش  .در رژیم غذایی سالمندان محدود شود دبای مصرف چربیها

که باید تا حداکثر (شامل چربی پنهان در گوشت ، انواع روغن جامد و کره)چربی اشباع  سهم "روز باشد، خصوصا

سالمندان افزایش می یابد و در نتیجه  ندبتوده چربی  قداربا افزایش سن م. انرژی دریافتی روزانه کنترل شود% 25

بیماریهای قلبی و عروقی افزایش می  و دیابت افزایش فشارخون ، ی نظیرییهاربیمابه خطر ابتال چاقی و  احتمال

بطور کلی باید میزان کلسترول مصرفی کمتر از . سال مفید است 75تا  05کنترل شدید چربی خون برای سنین .یابد

 .میلی گرم در روز باشد 055

  کلسیم و ویتامین جذبD  بنابراین با افزایش سن نیاز بدن به مصرف منابع غنی با افزایش سن کاهش می یابد بدن

در پوست از طریق  Dاز طرف دیگر میزان تولید ویتامین . افزایش می یابد Dو ویتامین ( مانند شیر و لبنیات)کلسیم 

بر این اساس . را توصیه کنید Dبرای مصرف جگر و روغن کبد ماهی برای تامین ویتامین .نور آفتاب کاهش می یابد

میلی گرم در روز کلسیم  2055تا  2555سال  65بالغین باالی چنین همه سال و هم 05زنان باالی  وصیه می شودت

 . کنند دریافت( از طریق مصرف مواد غذایی غنی از کلسیم و مكمل دارویی "مجموعا)

 توانایی جذب ویتامین   با افزایش سنB12  رمز، ماهی، شیر و مصرف مقدار مناسبی از گوشت ق .کاهش می یابدبدن

را با در نظر گرفتن مالحظات سالمتی فرد و   B12به عنوان منابع ویتامین (  طبق واحد های معرفی شده)تخم مرغ 

 .بیماریهای زمینه ای احتمالی کنترل و مورد تاکید قرار دهید

  کمبود ویتامینB6 م این ویتامین افزایش و به علل مختلف در سالمندان شایع است زیرا با باال رفتن سن متابولیس

از طرف دیگر در سالمندان به علت مصرف ناکافی گوشت دریافت این ویتامین کاهش می . جذب آن کاهش می یابد

توصیه کنید بطور منظم منابع غنی این ویتامین از جمله انواع گوشت، جگر، شیر، تخم مرغ، حبوبات و غالت . یابد

 .مصرف شود( پوست نگرفته)کامل 

 ه غذاهای کم انرژی ـــرادی کــآهن در سالمندان نسبت به افراد دیگر شیوع کمتری دارد اما در اف ی فقرکم خون

 است و یكسان  آهن نیاز مردان و زنان سالمند به .و یا مشكوك به سوء تغذیه هستند شایع است مصرف می کنند

 حبوبات و سبزی ماهی، جگر، مرغ، گوشت،زرده تخم . میلی گرم است 7به طور متوسط میزان توصیه شده روزانه 

 .می باشندآهن مانند جعفری، برگ چغندر،گشنیز و بخش های تیره برگ از منابع های برگ سبز تیره 

 تر  نسبت به افراد جوان یبعالوه ممكن است افراد مسن جذب روی کمتر. در سالمندان پایین است روی مصرف

مانند مكملهای آهن و است شایع  ندر میــانساالمصرف آنها یی که شامل داروها لی از عوامبرخ. داشته باشند

منجر به کمبود مسئله  این د ونده افزایشیا ترشح آن را در ادرار و  ردهختل کرا مد جذب روی نکلسیم می توان

و ت حبوبا ،گوشت، شیرجگر،  .مكمل روی تجویز می شود “برای این افراد معموال ه همین دلیلب. شوددر بدن روی 
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برخی از عالئم کمبود روی شبیه عالئمی است که بطور طبیعی همزمان با . از منابع غنی روی می باشندگندم 

د ــباشنهمــراه اگر این عالئم با کمبود روی  .انواع درماتیت هاو  چشایی حس سالمندی بروز می کند مانند کاهش

 .ناشناخته باقی می ماندعلـت اصلی عالئم فوق 

  کمبود این عنصر نیز یكی از مشكالت تغذیه . از امالح موثر در استحكام و مقدار توده عضالنی بدن است یكیمنیزیم

ای در سنین سالمندی می باشد و در سالمندان مبتال به سوء تغذیه و سندرم های سوء جذب نیز بیشتر مشاهده می 

دانه کامل ذرت، مالس، ادویه ها، اسفناج، نخود آجیل، لوبیای سویا، : منابع غذایی غنی از منیزیم عبارتند از. شود

 .سبز، جگر و گوشت گاو

 تغییرات فیزیولوژیکی در سنین سالمندی

افت کمی نیز در .  زیرا فعالیت بدنی به طرز چشمگیری کاهش می یابد. با افزایش سن، میزان متابولیسم بدن افت می کند

سالگی و کاهش توده  45تا  05توده بافت نرم عضالنی از سنین حدود کاهش . میزان متابولیسم در حال استراحت رخ می دهد

کاهش توده عضالنی به ویژه در مردان شایع تر است و ممكن است با کاهش وزن . سالگی آغاز می شود 70چربی از حدود 

وقی و متابولیک می عر-با افزایش سن تجمع چربی در تنه افزایش می یابد و سبب افزایش خطر بیماریهای قلبی. تظاهر نكند

 .شود

کاهش آلبومین و کلسترول . با افزایش سن، نسبت کمر به باسن افزایش می یابد که این حالت در افراد سیگاری بیشتر است

 .سرم، از شاخص های مرگ و میر دوران سالمندی هستند 

زمان قحطی و کم غذایی و محافظت  چربی به عنوان عامل موثر در تولید انرژی در. در سالمندان نقش چربی ها حیاتی است

  .کننده در برابر شكستگی لگن عمل می کند و در حفظ تعادل گرمایی بدن نقش دارد

 سوء تغذیه در سالمندان

 :روش های ارزیابی و غربالگری تغذیه ای در سالمندان

است که برای تعیین تغییر در رژیم غذایی ارزیابی تغذیه ای شامل یک مصاحبه ساده برنامه غذایی با فرد سالمند و یا همراه او 

و محصوالت لبنی و میزان دریافت مایعات ( گوشت، مرغ، ماهی ، تخم مرغ)غنی از میوه و سبزی، غذاهای حاوی پروتئین

سالمندانی که قادر به تغذیه مستقل نیستند به دلیل کمبود انرژی، پروتئین، روی و  .مطابق برنامه کشوری انجام می شود

 .در معرض خطر سوء تغذیه قرار دارند Cین ویتام

با توجه به شیوع سوء تغذیه در . از انجا که اصالح سوء تغذیه مشكل است تشخیص به موقع سوء تغذیه بسیار مهم می باشد

وزن . می گیردسنین سالمندی، روش های مختلف ارزیابی و کنترل وزن برای شناسایی سوء تغذیه مورد استفاده قرار 

هرگونه کاهش وزنی عالمت خطر سوء تغذیه است بنابر این سعی شود از ترازوی  .ن باید به طور مرتب کنترل شودسالمندا
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وزن کردن سالمندان باید در صورت امكان با لباس زیر به شیوه ای که برای . ثابتی برای وزن کردن فرد سالمند استفاده شود

  .حرکت فرد سالمند مناسب باشد صورت گیرد

یی که برای ارزیابی وضعیت تغذیه در سالمندان مورد استفاده قرار می گیرند شامل تكنیكهای چند بعدی، روش ها

 . آنتروپومتری، آنالیز ترکیب بدن و مارکرهای بیوشیمیایی هستند

  پرسشنامه(Mini Nutritional Assessment) MNA یک روش چند بعدی است .MNA  یک ارزیابی کلی از

وجه به ناهمگون بودن شاخصها انجام می دهد و افراد مبتال به سوء تغذیه، در خطر سوء تغذیه و وضعیت تغذیه با ت

به عنوان یک روش مناسب و معتبر بالینی به حساب می آید و در  MNA. دارای تغذیه مناسب را تشخیص می دهد

برای غربالگری  .ی گیردبرنامه کشوری مراقبت از سالمندان جهت تعیین وضعیت تغذیه مورد استفاده قرار م

با دادن امتیازهای مناسب پر شده و در انتها جمع بندی  MNA پرسشنامه المندان از نظر سوء تغذیه، بایدس

 .امتیازات صورت گیرد

   نمایه توده بدنی(BMI=Body Mass Index)  از شاخص های آنتروپومتری بوده و ابزار مفیدی برای غربالگری

. است اما قادر به تشخیص تغییرات بین توده چربی و توده بدون چربی نیست( کاربردی)است زیرا ارزان و ساده 

در  (Under-nutrition)و کمبود تغذیه  (malnutrition)بعالوه روی ارزش کات آف برای تشخیص سوء تغذیه 

 Kg/m214ت آف کا. کات آف استاندارد برای جمعیت سالمند بسیار پایین است. سالمندان اتفاق نظر وجود ندارد

از . نشان می دهد MNAبر پایه  (Undernourishment)را در تشخیص کمی دریافت %( 70,0)دقت بیشتری 

طرف دیگر باید توجه داشت که به علت تحلیل بافت عضالنی و یا خمیدگی پشت در سالمندان، محاسبه نمایه توده 

،  ICUدر سالمندان نارسایی قلبی، جراحی قلب و بستری شدن در  همچنین. بدنی  ممكن است دقیق صورت نگیرد

پایین حتی اگر با احتباس آب ماسكه شده باشد یک فاکتور خطر مشخص است بنابراین شاخص  BMIداشتن 

BMI همیشه بیانگر ترکیب بدنی مناسب نیست. 

 :توصیه های تغذیه ای برای سالمندان دارای اضافه وزن یا چاق

 در بعضی از بیماران کاهش وزن یا چربی بدن آسان نیست باید پیشگیری از اضافه وزن را در اولویت  به علت اینكه

در این خصوص به توصیه های تغذیه )برای افرادی که اضافه وزن دارند توصیه می شود "این اقدام خصوصا. قرار داد

 (.ای در فصل اول، مبحث ارزیابی نمایه توده بدنی مراجعه شود

 ی که علت افزایش وزن احتباس آب در بدن به علت بیماری باشدکاهش مصرف نمک را توصیه کنیددر صورت. 

  در افرادی که هایپرکلسترولمی دارند برای کاهشLDL را خون رژیم غذایی با محدودیت مصرف چربی های جامد 

 .توصیه کنید
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 و شكر و انواع چربی ها را کاهش دهند در صورت باال بودن تری گلیسیریدها تاکید کنید مصرف مواد شیرین، قند .

علت افزایش وزن ناخواسته به همراه افزایش تری گلیسیرید و کلسترول خون می تواند محدودیت مصرف چربی نیز 

شامل قندهای ساده نظیر قند و )باشد زیرا افرادی که رژیم غذایی شدید بدون چربی را رعایت می کنند کربوهیدرات 

بیشتری مصرف می نمایند که ناخواسته سبب افزایش ...( ای مانند نان، برنج، سیب زمینی و شكر و مواد نشاسته 

بنابراین به جای تاکید زیاد به کاهش مصرف چربی و کلسترول بهتر است مصرف انواع غذاها از گروه . وزن می شود

 .های غذایی مختلف و به میزان متوسط و متعادل را توصیه کنید

 سالمندان الغر

اگرچه بیشترین مشكل تغذیه ای در سنین جوانی و میانسالی چاقی است اما در افراد سالمند مشكل اصلی کاهش وزن و  

 . الغری می باشد

در سالمندان اثرات سوء بی شماری دارد که عبارتند از زخم  ،12نمایه توده بدنی کمتر از  پــروتئین -ســوء تغذیــه انـــرژی

عالوه بر . ستگی لگن، ناهنجاری های شناختی، کم خونی، ضعف عضالنی، خستگی، ادم و مرگ و میرهای فشاری ، عفونت، شك

کاهش پاسخ های ایمنی  وــی بـــا افزایش حساسیت تاخیری پــروتئین سبب تضعیف سیستم ایمن -آن سوء تغذیه انـــرژی

 .می شود

 :دالیل کاهش وزن 

  .بی اشتهایی ، تحلیل توده عضالنی ، الغری مفرط و کم آبی : بارتند ازچهار علت اصلی در کاهش وزن افراد سالمند ع

 تشخیص سوء تغذیه

 :زیر صورت می گیرد معیارهایتشخیص سوء تغذیه بر اساس وجود یكی یا بیشتر از 

  طی شش ماه که بر مبنای وزن ثبت شده قبلی و % 25طی یک ماه یا % 0کاهش وزن ناخواسته مساوی یا بیشتر از

الزم است به دهیدراتاسیون، ادم و افیوژن مایع که . صورت نبود گزارش، بر اساس گفته خود فرد تعیین می شوددر 

 .بر وزن فرد اثرگذار است نیز توجه شود

 BMI  نیز سوء تغذیه را منتفی نمی  11البته نمایه توده بدنی مساوی یا بزرگتر از . نشان دهنده سوءتغذیه است   11کمتر از

 .وزن از دست داده است "انند فرد چاقی که اخیرام. کند 

  این یافته اختصاصی نیست اما عامل پیش بینی کننده برای مرگ و : گرم در دسی لیتر 0/0سرم آلبومین کمتر از

سرم آلبومین طبیعی علیرغم وجود سوء تغذیه که : در دو مورد دیگر نیز کمک کننده است. میر و ناتوانی افراد است

بود مصرف یک ماده غذایی ایجاد می شود و افت سریع سطح سرمی آلبومین بدنبال سوء تغذیه همراه با بدنبال کم

 .التهاب و هیپرکاتابولیسم
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  امتیاز کلیMNA   27کمتر از  

 کاهش قدرت عضالنی بر اساس استانداردهای موجود 

  (       2155کمتر از )کاهش تعداد لنفوسیت ها 

 :یكی یا بیشتر از کرایتریاهای زیر باید وجود داشته باشد برای تشخیص سوء تغذیه شدید

  ماه 6طی % 20طی یک ماه یا بیشتر یا مساوی % 25کاهش وزن ناخواسته بیشتر یا مساوی 

 BMI   28کمتر از  

 گرم در دسی لیتر 0سرم آلبومین کمتر از 

علل پاتولوژیک بی اشتهایی که به طور غیر مستقیم سبب کاهش وزن و سوء تغذیه می شوند نیز باید در تشخیص وجود سوء 

 .افسردگی عالوه بر تغییر اشتها، بر هضم و تعادل انرژی و وزن هم اثر داردبه طور مثال . تغذیه در سالمندان مد نظر قرار گیرد

جهت انجام مداخالت تغذیه ای مناسب برای پیشگیری از تخریب بیشتر بافتها و خطرات بعد از تشخیص زود هنگام الزم است 

 .آن در سالمند، ارجاع به موقع به مشاور تغذیه صورت گیرد

 : مداخالت  تغذیه ای

فراد در این ا .راهنمای مداخله تغذیـــه ای شامل افزایش وزن از طریق افزایش دریافت پروتئین، انرژی و مایعات می باشد

  .مكرر در روز توصیه می شودبه دفعات  تغذیه

 :توصیه های کلی در مبتالیان به سوء تغذیه عبارتند از

مانند جگر، عدس، نخود سبز، نان گندم کامل مانند سنگک، گوشت ( ZN)حاوی مقادیر مناسبی روی باید رژیم غذایی  -

 .تجویز کردمكمل مولتی ویتامین حاوی روی نیز می توان . باشدو لبنیات 

ساعت  1-0  هربه فاصله بهتر است . دیبرنامه غذایی و میان وعده ها را بر اساس اشتها و میل و رغبت بیمار تنظیم نمای  -

 .ندمیان وعده ای میل نمای

 .توصیه می شودو یا مكمل های آن  B12و  Dویتامین های ،  مصرف منابع مهم کلسیم -

 .بنوشند...( شیر، چای، دوغ، آب میوه طبیعی و آب ، ) لیوان مایعات 6-8روزانه  -

 .است از سه وعده غذای اصلی قابل پذیرش تر  وعده غذای سبک   0-6مصرف روزانه  -

 .د كننغذاهای مشابه مصرف ن های متوالیروز تنوع در مصرف روزانه مواد غذایی رعایت شود به این معنی که در -

. کیلوکالری می باشد 2955کیلوکالری و در زنان  1155سال  02در مردان باالی روزانه میانگین کالری دریافتی  -

در این موارد باید از . کیلوکالری در روز مصرف می کنند افزایش می یابد 2055در افرادی که کمتر از  احتمال سوء تغذیه

 .دکنناستفاده  ی تامین کننده انرژیمكمل ها
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در صورت ابتالء به . ساس وضعیت چربی، فشار خون و اسید اوریک توصیه شودبر اگوشت  مصرف مقادیر کافی انواع -

پروتئین برای  g/kg 10/2-2مصرف روزانه . گوشت قرمز به میزان مناسب در برنامه غذایی گنجانده شود "آنمی حتما

 (.گرم 46و زنان  06مردان حدود ) سالمندان توصیه می شود

در صورت مشكالت گوارشی و دندانی به صورت .دکننمصرف سهم  سبزی  0تا  0 و  یوهمسهم  4تا  1روزانه به طور مرتب   -

 .پخته  مصرف شوند

همچنین در این گروه از .میزان میوه و سبزی مصرفی نباید در حدی باشد که سبب کاهش اشتها و یا مشكالت گوارشی شود -

ست سبزی ها به شكل پخته همراه با کمی روغن سالمندان به خصوص در صورت وجود مشكالت دندانی و گوارشی بهتر ا

 . زیتون و یا انواع پنیر برای هضم راحت تر و انرژی بیشتر و میوه ها به شكل کمپوت مصرف شود

 به طور مرتب و روزانه مورد استفاده قرار گیرد  "میوه ها به عنوان میان وعده حتما  -

نوان میان وعده به شكل خام در ساالد و یا به شكل بخار پز یا آب پز سبزی هایی نظیر گوجه فرنگی، هویج و گل کلم به ع -

 . میل شود

 .بیشتر استفاده شود...( انواع آش، سوپ، برخی از خورش ها و )از غذاهای تهیه شده با سبزی ها  -

وجه فرنگی، فلفل دلمه هویج، گ)برای افزایش اشتها در سالمندان الغر غذا در بشقاب بزرگترکشیده شود و از سبزیهای رنگی  -

 .در غذا استفاده شود......( ای و 

از غذاهایی که تهیه آنها آسان است مانند فرنی، ماست و خیار حاوی کشمش و گردو و شیربرنج، پوره تخم مرغ و سیب  -

 .زمینی و شله زرد برای تكمیل انرژی دریافتی توصیه می شود

در  TPNدر تغذیه از راه دهان یا استفاده از لوله و  ( با انواع ویتامین ها و امالح)استفاده از غذاها و نوشیدنی های غنی شده  -

 .موارد پیشرفته تر توصیه می شود

در زمان غذا خوردن نیز باید . دندر صورت وجود دیسفاژی غذاها باید به شكل خرد شده و یا نرم و پوره شده استفاده شو  -

 .قرار داشته باشد راستو بدن در وضعیت مناسب، در حالت نشسته 

، روی و  Eو ویتامین  cحاوی ویتامین  رژیم غذایی پرکالری، پر پروتئین همراه مكمل ویتامین در صورت وجود زخم بستر -

 .مایعات کافی برای ترمیم زخم ها و تشكیل بافت جدید توصیه می شود

و ( جوانه گندم، ماش یا عدس)یكی از بهترین توصیه ها برای مقوی و مغذی کردن غذا، اضافه کردن غالت جوانه زده   :توجه

 .  مصرف جوانه غالت انرژی و پروتئین غذا را افزایش می دهد. یا پودر غالت جوانه زده در برنامه غذایی می باشد

 :روش های افزودن انواع جوانه غالت به غذا

 ده از جوانه غالت در تهیه انواع ساالداستفا -
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 آش ها ها و استفاده از جوانه غالت در تهیه انواع سوپ-

 ...اضافه نمودن پودر جوانه غالت در انواع ساالد، ماست، ماست خیار و  -

 :برای افزایش دریافت انرژی و پروتئین در سالمندان

 .ست، سوپ یا فرنی اضافه کردمی توان کمی پودر شیر خشک به غذاهایی مانند شیر، ما -

در سالمندان )میل شود  تخم مرغ آب پز در صبحانه یا میان وعده و یا همراه با غذا هایی همچون عدس پلو یا رشته پلو -

عدد  4-0عدد در هفته و برای سالمندان سالم  0بیماری های قلبی و هایپرکلسترولمی حداکثر  فشار خون باال، مبتال به دیابت،

در مصرف سفیده تخم مرغ در این بیماران محدودیت فوق وجود ندارد و می توانند یک سفیده کامل  (.در هفتهتخم مرغ  زرده

 .تخم مرغ که حاوی پروتئین کاملی در هر روز مصرف نمایند

 .بعنوان میان وعده میل شود.....( گردو، پسته، بادام و ) مغز هاانواع  -

 .ش ها، خوراك ها، آبگوشت و عدسی، خوراك لوبیا و غیره استفاده شودازانواع حبوبات در خورش ها، آ -

سهم از  22سالمندان الغر می توانند روزانه تا . مقدار بیشتر استفاده شودبه نان، برنج و ماکارونی  انندگروه نان و غالت ماز  -

خوراك لوبیا ، ,،کوکو ،تخم مرغ نند برنج از نان همراه سایر مواد غذایی مامی توانند به طور مثال . این گروه مصرف کنند

 .دکنناستفاده  ...عدسی و 

 .دکنناز سیب زمینی آب پز درانواع غذاها و یا در میان وعده ها استفاده  -

، نان و پنیر، نان و سیب زمینی، نان و تخم مرغ، نان و خرما، (سبوس دار "ترجیحا) حداقل دو میان وعده شامل بیسكویت  -

 .دکنننان شیر مال همراه با یک لیوان شیر و انواع میوه در فواصل وعده های اصلی غذایی استفاده نان روغنی، 

 .دکننروغن زیتون داخل ساالد اضافه  -

بیسكویت و شیر، نان و ) به اشكال مختلف بعنوان میان وعده کم خامه شیر، ماست، پنیر و بستنی گروه لبنیات شاملاز -

روزانه حداقل دو لیوان ماست مصرف  "در صورت عدم تحمل شیر حتما.استفاده شود.....( نج، فرنی و ماست، نان و پنیر، شیربر

 .سهم از مواد این گروه مصرف کنند 4تا  0سالمندان الغر می توانند روزانه  .شود

 توصیه هایی برای فعالیت بدنی

 توصیه کنید هر فرد حداقل .نقش دارد کم تحرکی استیكی از مهم ترین عوامل غیر تغذیه ای که در بروز بیماری های مزمن 

و ورزش باعث افزایش توده استخوانی . دقیقه ورزش کند  05روز در هفته و هر بار   0دقیقه و یا  40روز در هفته و هر بار  0

اوب داشته توصیه کنید افراد برنامه ورزشی منظم، طوالنی و متن. دمی شوتقویت عضالت و پیشگیری از سقوط سالمندان 

، بدن سازی، راه رفتن تند و دویدن آرام (هوازی)می تواند شامل حرکات نرم، سبک، آیروبیک  سالمندانورزش در . باشند
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پیاده روی،  :توصیه می شوند عبارتند ازاستئوپروز  و برای پیشگیری ازاع ورزش هایی که با تحمل وزن همراه هستند انو. باشد

 .تنیس و پاروزدندوی آهسته، نرمش آیروبیک، 

-اسكلتیدر مـورد افرادی که به بیماری های . دتوجه داشته باشید که ورزش باید متناسب با وضعیت قلب و عروق فرد باش 

فعالیت ورزشی را فرد مبتال هستند و یا تاکنون ورزش نكرده اند بهتر است با احتیاط عمل کرد و با توجه به شرایط  عضالنی

دنی باعث بهبود عملكرد سیستم قلب و عـــروق، کاهش چربی و فشارخون می شود و توانائی فرد را در فعالیت ب. تنظیم نمود

 .مقابله با استرس ها افزایش می دهد

بار در هفته به مدت  1-0( کار با وزنه)به علت احتمال تحلیل بافت عضالنی در دوران سالمندی، انجام ورزش های قدرتی 

 .شوددقیقه توصیه می  05حداقل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : خالصه

  بـه شـكلی کـه     اسـت غذاهای ساده و کم حجم  ای برای این سنین، تهیه تغذیه توصیهمهمترین

 .باشد اومتناسب با فرهنگ مصرف تامین گردد و در عین حال مواد مغذی  تمامی نیازهای فرد به

برنامـه   نكتـه اساسـی در   .غذایی روزانه از اهمیت خاصی برخوردار است برنامهغذا در  نوعانتخاب 

مانند شیر ولبنیـات کـم چـرب،    ) و کم کلسترول یمواد غذایی کم چربسالمندان، مصرف غذایی 

 .استکم نمک و پر فیبر  ،...(کاهش مصرف روغن، کره، خامه و 

  کاهش می یابد به همین علت نیاز متابولیسمی بدن به انرژی کمتـر   انرژیبا افزایش سن نیاز به

غـذای   منـد نیازدر نتیجـه  کمتری دارنـد و  بدنی افراد مسن فعالیت  .های سنی است سایرگروه از

 توصـیه کنیـد   ،برای محدود کردن دریافـت انـرژی   .ندهستکمتری برای ثابت نگهداشتن وزنشان 

هـا    ین و چربـی رو مصرف مواد شی نندک مصرف غذاهای کم حجم و غنی از مواد مغذی را بیشتر

 .دهنکاهش دنیز را 

 چـاقی و   احتمـال سالمندان افزایش مـی یابـد و در نتیجـه     ندبتوده چربی  قدارایش سن مبا افز

بیماریهای قلبی و عروقی افـزایش مـی    و دیابت افزایش فشارخون ، ی نظیرییهاربیماخطر ابتال به 

 سال مفید است 75تا  05کنترل شدید چربی خون برای سنین .یابد

  جوانی و میانسالی چاقی اسـت امـا در افـراد سـالمند     اگرچه بیشترین مشكل تغذیه ای در سنین

، کـم  یی ناکافی، شاخص توده بـدنی پـایین  رژیم غذا. مشكل اصلی کاهش وزن و الغری می باشد

کـاهش وزن حتـی هنگـامی    . شدن دور بازو و کاهش آلبومین سرم با شكستگی لگن ارتباط دارد

  .گن را افزایش می دهدکــه بــه صورت خود خواسته انجام شود احتمال شكستگی ل
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 اختالالت ناشی از کمبود یدو کنترل  پیشگیریهفتم فصل 

 

 

 :انتظار می رود فراگیران: اهداف اختصاصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آن از ناشی اختالالت و ید کمبود از پیشگیری برنامه با آشنایی:  کلی هدف

 دنده شرح را آن کمبود از ناشی اختالالت و سالمت در ید نقش 

 دنکن بیان را گواتر مختلف ودرجات بندی طبقه 

 ندنک بیان را ید کمبود از ناشی اختالالت وکنترل پیشگیری روش بهترین. 

 دنده شرح را یددار نمک نكهداری صحیح روش 

 دنده شرح را آموزان دانش یدادرار پایش برنامه 

 هورمونهای تیروییدی  –ید ادرار  –نمک یددار  –گواتر  -اختالالت ناشی از کمبود ید :واژگان کلیدی
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 مقدمه 

 .مشكل کمبود ید و اختالالت ناشی از آن در بسیاری از مناطق ایران به عنوان یک بیماری آندمیک شناخته شـــده است

رشد و نمو فرد، حتی قبل از تولد، این ماده غذایی برای . یــــد یـــک عنصـــر اســـاســـی بــرای بقـــای انســـان است

این هورمون هابرای ساخت برای تكامل و . سنتزهورمون های تیروئیدی وابسته به ید است . باشد نیــز مــــورد نیـــاز مـــی

 عملكرد طبیعی بدن، مغز و دستگاه عصبی، برای حفظ گرمای بدن و انرژی ضروری هستند

این کمبود پـــی آمــــدهای . د، تیروئید نمی تــــواند به اندازه کافی هورمون بسازدوقتی ید به اندازه کافی به بدن نرس 

این پی آمد ها شامل گواتر، . اختالالت ناشی از فقر ید  می نامند"بهـــداشــتی مهـــمی دارد که مـــجمـوعه آنها را 

به مخاطره افتادن توسعه اجتماعی و  "و نهایتاهیپوتیروئیدیسم، کرتی نیسم، بی کفایتی تولید مثل، مرگ و میر کودکان 

 .اقتصادی جوامع می باشند

گواتر در یک منطقه بارزترین نشانه کمبود ید است که از سنین کودکی ظاهـــر می شـــود و بـــا افزایش سن، بزرگتر شده 

یوع در دختران و پسران یكسان در سنین پایین ش. به صورت گواترهای گره دار در می آید "و پس از بیست سالگی معموال

برابر بیشتر در معرض عوارض قرار  6گاهی در مناطق کمبود ید زنان تا . است ولی پس از بلوغ شیوع در پسران کاهش می یابد

درصد پسران و  45درصد برسد منطقه آندمیک و چنانچه بیش از  25اگر در منطقه ای شیوع گواتر به بیش از .  می گیرند

 . درصد دختران مبتال به گواتر باشند منطقه را هیپرآندمیک می گویند 05متجاوز از 

 :برای طبقه بندی گواتر از جدول زیر استفاده می شود

 

 

 شرح درجه 

 گواتر غیر قابل لمس و غیر قابل رویت است درجه صفر

توده ای در جلوی گردن، قابل لمس است اما در وضعیت طبیعی گردن دیده نمی شود، اگر  3درجه 

 سر به طرف باال گرفته شود با انجام عمل بلغ توده قابل رویت است و حرکت می کند 

توده قابل رویت در جلوی گردن است که در وضعیت طبیعی گردن نیز دیده می شود و  2درجه 

 است و در هنگام لمس احساس می شود نمایانگر بزرگی تیروئید
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بیشترین میزان ید در ماهی و به میزان کمتر در شیر، . کم است“ میزان ید موجود در مواد غذایی معموال :منابع غذایی ید

در مناطقی که میزان ید در آب و خاك کم است محصوالت غذایی حیوانی و گیاهی ید کافی . تخم مرغ و گوشت وجود دارد

زیر نمک بعنوان به دالیل . به همین دلیل بهترین راه تامین یدمورد نیاز بدن استفاده از نمک یددار تصفیه شده است .ندارند

 : بهترین حامل برای ید انتخاب شده است

 .ثابت است“ میزان مصرف روزانه نمک معموال -2

 .مصرف نمک وابسته به وضعیت اقتصادی خانوار نیست -1

 .راحتی قابل انجام استنظارت و پایش مصرف آن به  -0

 .افزودن ید به نمک تاثیری بر بو، رنگ یا مزه نمک ندارد -4

 .افزودن ید به نمک اثر سوء بر مصرف کننده نمی گذارد -0

 .هزینه های افزودن ید به نمک بسیار ناچیز است -6

 .روش مطمئن و ایمنی است -7

 .اثرات مثبت این روش در کشورهای دیگر دیده شده است -8

ید به نمک   PMM  45یددار نمودن نمک قدیمیترین، مناسبترین و کم خرجترین روش کنترل کمبود ید است در کشورما 

 .برای مصرف نمک خوراکی باید از نمک یددار تصفیه شده استفاده شود. های خوراکی اضافه می شود

نمک های یددار نباید . بیشتری حفظ می نماید نمک های تصفیه شده یددار به دلیل خلوص باال میزان ید را بهتر و به مدت

به مدت طوالنی در معرض نور خورشید و یا رطوبت قرار گیرند چرا که ید خود را از دست می دهند، بهتر است نمک یددار در 

 ید وظروف بدون منفذ پالستیكی، چوبی، سفالی یا شیشه ای رنگی با سرپوش محكم نگهداری شود، همواره باید به تاریخ تول

 .انقضا ی نمک و وجود پروانه ساخت از وزارت بهداشت و قید عبارت تصفیه شده بر روی بسته بندی نمک دقت نمود

فاقد مجوز تولید وپروانه ساخت ازوزرات بهداشت هستند ، بدلیل نداشتن یدکافی  نمک هایی که یددار وتصفیه شده نیستند و

وجود این ناخالصی ها در نمک می تواند منجر به بروز عوارض نامطلوب در . نودوانواع ناخالصی هایی کهه دارند توصیه نمی ش

حتی ممانعت در جذب آهن موجود در وعده .  اندام های گوارشی، کلیوی و کبدی شده و در مواردی ایجاد مسمومیت نماید

ساخت از وزارت بهداشت هستند مثل نمک هایی که فاقد پروانه . غذایی ودرنتیجه ابتال به کم خونی ماشی از کمبود اهن گردد

 . نباید مصرف شوندناخالصی  نمک دریا بدلیل ید کم و

گرچه برای پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی و افزایش فشارخون مصرف کم نمک توصیه شده است، اما همان مقدار کم 

نمک های تصفیه شده یددار به دلیل خلوص باال .ید باید از نمک های یددار تصفیه شده باشد تا ید مورد نیاز بدن را تامین نما

 ..میزان ید را بهتر و به مدت بیشتری حفظ می نماید
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 پایش میزان ید ادرار در کشور

مطلوب ترین روش پایش برنامه اطمینان از کفایت دریافت ید از طریق رژیم غذایی، اندازه گیری ید ادرار نمونه قابل قبولی از 

این برنامه بطور ساالنه در کشور اجرا . رانشان دهدآن منطقه درکه می تواند کفایت دریافت ید  است ساله  8-25دانش آموزان 

میكروگرم دردسی لیتر باشد به معنی کفایت دریافت ید درجمعیت منطقه   25-15اگر میانه یدادرار دانش آموزان . می شود 

یكروگرم دردسی لیتر نشانه باالبودن دریافت ید است که می تواند منجر به پرکاری تیروئید م 05میانه یدادرار باالتر از . است

 .بشود

 :به منظور کنترل کیفیت وهمچنین مصرف نمک یددار تصفیه شده در سطح کشوردانشگاهها باید بدین شرح اقدام نمایند

 ارشناس مسئول تغذیه معاونت بهداشتی باریاست معاون بهداشتی ودبیری ک IDDتشكیل کمیته دانشگاهی برنامه -2

نظارت در سطح تولید بر عهده کارشناسان اداره نظارت بر مواد خوراکی است که ضمن نظارت مستمر برکارخانجات تولید -1

کننده نمک یددار تصفیه شده اقدام به نمونه برداری ودر صورت مغایرت پاسخ آزمایشگاه با معیارهای ملی با واحد موبوطه 

 .رداهای قانونی خواهند نمودبرخو

نظارت در سطح توزیع شامل فروشگاههای عرضه نمک یددار تصفیه شده که مسئولیت پایش ونمونه برداری از نمک های -0

موجود دراین مراکز به عهده کارشناس یا کاردان بهداشت محیط می باشد که در صورت مغایرت پاسخ آزمایشگاه با معیارهای 

همچنین نظارت بر نمک های مصرفی اماکن ومراکز عرضه . ه برخورداهای قانونی خواهند نمودملی با واحد موبوط

به ...(رستوران ،اغذیه فروشی،سربازخانه،کارخانه یا کارگاه ،بوفه مدارس ،زندان ،آسایشگاهها ،سلف سرویس ادارات و)موادغذایی

 .ج صورت می گیردعهده بازرسیت بهداشت محیط می باشد که با استفاده از کیت ید سن

توسط بهورزهرساله در زمان سرشماری  وتوسط کیت یدسنج انجام و ( روستایی )پایش نمک های خوراکی مصرفی خانوار-4

 .پوشش مصرفی نمک یددار روستا در زیج حیاتی درج می شود

 .همچنین مسئولیت انجام ید سنجی  با کیت ید سنج در مدارس روستایی به عهده بهورز می باشد-0

ساله به منظور حصول اطمینان از کفایت دریافت ید درمنطقه انجام می  8-01برنامه پایش ادواری ید ادرار دانش آموزان  -6

 .شود

میكروگرم دردسی لیتر باشد به   25-15اگر میانه یدادرار دانش آموزان . این برنامه بطور ساالنه در کشور اجرا می شود  -7

میكروگرم دردسی لیتر نشانه باالبودن دریافت ید  05میانه یدادرار باالتر از . یت منطقه استمعنی کفایت دریافت ید درجمع

 .است که می تواند منجر به پرکاری تیروئید بشود

تمامی موارد مشروحه فوق پس از جمع بندی در کمیته دانشگاهی دانشگاهی مطرح وبا توجه به مشگل احتمالی تصمیمات  -8

 .ردددانشگاهی اتخاذ می گ
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 خالصه 

این ماده غذایی برای رشد و نمو فرد، حتی قبل از . یــــد یـــک عنصـــر اســـاســـی بــرای بقـــای انســـان است -

 . باشد تولد، نیــز مــــورد نیـــاز مـــی

 مثل، تولید کفایتی بی نیسم، کرتی هیپوتیروئیدیسم، گواتر، شامل ها آمد وقتی ید به اندازه کافی به بدن نرسد، پی -

  .باشند می جوامع اقتصادی و اجتماعی توسعه افتادن مخاطره به "نهایتا و کودکان میر و مرگ

 دلیل همین به. ندارند کافی ید گیاهی و حیوانی غذایی محصوالت است کم خاك و آب در ید میزان که مناطقی در  -

 .است شده تصفیه یددار نمک از استفاده بدن نیاز یدمورد تامین راه بهترین

در ظروف بدون منفذ پالستیكی، چوبی، سفالی یا شیشه ای رنگی با سرپوش محكم نگهداری شود، باید نمک یددار  -

همواره باید به تاریخ تولید وانقضا ی نمک و وجود پروانه ساخت از وزارت بهداشت و قید عبارت تصفیه شده بر روی 

 .بسته بندی نمک دقت نمود
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 پیشگیری وکنترل کمبود آهن وکم خونی ناشی از آن هشتمفصل 

 

 

 :انتظار می رود فراگیران  :اهداف اختصاصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه 

گروههایی که بیشتر در معرض کم . کمبود آهن و کم خونی ناشی از آن از مشكالت عمده تغذیه ای و بهداشتی در کشور است

سال، نوجوانان بخصوص دختران نوجوان و زنان در سنین باروری بخصوص  6کودکان زیر  خونی فقرآهن قرار دارند شیرخواران،

  .ن کمتر استاحتمال آاست دچار کم خونی فقرآهن بشوند اما  مردان بالغ هم ممكن. زنان باردار می باشند

 :ناشی از کم خونی فقرآهن ضعوار

 آشنایی با برنامه پیشگیری وکنترل کمبود اهن و کم خونی ناشی از آن: هدف کلی 

 

 کنند بیان را آن کمبود از ناشی عوارض و سالمت در آهن نقش. 

 دهند شرح را فقرآهن خونی کم ایجاد علل. 

 ببرند نام را آن جذب های دهنده کاهش و ها دهنده افزایش ، آهن غذایی منابع 

 و باردار ومادران کودکان یاری مکمل برنامه در شده توصیه آهن مقدار و شروع زمان 

 کنند بیان را دختران

 قدرت یادگیری  –بهره هوشی  –خونسازی  –مکمل یاری  -کم خونی فقر آهن :واژگان کلیدی
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،  حفظ سالمت، رشد مطلوب و فراهم ساختن زمینه مناسب برای یادگیری در دوران تحصیلخونسازی ،  آهن کافی برای 

ندگی سبب کاهش قدرت ادراك و یادگیری کمبود آهن می تواند در تمام مراحل ز. ضروری است بدن  تقویت سیستم ایمنی

سال و کودکان سنین مدرسه با تاخیر رشد خفیف همراه است و درمان کم خونی  1گردد کم خونی فقرآهن در کودکان زیر 

تاخیر رشد در کودکان کم خون ممكن است به علت نقش کلی آهن در واکنش های . موجب افزایش سرعت رشد می شود

  .با سیستم ایمنی و یا تأثیر آن بر اشتها باشدحیاتی بدن، رابطه آن 

 25تا  0ضریب هوشی این کودکان . کم خونی فقر آهن در کودکان سنین مدرسه موجب کاهش قدرت یادگیری می شود

همچنین، در این کودکان میزان ابتال به بیماریهای عفونی بیشتر است زیرا . امتیاز کمتر از حد طبیعی برآورد شده است

مطالعات نشان داده است که دادن آهن به کودکان کم خون موجب . ایمنی آنان قادر به مبارزه با عوامل بیماریزا نیستسیستم 

 .کاهش ابتال به بیماریهای عفونی می گردد

کودکان و دانش آموزانی که دچار کم خونی فقر آهن هستند همیشه احساس خستگی و ضعف می کنند این افراد اغلب از 

در این افراد تغییرات رفتاری . الیتهای بدنی دوری می کنند و یا در هنگام ورزش خیلی زود خسته می شوندورزش و فع

کم خونی فقرآهن به علت تأثیر بر قدرت یادگیری و کاهش آن، افت . بصورت بی حوصلگی و بی تفاوتی مشاهده می شود

 .ب می شودسبتحصیلی دانش آموزان را 

تولد نوزاد با وزن کم و افزایش مرگ و میر حول و حوش   لیل کمبود آهن سبب تاخیر رشد جنین،کم خونی مادر باردار به د

 . زایمان می گردد

 :علل ایجاد کم خونی فقرآهن

از . سال به ویژه در سال اول زندگی به دلیل سرعت رشد جسمی و تكامل مغزی نیاز به آهن بسیار باالست 0در کودکان زیر 

حجم کوچک معده شیرخوار مقدار غذایی که در هر وعده می تواند صرف کند حتی اگر غذای کودك  سوی دیگر با توجه به

 1تا  2مصرف مقادیر زیاد شیر در کودکان . حاوی منابع غنی از آهن باشد نیاز سلول های در حال رشد او را تامین نمی کند

 .ز کم خونی در کودکان می شود که نامیده می شودساله به نحوی که شیر جایگزین سایر غذاهای حاوی آهن شود موجب برو

در دوران بلوغ به دلیل جهش رشد نیاز دختران و پسران نوجوان به آهن بیشتر از دوران قبل است و در صورتی که از منابع 

م خونی غذایی حاوی آهن در برنامه غذایی روزانه به اندازه کافی مصرف نشود نوجوان بسرعت در معرض خطر کمبود آهن و ک

در دوران بلوغ دختران عالوه بر جهش رشد و در نتیجه، نیاز بیشتر به آهن، به علت عادت ماهیانه و . ناشی از آن قرار می گیرد

 .از دست دادن خون نسبت به کم خونی فقرآهن بسیار حساس تر و آسیب پذیرتر هستند

وزان بجای ـش آمـان و دانـودکـلب موجب می شود که کعـادات و رفــــتـــارهای غذایی خاص در دوران مدرسه و بلوغ اغ

سوسیس، کالباس، پیتزا و تنقالت غذایی کم ارزش   د انواع ساندویچ ها،ـنـانـانی مـابـیـمصرف غذاهای خانگی از غذاهای خ
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و به این دلیل در معرض خطر کمبود آهن قرار می گیرند زیرا این غذاها  کنند مانند چیپس، نوشابه، شكالت و پفک استفاده

 .اغلب از نظر آهن فقیرند

دریافت آهن و سایر مواد  تغییرات خلق و خو در دوران بلوغ ممكن است موجب کم اشتهایی بشود و به علت مصرف ناکافی غذا،

 .مغذی محدود می شود

 .مین آهن کافی منجر به بروز کمبود آهن و کم خونی در زنان باردار خواهد شدافزایش نیاز در دوران بارداری و عدم تا

می باشد آهن قابل جذب منبع غنی است که  منابع غذایی غنی از آهنمهمترین و شایعترین علل بروز کمبود آهن مصرف کم 

 از منابع گیاهیی تواند جذب آهن تانن موجود در چای م. مصرف چای همراه با غذا و یا بالفاصله پس از غذا است و همچنین

 .را به مقدار قابل مالحظه ای کاهش دهد

که بطور  Cویتامین . نیز احتمال بروز کمبود آهن را افزایش می دهد Cذایی حاوی ویتامین ـواد غـی مـافـاکـرف نـصـم

 Cکمبود دریافت ویتامین . طبیعی در میوه ها و سبزی های تازه و خام وجود دارد موجب افزایش جذب آهن غذا می شود

گرم  255بـــه عنـــوان مثال یک عدد پرتقال یا لیمو و یا  .موجب کاهش جذب آهن غذا و در نتیجه کمبود آهن می شود

 .جذب آهن را دو برابر می کند( کلم خام

. مبود آهن می باشدمصرف نان هایی که در تهیه آنها از جوش شیرین استفاده می شود یكی دیگر از عوامل موثر در بروز ک

 . جوش شیرین موجب باقی ماندن اسید فیتیک در نان می شود که کاهش دهنده جذب آهن می باشد

 :پیشگیری و کنترل کم خونی فقرآهنروش های 

 :آهن یاری -3

 0های آسیب پذیر و در معرض خطر کم خونی فقرآهن مانند زنان باردار، کودکان زیر  گروهبرای  "معموالآهن یاری 

 .انجام می شود سال، کودکان سنین مدرسه و دختران نوجوان

 :برنامه آهن یاری در ایران به شرح ذیل است

قطره سولفات فرو و  20ماهگی روزانه  14به کلیه کودکان از پایان ماه ششم و یا همزمان با شروع تغذیه تكمیلی تا  

 .شربت آهن باید داده شود cc0/2یا یک قاشق 

میلی گرم آهن المنتال  65سال و زنان سنین باروری دوز هفتگی  24-15تر و پسر در سنین برای نوجوانان دخ 

بر این اساس، برنامه آهن یاری هفتگی در حال حاضر برای . ماه در سال توصیه می شود 4یكبار در هفته به مدت 

هم زمان با ارائه مكمل ها  .دختران دانش آموز دبیرستانی از طریق شبكه های بهداشتی درمانی کشور اجرا می شود

. به دانش آموزا ن ارائه شود "تغذیه در سنین مدرسه"الزم است آموزش های تغذیه براساس کتاب آموزشی 

مسئولیت تهیه قرص آهن به عهده مرکز بهداشت استان است که پس از تهیه قرص ها، آن ها را در اختیار سازمان 
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مسئولیت توزیع قرص ها بین دانش آموزان بر عهده . ارس توزیع شودآموزش و پرورش استان قرار داده تا در مد

و یادبیر زیست ( در مدارسی که مربی بهداشت دارند)آموزش ها توسط مربی بهداشت .  مسئولین مدرسه می باشد

سئولیت م. شناسی یا دبیری که خود عالقه مند بوده و قبالً دوره های آموزشی الزم را گذرانده باشند، ارائه می شود

 .نظارت بر اجرای برنامه برعهده کارشناس سالمت آموزش و پرورش و کارشناس تغذیه استان  می باشد

ماه پس از زایمان روزانه یک عدد قرص سولفات فرو باید مصرف  0کلیه زنان باردار از پایان ماه چهارم بارداری تا  

 .کنند

 آموزش تغذیه و ایجاد تنوع غذایی -2

 :کم خونی فقر آهن توصیه های ذیل باید بكار گرفته شود برای پیشگیری از

مثل )، جگر، حبوبات (گوشت قرمز، مرغ، ماهی) در برنامه غذایی روزانه از مواد غذایی حاوی آهن مثل انواع گوشت ها -

 .دشوبیشتر استفاده .( …و جعفری  گشنیز)و سبزی های سبز تیره ( لوبیا عدس،

است و  Cکه حاوی ویتامین ..( .گوجه فرنگی، فلفل دلمه ایی، کلم، گل کلم و)ساالد  همراه با غذا، سبزی های تازه و -

 .دشومصرف جذب آهن را افزایش می دهد 

از انواع میوه ..( .چیپس، شكالت و نوشابه   پفک نمكی،)ده ها، بجای استفاده از تنقالت غذایی کم ارزش ــان وعــدر می -

و انواع مغزها ( کشمش، خرما  رگه هلو، آلو، زرد آلو، توت خشک، انجیر خشک،ب)نارنگی، پرتقال، خشكبار “ها خصوصا

 .استفاده شودکه از منابع غذایی آهن هستند ( گردو، بادام، فندق و پسته)

 .دشواز نوشیدن چای، قهوه و دم کرده های گیاهی یكساعت قبل و یک تا دو ساعت پس از صرف غذا خودداری  -

پس از غذا شب قبل از خواب و یا شی از مصرف قرص آهن توصیه شود که قرص آهن را برای کاهش عوارض جانبی نا -

 .میل نمایند

یكی از عالئم بروز کم خونی فقرآهن در دختران نوجوانی که عادت ماهیانه آنها شروع شده است و خونریزی زیاد دارند  -

 . است( کلروزیس)رنگ پوست سبزه مایل به زرد 

 :ی و انگلیکنترل بیماریهای عفون -1

از . ابتال به بیماریهای عفونی موجب کاهش اشتها شده و در نتیجه دریافت مواد مغذی از جمله آهن کاهش می یابد 

سوی دیگر، بیماریهای عفونی در جذب و استفاده بدن از مواد مغذی اختالل ایجاد می کند و درمان به موقع و مناسب می 

 .دهدتواند دوره عفونت و شدت آن را کاهش 

 :غنی سازی مواد غذایی -4
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غنی سازی مواد غذایی با آهن یكی از روش های عمده و موثر برای کاهش کمبود آهن و کم خونی فقر آهن در  

در این روش آهن را به مقدار معینی به مواد غذایی اصلی که غذای عمده مردم است و هر روز مصرف می . جامعه می باشد

ی از مواد غذایی است که کشورها از سالیان پیش اقدام به غنی سازی آن با آهن و سایر امالح و نان یك. شود اضافه می کنند

به مورد اجرا گذاشته  2085در کشورما، غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک در استان بوشهر از سال . ویتامین ها نموده اند

 0در این برنامه . فولیک در کل کشور به اجرا درآمده استغنی سازی آردهای خبازی با آهن واسید  2087از سال . شده است

گرم آرد اضافه می شود و مصرف نان تهیه شده از آرد غنی شده می تواند تا نیمی از نیازهای روزانه  255میلی گرم آهن به هر 

واسید فولیک غنی می شوند و  در برنامه غنی سازی آرد ، انواع نان های تافتون ، لواش و بربری با آهن .افراد را تامین نماید

 .برچسب گذاری نمایند "آرد غنی شد ه با آهن واسید فولیک "کارخانجات آرد موظفند کیسه های آرد  را با  عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :خالصه 

حفظ سالمت، رشد مطلوب و فراهم ساختن زمینه مناسب برای خونسازی ،  آهن کافی برای  

 . ضروری است مین بدن ، تقویت سیستم ای یادگیری در دوران تحصیل

کمبود آهن می تواند در تمام مراحل زندگی سبب کاهش قدرت ادراك و یادگیری گردد کم خونی  

سال و کودکان سنین مدرسه با تاخیر رشد خفیف همراه است و درمان  1فقرآهن در کودکان زیر 

 کم خونی موجب افزایش سرعت رشد می شود

امتیاز کمتر از حد طبیعی برآورد شده  25تا  0نی فقرآهن مبتال به کم خو ضریب هوشی کودکان .  

همچنین، در این کودکان میزان ابتال به بیماریهای عفونی بیشتر است زیرا سیستم ایمنی آنان . است

 .قادر به مبارزه با عوامل بیماریزا نیست

وران قبل است و در دوران بلوغ به دلیل جهش رشد نیاز دختران و پسران نوجوان به آهن بیشتر از د 

در صورتی که از منابع غذایی حاوی آهن در برنامه غذایی روزانه به اندازه کافی مصرف نشود 

بسرعت در معرض خطر کمبود آهن و کم خونی ناشی از آن قرار می  ان بخصوص دختراننوجوان

 گیرد

قابل جذب آهن منبع غنی مهمترین و شایعترین علل بروز کمبود آهن مصرف کم انواع گوشت که  

ذایی ـواد غـی مـافـاکـرف نـصـم، مصرف چای همراه با غذا و یا بالفاصله پس از غذا می باشد و ،

 ، می باشدمصرف نان هایی که در تهیه آنها از جوش شیرین استفاده می شود و Cحاوی ویتامین 

قطره  20ماهگی روزانه  14به کلیه کودکان از پایان ماه ششم و یا همزمان با شروع تغذیه تكمیلی تا  

 .شربت آهن باید داده شود cc0/2سولفات فرو و یا یک قاشق 

میلی گرم  65سال و زنان سنین باروری دوز هفتگی  24-15برای نوجوانان دختر و پسر در سنین  

 .ماه در سال توصیه می شود 4به مدت آهن المنتال یكبار در هفته 

هفته در سال تحصیلی مصرف  26کلیه دختران دبیرستانی باید هر هفته یک قرص آهن به مدت  

 کنند

ماه پس از زایمان باید روزانه یک عدد قرص آهن  0بارداری تا  کلیه زنان باردار از پایان ماه چهارم 

 .مصرف کنند

 .شیر باعث کاهش جذب آن می شود ومصرف قرص آهن همراه با چای ، قهوه  
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 ن ها و امالح معدنی در سالمتیقش سایر ویتامن نهمصل ف

 

 

 

 :انتظار می رود فراگیران :  یاهداف اختصاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آشنایی با نقش برخی از ویتامین ها وامالح معدنی در سالمت: هدف کلی .

 

 دهند شرح را آن کمبود از ناشی های پیامد و  سالمت در کلسیم نقش با 

 دهند شرح را کلسیم غذایی منابع 

 کنند بیان را روی کمبود از ناشی عوارض و سالمت در روی نقش با 

 کنند بیان را روی حاوی غذایی منابع 

 ویتامین نقش با A دهند شرح را آن کمبود از ناشی های پیاند و سالمت در 

 ویتامین غذایی منابع A ببرند نام را 

 ویتامین نقش  D دهند شرح را آن کمبود های پیامد و سالمت در 

 دریافت منبع بهترین D کنند بیان را 

 ویتامین یاری مكمل برنامه A و   D  دهند شرح را سال 1 زیر کودکان برای. 

 ، مكمل یاری  D، ویتامین  Aکلسیم ، پوکی استخوان ، روی ، تاخیر بلوغ ، ویتامین  :واژگان کلیدی 
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 کلسیم

موجود در بدن در استخوانها ذخیره و دو سوم بافت استخوان نیز از کلسیم و مواد معدنی تشكیل (  %95) کلسیمبخش عمده 

در صورت دریافت ناکافی کلسیم پیشگیری از اختالل عملكرد بافت های وابسته به کلسیم برداشت کلسیم از . شده است

کمبود دریافت کلسیم  زمینه را برای بروز پوکی استخوان فراهم .  صورت می گیرد تا سطح کلسیم خون ثابت بمانداستخوان 

پوکی استخوان موجب شكستگی های خودبخودی . پوکی استخوان یكی از مكشالت تغذیه ای شایع  در کشور است . میكند

در جوامعی که دریافت کلسیم کافی نیست موارد . می دارد کلسیم هم چنین در تنظیم فشار خون نقش مه. استخوان می شود

چنانچه دریافت کلسیم همراه با فعالیت بدنی مناسب باشد تاثیر جذب کلسیم در بدن افزایش . فشار خون باال شایع است

  ر دریافت کند،لیوان شی 0تا   1 میلی گرم کلسیم است که اگر یک فرد بزرگسال در روز 055هر لیوان شیر دارای .خواهد یافت

کشک، پنیر و ماست از منابع غنی . ستلیوان شیر ا 4تا  0نیاز افراد نوجوان و جوان در روز . نیاز کلسیم وی تامین خواهد شد

هستند به مقدار گیاهخوار افراد که بعضی افراد شیر دوست ندارند یا نمی توانند آن را تحمل کنند و یا بعضی .کلسیم می باشند

در مورد گروه اول جایگزینی . بیشتر در معرض خطر ابتال به پوکی استخوان هستنداین افراد . مصرف نمی کنندلبنیات کافی 

 .شیر با ماست و کشک و پنیر توصیه می شود

در میان . معادل یک لیوان شیر کلسیم دارند "یا یک لیوان ماست یا یک لیوان کشک تقریبا( گرم 65تا  40)قطعه پنیر  1

جذب کلسیم موجود در آنها قابل های تربچه، جعفری، کلم پیچ، گل کلم منابع خوب تامین کلسیم هستند و  برگ ها سبزی

انواع مغزها مانند بادام، فندق و کنجد نیز .اغلب غیر قابل جذب است( مثل اسفناج)کلسیم سبزیجات حاوی اگزاالت . است

 .حاوی کلسیم هستند

 .دنمنابع غنی کلسیم می باش ، ساردین و کیلكا ازماهی های نرم استخوان مانند ماهی آزاد

کلسیم . گوسفند را در محلول آب و سرکه جوشاند و می توان استخوانهای مرغ، ماهی  برای تهیه عصاره کلسیم از استخوان،

اهای از این عصاره می توان در تهیه سوپ، آش و غذ. استخوان در محیط اسیدی از استخوان شسته و در محلول حل می شود

  .گرم کلسیم می باشد میلی 255یک قاشق غذاخوری از این عصاره حاوی حدود . دیگر استفاده کرد

نمی توانند از مواد غذایی ... ( مانند دسترسی ناکافی، مصرف نكردن منابع کلسیم به مقدار کافی و )افرادی که به علل مختلف 

 .مصرف نمایند  D بنات کلسیم همراه با ویتامینحاوی کلسیم استفاده کنند باید روزانه یک عدد مكمل کر
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 روی

در موار کمبود خفیف روی ممكن است تنها عالمت، کاهش  .روی از ریزمغذی هایی است که کمبود آن درکشور شایع است

عالیم دیگر کمبود خفیف شامل . سرعت رشد کودك باشد که در نهایت می تواند سبب کوتاهی قد و نیز تاخیر بلوغ گردد

 .کاهش اشتها، آلوپسی، کاهش حس چشایی، کاهش حس بویایی، تاخیر در التیام زخم و اسهال مزمن است

یل متعددی از جمله دریافت کم روی از برنامه غذایی روزانه ، قابلیت جذب کم روی به دلیل وجود فیبر و کمبود روی بدال

ابتال به اسهال های مزمن،  "فیتات در برنامه غذایی ،افزایش ازدست دهی روی از طریق دستگاه گوارش یا دستگاه ادراری مثال

نفروز و مصرف بعضی داروها مثل دیورتیک ها، جراحی و سوختگی ها سندروم های سوء جذب چربی، اختالالت کبدی، دیابت، 

 .انرژی در کودکان ایجاد می شود –وسوء تغذیه پروتئین 

منابع غنی آن عبارتند از گوشت ، مرغ، . روی در تمام مواد غذایی حیوانی و گیاهی که منبع خوب پروتئین هستند وجود دارد

غذایی لبنــی و غــالت سبــوس دار، سبــزی های سبز تیره و زرد تیره مقادیر خوبی  مواد. تخم مرغ، حبوبات و بادام زمینی

 . روی به بدن می رسانند

 Aویتامین 

این ویتامین درپیشگیری از بروز عفونت، سالمت پوست وبافت های مخاطی دهان، دستگاه گوارش ، مجاری تنفسی، چشم ها 

ختلفی از جمله  دسترسی نداشتن به غذای کافی به علت مد ویتامین   بدالیل کمبو.وتامین رشد کودکان تاثیر بسزایی دارد

در  "در منطقه ، محدودیت چربی در برنامه غذایی روزانه ،کاهش جذب مثال Aفقر ، موجود نبودن موادغذایی حاوی ویتامین 

. موارد سوء جذب، افزایش نیاز دورانهای مختلف زندگی ، عدم تغذیه کودك با شیر مادر،تغذیه کمكی نامناسبایجاد می شود

 .سالگی بیشتر است 0ماهگی تا  6در کودکان از  Aکمبود ویتامین 

ابتال به عفونت های . می شود Aهای عفونی به علت کاهش اشتها، کاهش جذب موجب کمبود ویتامین ابتال مكرر به بیماری 

 .توسط سلول را کاهش می دهد Aانگلی به طور مستقیم دریافت ویتامین 

، کره، شیر پرچربی، خامه. در مواد غذایی حیوانی و کاروتنوئیدها در مواد غذایی گیاهی وجود دارند Aویتامین  :منابع غذایی

در رژیم غذایی روزانه مصرف  "روغن کبد ماهی اگر چه معموال. هستند    Aپنیر پرچرب و زرده تخم مرغ منابع خوب ویتامین 

سبزی ها و میوه های زرد، نارنجی، قرمز . است که به عنوان مكمل غذایی توصیه می شود Aنمی شود اما منبع عالی ویتامین 

سبزی های زرد رنگ، :یدها هستند بعضی از مواد غذایی دارای کاروتنوئیدهای فعال عبارتند ازو سبز تیره منبع خوب کاروتنوئ

مثل هویج، کدو حلوایی، سبزی های دارای برگ سبز، مثل برگ چغندر، اسفناج، جعفری و قسمت ها سبز تیره کاهو، میوه 

 .مثل گوجه فرنگی و فلفل دلمه ای قرمز: قرمز های زرد رنگ، مثل زردآلو، طالبی، انبه، آلو و هلو، میوه ها و سبزی های
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 :پیشگیری

 14پایان  "پس از تولد تا  0-0از روز  A+Dقطره مولتی ویتامین و یا قطره  10در کشور ما بر اساس برنامه کشوری روزانه 

 .ینددریافت می نما Aواحد بین المللی ویتامین  2055به این ترتیب، کودکان روزانه . ماهگی تجویز می شود

 Dویتامین 

این عمل در . تسهیل می کندرا با اتصال به پروتئین حمل کننده کلسیم، انتقال فعال کلسیم از طریق مخاط روده  Dویتامین 

عدم . دریافت کم کلسیم اهمیت بیشتری دارد، زیرا جذب بصورت غیر فعال از طریق نفوذ بین سلولی نیز اتفاق می افتد صورت

پوشیدن لباس، دود، گرد و غبار، هوای ابری  ،توسط پوست  Dویتامین  سنتزان ــدریافت نور مستقیم خورشید و کاهش راندم

 .باال می رود Dبا افزایش سن میزان نیاز به ویتامین . ن ویتامین هستندو کرم های ضدآفتــاب ازدالیل بروز کمبود ای

ماهی های چرب مثل سالمون، ساردین و روغن کبد ماهی منابع . دارند Dمواد غذایی به طور طبیعی مقدار کمی ویتامین 

 .هستند Dغذایی غنی از ویتامین 

 :پیشگیری

واحد بین المللی است و بر اساس  455ز جهت پیشگیری از کمبود روزانه موردنیا Dدر شیرخواران و کودکان میزان ویتامین 

ماهگی  42پس از تولد تا پایان  5-3یا قطره مولتی ویتامین از روز  A+Dبه صورت قطره  Aبرنامه کشوری همراه با ویتامین 

بطوری که صورت و دست و پای  دقیقه در روز 25به مدت ( نه از پشت شیشه)استفاده از نور مستقیم خورشید . داده می شود

 .کودك در معرض آفتاب قرار گیرد توصیه می شود
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 تغذیه در بیماریهای غیرواگیر شایعیازدهم فصل 

 

 

 

 

 

 :خالصه 

کمبود دریافت کلسیم  زمینه را برای بروز پوکی . کلسیم برای سالمت واستحكام استخوان ودندان الزم است  

چنین در تنظیم فشار خون نقش کلسیم هم . استخوان و شكستگی های خودبخودی استخوان  فراهم می کند

 .مهمی دارد

برای دریافت کلسیم باید از . بهترین منابع غذایی کلسیم است( ماست ، پنیر ، دوغ وکشک ) شیر ولبنیات  

 .مصرف شود( درصد  0/1کمتر از ) شیر ولبنیات کم جرب 

دیگر کمبود خفیف  عالیم. کمبود روی موجب کاهش سرعت رشد کودك ، کوتاهی قد ، تاخیر بلوغ می گردد 

شامل کاهش اشتها، آلوپسی، کاهش حس چشایی، کاهش حس بویایی، تاخیر در التیام زخم و اسهال مزمن 

 .است

مواد غذایی لبنــی و غــالت . منابع غنی آن عبارتند از گوشت ، مرغ، تخم مرغ، حبوبات و بادام زمینی 

 . سبــوس دار، سبــزی های سبز تیره و زرد تیره مقادیر خوبی روی به بدن می رسانند

، مجاری درپیشگیری از بروز عفونت، سالمت پوست وبافت های مخاطی دهان، دستگاه گوارش    A ویتامین  

 .تنفسی، چشم ها وتامین رشد کودکان تاثیر بسزایی دارد

شیر ولبنیات ، زرده تخم مرغ ، جگر ،  سبزی های زرد رنگ، مثل هویج،  Aبهترین منابع غذایی ویتامین   

کدو حلوایی، سبزی های دارای برگ سبزتیره، مثل برگ چغندر، اسفناج، جعفری و قسمت ها سبز تیره کاهو، 

مثل گوجه فرنگی و فلفل : زرد رنگ، مثل زردآلو، طالبی، انبه، آلو و هلو، میوه ها و سبزی های قرمزمیوه های 

 .دلمه ای قرمز

دقیقه  25قرار گرفتن دست وپا وصورت به مدت . بهترین منبع ویتامین  استفاده از نور مستقیم خورشید است 

ن تامین می شودویتامین  برای جدب کلسیم و بار در هفته ویتامین  بد 4-0در معرض نور مستقیم آفتاب و 

 .پیشگیری از پوکی استخوان ضروری است

 14پایان  "پس از تولد تا  0-0از روز  A+Dقطره مولتی ویتامین و یا قطره  10بر اساس برنامه کشوری روزانه  

واحد بین  455 و  Aواحد بین المللی ویتامین  2055به این ترتیب، کودکان روزانه . ماهگی تجویز می شود

 .دریافت می نمایند Dالمللی ویتامین   
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 آشنایی با تغذیه در بیماری های غیر واگیر شایع دهمفصل 

 

 

 

 :انتظار می رود فراگیران : اهداف اختصاصی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . بیماریهای غیرواگیر را تعریف نمایند .2

 .های غیرواگیر را بشناسند انواع بیماری .1

 . عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر را بشناسند .0

 .های غیرواگیر آشنا شوند ای در بیماری های تغذیه با مراقبت .4

  .سطوح پیشگیری در بیماریهای غیرواگیر را توضیح دهند .0

 

 

 

 

 

 

 

 استخوان پوکی دیابت، متابولیک، سندرم ،باال خون چربی ،باال خون فشار عروقی، – قلبی های بیماری : کلیدی واژگان

 آشنایی با تغذیه در بیماریهای غیرواگیر شایع: هدف کلی
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  سندرم متابولیك

جدیدترین و گسترده ترین معیارهای . این سندرم، مجموعه ای از عوامل خطرزای متابولیک است که در یک فرد وجود دارند

 : مورد از عوامل خطرزای متابولیک زیر می باشد 0شناسایی سندرم متابولیک، وجود دست کم 

 :شود که با دور کمر اندازه گیری می( شكمی)چاقی مرکزی  1.

 سانتیمتر در مردان 251بیش از  •

 سانتیمتر در زنان 88بیش از  •

 دارو بدلیل افزایش تری گلیسرید خونیا بیشتر، یا دریافت  mg/dl 150 تری گلیسرید ناشتای خون 2. 

 :پایین HDL پایین خون یا مصرف دارو به علت HDL کلسترول 3.

 mg/dl 40  کمتر از : مردان •

  mg/dl 50  کمتر از : زنان •

 دلیل پر فشاری خون یا بیشتر، یا مصرف دارو به mg/dl 130/85 افزایش فشار خون به 4. 

 یا بیشتر، یا مصرف دارو برای گلوکز خون باال mg/dl 110 ناشتا( قندخون)گلوکز  5.

 :به این بیماران توصیه کنید 

و غذاها و روغن های حاوی اسید چرب ...( چربی های حیوانی و روغن نباتی جامد و )مصرف چربی های اشباع  •

 را محدود نمایند% 25ترانس باالتر از 

رژیم غذایی را میزان فیبر ، ی خاممیوه ها و سبزی ها و ...(بات و نان های سبوس دار، حبو)با استفاده از غالت کامل  •

 افزایش دهند

 دنپروتئین سویا را به عنوان جایگزین گوشت، چندین بار در هفته مصرف کن •

با استفاده از جدول ) ددهنمد نظر قرار را  E و B6, B12, C ویتامینهای و استفاده بیشتر از منابع غذایی فوالت •

 (پیوست

کاهش ( معادل یک قاشق مرباخوری)گرم  0به کمتر از را  (داخل غذا یا اضافه شده به غذا)کل نمک مصرفی روزانه  •

 ددهن

 دکنناز منابع پتاسیم مانند میوه ها و سبزی ها بیشتر استفاده  •
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 ی و فشار خون باالهای قلب بیماری

طور مستقیم و غیر مستقیم از عوامل موثر در افزایش  شیرین، بهها و مواد  ها و چربی مصرف زیاد نمک و غذاهای شور، روغن

 :توصیه های کلی در این گروه از بیماریها به شرح زیر است .خون و بروز بیماری های قلبی هستند فشار

..( .سیب زمینی کباب شده، گریپ فروت، پرتقال، موز، لوبیا و )های حاوی پتاسیم  ها و سبزی طور روزانه از میوه  به •

 استفاده کنند

ها را کاهش دهند و انواع روغنهای گیاهی مایع مانند روغن زیتون، روغن سویا یا کلزا را جایگزین سایر  مصرف روغن •

 . روغن ها نمایند

 .از روغن جامد و نیمه جامد بدلیل باالبودن میزان اسید های چرب شاباع آنها استفاده نكنند

 تغذیه ، رژیم غذایی کم کالری در پیش گیرند کارشناسطی مشاوره با  •

 را افزایش دهند( شیر و انواع لبنیات کم چرب)مصرف منابع کلسیم  •

 در مصرف نوشیدنی های کافئین دار مانند چای و قهوه، اعتدال را رعایت کنند •

 مصرف نمایندمانند ماهی آزاد، قزل آال و کپور را  0حداقل دوبار در هفته ماهی های غنی از امگا  •

 را افزایش دهند  B6و  C ،B12مصرف منابع ریبو فالوین، اسیدفولیک و ویتامین های •

 مصرف غذاهای شور را محدود کرده و از نمک در سر سفره اجتناب نمایند •

  هایپر لیپیدمی

زیتون، کلزا،  های مثال روغنبه عنوان . طور مستقیم و غیر مستقیم بر میزان لیپیدهای خون اثرگذار هستند  همواد غذایی ب

 دنو  کلسترول تام  می شو  LDLبادام زمینی و گردو سبب کاهش ،سبوس برنج یا سبوس جو دوسر، لوبیای سویا

 :به این بیماران توصیه کنید

 رژیم غذایی کم چرب را در پیش گیرند ،با محدود کردن مصرف چربی های اشباع و کلسترول •

 کنند استفادهانواع حبوبات  روزانه از •

در مصرف سفیده تخم مرغ این محدودیت وجود . دکننعدد در هفته محدود  4تا  0به را مصرف زرده تخم مرغ  •

  ندارد

 دننرا به حداکثر یک بار در ماه محدود ک( مانند دل و جگر و قلوه)مصرف امعاء و احشاء  •

 ر پیش گیرندد 0برای تامین اسید چرب امگا را مصرف ماهی و سایر آبزیان  •

 مصرف نمایندرا چای، پیاز، آب انگور و گریپ فروت که حاوی فالونوئیدها هستند  •

 کنیدسالمت عمومی قلب توصیه  حفظ برایرا ، ریبو فالوین و اسید فولیک E ,B12 ,B6 مصرف ویتامینهای •
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  دیابت

 .یا انسولین هستند داروییدر افرادی که تحت درمان  ویژهبه  ،غذا خوردن منظم در تنظیم قند خون اثر زیادی دارد

 :به این بیماران توصیه کنید

 از مصرف قند های ساده خودداری کنند •

 داشته باشند( دقیقه پیاده روی در روز 05حداقل )فعایت بدنی منظم  •

 دکننتفاده اس یا نارنج تازهو به جای سس مایونز از خردل وآب لیمو  ایندلبنیات کم چرب مصرف نم •

 دکنناستفاده ( ذرت،آفتابگردان، زیتون و مانند آن) روغن مایعاز به جای کره،  •

 بخار پز کردن استفاده نمایند یابه جای سرخ کردن، از روش های آب پز  •

 كنندناز غذاهای کنسرو شده و فراورده های گوشتی آماده استفاده  •

 بپرهیزنداز مصرف حجم زیاد مواد غذایی در یک وعده  •

 وزن خود را زیر نظر مشاور تغذیه کاهش دهند "حتما ،در صورتی که اضافه وزن دارند •

 های غذایی به میزان متعادل استفاده کنند در برنامه غذایی خود از تمام گروه •

 اد استزی دیابت به مبتال افراد در عروقی –زیرا خطر بروز بیماری های قلبی ،مصرف نمک را به حداقل برسانند •

  از مواد غذایی فیبردار مثل حبوبات، سبزی و میوه، جو و سبوس استفاده کنند "حتما •

  کم کاری  تیروئید 

از جمله نكات قابل توجه در درمان  ،به ویژه در بیماران درمان نشده ،کاهش میزان متابولیسم ناشی ازکنترل اضافه وزن 

 .کاری تیروئید است کم

 :کنیدبه این بیماران توصیه 

از آن جا که متابولیسم بدن . محدود کنند( برحسب سن، جنس و قد)رژیم غذایی خود  مصرف مواد پرکالری را در •

 .باید به میزان انرژی دریافتی خود توجه داشته باشند تا دچار اضافه وزن و چاقی نشوند ،این بیماران کاهش می یابد

 را به میزان کافی مصرف کنند (ت و میوه ها و سبزی هاهای غذایی نان و غال از گروه) مواد فیبردار •

 مصرف موادی مانند سویا، کلم، گل کلم، بروکلی و شلغم را محدود کنند •

منابع غذایی عمده روی . بیشتر مصرف کنندرا مواد غذایی حاوی روی و مس که برای عملكرد تیروئید مفید هستند  •

 غذایی  مس عبارتند از جگر، حبوبات و تخمه آفتاب گردانو منابع  ،جگر و حبوبات عبارتند ازگوشت،
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  پوکی استخوان 

به دلیل مصرف ناکافی منابع غذایی کلسیم  پوکی استخوان یكی از بیماری های شایع به ویژه در زنان کشورمان است که عمدتا

  دایجاد می شو... همچون مصرف زیاد غذاهای پروتئینی، شور، پرفیبر، حاوی کافئین و دیگری و علل 

 :به این بیماران توصیه کنید

   انواع لبنیات  "آن خصوصاغنی مصرف منابع  از طریق( میلی گرم 2555حداقل )روزانه کلسیم کافی

بنابراین اگر یک فرد بزرگسال . میلی گرم کلسیم است 055دارای  حدودایک لیوان شیر . چرب دریافت شود کم

 نیاز کلسیم وی تامین خواهد شد ،آن ماست یا پنیر یا کشک دریافت کند لیوان شیر یا معادل 0تا  1روزانه 

  برای جذب کلسیم باید مقادیر کافی ویتامین D ( واحد بین المللی در روز 455حدود ) از نور مستقیم

 25مدت زمان استفاده از نور خورشید حدود . دشودریافت ( زرده تخم مرغ، جگر، ماهی)خورشید و منابع غذایی آن 

دو الی سه بار در هفته است و کافی است صورت، دست ها و بازوها در شرایط محیطی  دست کمدقیقه در روز و 

 سالم در معرض آن قرار گیرد

   الها، انواع کو)نوشیدنی های طبیعی مانند آب میوه، دوغ و انواع شربت ها به جای نوشابه های کافئین دار

 دنمصرف شو( چای و قهوه

   به عنوان منابع غنی از پروتئین، کلسیم، را انواع ماهی به ویژه ماهی هایی که با استخوان مصرف می شوند

 مصرف نمایند D روی، فلوئور و ویتامین

   شودن پرهیز آو از افزایش یا کاهش مفرط  گرددالزم است همواره وزن در محدوده ایده آل حفظ 
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 وپیشگیری از آنهاعوامل خطر تغذیه ای بیماری های غیر واگیریازدهم فصل 

 

 

 

 

 

 انتظار می رود فراگیران : تصاصی اهداف اخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آشنایی با عوامل خطر تغذیه ای بیماری های غیر واگیر و پیشگیری از انها: هدف کلی   

 

 واگیر را نام ببرند عوامل خطر تغذیه ای بیماری های غیر. 

 چربی ها را شرح دهند روش های کاهش مصرف روغن و 

 روش های کاهش مصرف نمک را بیان کنند. 

  نیهای شیرین را شرح دهندهای کاهش مصرف مواد قندی و نوشیدروش 

 

 ها یدنی، نوش یوروغن ، مواد قند ی، نمک ، چرب یا هی، عوامل خطر تغذ ریرواگیغ یها یماریب : یدیواژگان کل
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 مقدمه 

یكی از مهمترین دالیل بروز بیماری های غیرواگیر از جمله دیابت ، بیماری های قلبی عروقی ، سرطان نحوه تغذیه و الگوی 

مصرف زیاد نمک ، چربی ها وروغن ها ، مواد قندی وشیرین و هم چنین مصرف کم سبزی ومیوه از دالیل . مصرف غذایی است

 .واگیر استعمده بروز بیماری های غیر 

 روغن ها و چربی ها

از  .است تامین انرژی نقش اصلی چربی ها در بدن .ندچربی ها و روغن های خوراکی درتغذیه انسان از اهمیت خاصی برخوردار

کیلو کالری انرژی تولید می شود که حدود دو برابر انرژی حاصل از کربوهیدرات ها و پروتئین ها  9 گرم چربی 2سوختن 

 . قرار گیردتا در زمان نیاز مورد استفاده  ت بیش از نیاز چربی و انرژی موجب ذخیره آن در بافتهای بدن می شوددریاف. است

 .مفید خواهد بود مصرف متعادل و متنوع از روغنها و چربی های غذایی در ارتقاء سالمت و پیشگیری از بیماریها 

 پیه ،کره، روغن ماهی :مانندروغن حیوانی  .گیاهی تقسیم می شوندروغن ها وچربی ها از نظر منشاء به دو گروه حیوانی و 

میزا ن  .استپالم  ونارگیل  ،پنبه دانه، کلزا، ،هسته انگور،آفتابگردان، سویا، زیتون، ذرت ، کنجد  :مانندروغن گیاهی  و دنبهو

 .انرژی روغن مایع در هرگرم با روغن جامد یكسان ا ست و از هر گرم کره بیشتراست

 غذایی روزانه از طریق رژیمباید و  بدن قادر به ساخت برخی از آنها نیستوجود دارد و اسید چرب اشباع نشده ر روغنها د 

ا اسید چرب  ،(0امگا ) اسید چرب لینولنیک  :نام دارد و متداول ترین آنها عبارتند از  اسید چرب ضروریتامین شود که 

از  برای حفظ سالمت ضروری استچرب از طریق غذا دریافت این اسیدهای . (9-مگاا) اولئیک اسید چرب و (6امگا )لینولئیک 

بهبود عملكرد مغزو ، کودکان  به ویژه دررشد و تكامل ،  پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی:مهمترین نقش های آن عبارتند از

علی . بدن سیستم دفاعی و عصبی ،ها،  از قلب، رگ محافظت، فشار خون و تنظیم انعقاد خوندرپیش ساز ترکیباتی ، اعصاب

باعث  (0امگا )و  (6امگا  )اسیدهای چربزیرا  رغم فواید اشاره شده باید در میزان مصرف این نوع اسیدهای چرب دقت کرد

عروقی _بروز بیماریهای قلبی  خوب در می شوند که با توجه به نقش بازدارندگی کلسترول خوب لظت کلسترولغ آمدنپایین 

 .آن خودداری کرد زیادز مصرف باید ا

پخت و پز، ) بسته به کاربرد آنها باید هریک از انواع روغن های مایع گیاهی ویژگی های تغذیه ای خاص خود دارند ، بنابراین .

تمامی روغنهای خوراکی مایع برای پخت غذا مناسب هستندو به ترتیب استفاده از روغن . مصرف شود ( کردنی  ساالد و سرخ

های زیتون ،کنجد، کلزا ، ذرت ، آفتابگردان و سویا توصیه می شود و با توجه به نوع پخت غذاهای سنتی و استفاده از حرارت 

ودر سایر ( جهت ساالد و خورشت و روی برنج)بسیار محدود می باشد  باال و زمان طوالنی پخت ، مصرف روغن مایع معمولی

مصارف مصرف روغن نیمه جامد با اسید چرب کم ترانس و روغنهای مخصوص سرخ کردنی با مقاومت باال برای سرخ کردن 

  .توصیه می گردد

 

 

http://چربی-های-غیراشباع.worldfood.ir/T______چربی-های-غیراشباع.htm
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 روزانه چه مقدار چربی یا روغن مصرف کنیم ؟

. غنها و چربی ها وابسته به میزان فعالیت روزانه و خصوصیاتی نظیر سن ، وزن و قد است .مقدار مورد نیاز روزانه بدن به رو

و برای تامین  از نیاز انرژی روزانه هر فرد را تامین کند% 20 -%  05 بایدروغن و چربی  ،طبق توصیه سازمان بهداشت جهانی 

 7تا  0حداکثر مقدار مصرفی مجاز از روغن های گیاهی . سایر منابع حاوی چربی استفاده کرد  آن باید از روغن های خوراکی و

. واحد محسوب می شود 2هر قاشق مرباخوری روغن گیاهی مایع . است( با توجه به میزان فعالیت بدنی ، وزن و قد ) واحد 

 . واحد است  2معادل عدد زیتون  نیز  8عدد بادام و پسته یا  6عدد گردو یا  1همچنین هر 

  استفاده کنید ( گرم  215تا  95) روزانه از گوشت سفید نظیر مرغ و غذاهای دریای . 

  میل کنید ( لیوان  0تا  1) روزانه شیر و لبنیات کم چربی . 

  استفاده کنید ( گرم  65تا  05) روزانه از پنیر های کم چرب. 

  قاشق مرباخوری روغن زیتون یا کلزا به  0استفاده نكرده باشید ، در صورتی که در طی روز از غذای سرخ شده

عدد زیتون همراه غذای خود مصرف  8عدد گردو همراه صبحانه و  1غذاهای روزانه خود اضافه کنید و همچنین 

 کنید

 

 :توصیه هایی برای کاهش و اصالح الگوی مصرف روغن ها  و چربی ها

 ی که یروغن ها. توجه شود اسید چرب اشباع و ترانسمحصول از نظر میزان به برچسب  "در هنگام خرید روغن حتما

 . ندسالم تر اسیدهای چرب مذکور باشند، حاوی کمترین مقدار

  ها که موجب فساد روغن مایع می شود  روغن های مایع با بسته بندی شفاف در پشت شیشه فروشگاهاز خرید

 .شودخودداری 

 و  شدهخیلی زود فاسد شوند زیرا محكم و سالم و به دور از گرمای اجاق گاز نگهداری  یدر ظرف ها باید روغـــن

 .دنبوی تند به خود می گیر

   فرو برده شودداخل ظرف روغن  نبایدقاشق آغشته به رطوبت و موادغذایی. 

  دشویكبار مصرف شده به ظرف روغن اجتناب  از برگرداندن روغن. 

 حرارت و نور باعث رطوبت شوند زیرا عواملی نظیر خنک و دور از نور نگهداریدر محل خشک و ها باید  روغن ،

 . تشدید فساد روغن می گردد

  استفاده شود( پخت و پز، سرخ کردن یا افزودن به ساالد)ها بنا به کاربرد آنها  انواع روغن از. 

  حرارت دادن  رارت داده شود، زیراحبه آرامی و با شعله کم  روغــنبرای مصارف سرخ کردن و پخت و پز بهتراست

 .سوختن آنها می گرددو  کردن دود ،قهوه ای تغییر رنگ ، نباعث  کدر شد هازیاد روغن
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  گرم و برای استفاده مكرر از روغن مخصوص سرخ کردنی بهتراست در یک زمان فرآیند سرخ کردن انجام گیرد زیرا

 .گردد میروغن  ربیشتاکسیداسیونی فساد روغن، موجب  سرد کردن متناوب

  و بین دفعات سرخ کردن فواصل زمانی کوتاه  با رعایت ،بار 0تا  1از روغن مخصوص سرخ کردنی می توان حداکثر

و ه خنک نمود ، روغن رابالفاصله پس از سرخ کردن  برای این کار. به شرط رعایت نحوه نگهداری صحیح استفاده کرد

در یخچال یا جای  (به گونه ای که فضای خالی کم داشته باشد)در ظرفی متناسب با حجم روغن  و هسپس صاف کرد

 .نمود خشک، خنک و تاریک نگه داری

 می  سبب تسریع در فساد روغنزیرا  کردهای تازه مخلوط  با روغننباید  مورد مصرف برای سرخ کردن را های روغن

 .شود

 می باشد و استفاده از حرارت باالتر باعث تیره  درجه سانتی گراد 265-295درجه حرارت مناسب برای سرخ کردن

درجه حرارت خیلی کم زمان برای سرخ کردن طوالنی ترشده و  و با هیدرولیز روغن می شود اکسیداسیون و شدن رنگ،

 .کیفیت ماده غذایی کاهش می یابد

 رف آن خودداری شودچربی قابل رویت گوشت را قبل از پخت تا حد ممكن جدا کرده و از مص. 

 ،کره، مارگارین و چربی های حیوانی از روغن های مایع  مثل روغن زیتون، روغن آفتابگردان و  بجای روغن های جامد

 .روغن ذرت استفاده شود

 مصرف روغن زیتون برای مصارف پخت مناسب است ولی مانند سایر روغن های مایع به حرارت باال  حساس است .

 .حرارت پایین و به مدت کوتاه برای پخت قابل استفاده است بنابراین در درجه

 نمك

برای پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی و پر فشاری خون الزم است مصرف نمک کم شود، اما همـان مقـدار کـم بایـد از     

 . نمک های یددار تصفیه شده باشد تا ید مورد نیاز بدن را تامین نماید

. در غذاهای آماده به میزان زیاد مورد استفاده قرار می گیرد در کشور ما باال است "در حال حاضر مصرف نمک که خصوصا

این در حالی است که میزان مصرف . گرم می باشد 0طبق توصیه سازمان بهداشت جهانی، حداکثر مقدار مصرف روزانه نمک 

 .این آمار هشداری است تا مصرف نمک را کاهش دهیم. استبرابر این مقدار برآورد شده  1-0نمک در کشور 

در صورتی که نمک به مقدار مناسب مصرف شود و کلیه ها هم سالم بوده و : عوارض مصرف زیاد نمك و غذاهای شور

تالل عملكرد خوبی داشته باشند نمک مورد نیاز بدن تامین می گردد اما در صورت تداوم مصرف زیاد نمک و مواد شور و یا اخ

در کارکرد کلیه ها یا یكی از سیستم های مربوط به دفع؛ نمک اضافی موجب تجمع آب در بدن شده و ایجاد ورم در تمام و یا 
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همچنین مصــرف زیــاد نمک و غذاهای شور از عوامل موثر بر افزایش فشارخون و بروز . قسمت هایی از بدن می نماید

 . فرادی است که دارای سابقه این بیماری ها در خود یا بستگان نزدیک می باشندبیماری های قلبی و عروقی به ویژه در ا

 : مهمترین منابع دریافت نمك در رژیم غذایی

 .نمک آشپزخانه و سفره که زمان طبخ یا سرسفره به غذا اضافه می شود .2

 ...انواع غذاهای آماده مانند سوسیس، کالباس، همبرگر و .1

 ...رش ها، کنسروسبزیجات و انواع کنسروها مانندکنسرو خو .0

 ...انواع تنقالت شور مانند چیپس، چوب شور و  .4

 لبنیات شور مانند پنیر، دوغ و کشک .0

 ...انواع شور مانند خیارشور، کلم شور و  .6

 ترشی ها .7

 آجیل و مغزهای شور .8

 :توصیه هایی برای کاهش و اصالح الگوی مصرف نمك

  کنترل شودمیزان نمک اضافه شده به غذا  هنگام پخت باید. 

 برای اجتناب از مصرف بی رویه نمک، بر سرسفره از نمكدان استفاده نشود. 

  غذاهای کنسرو شده و بسیاری از مواد غذایی بسته بندی شده و آماده دارای مقادیر زیادی نمک هستند، به همین

 .دلیل بهتر است مصرف این مواد غذایی محدود شود

 ک در هنگام تهیه غذاها به جای نمک از سبزی های تازه و معطر؛ سیر، برای بهبود طعم غذا و کاهش مصرف نم

 .استفاده شود... لیموترش، آب نارنج، آویشن، شوید و 

  ماهی دودی، سوسیس ...مصرف غذاهای شور مثل آجیل شور، چیپس، پفک، انواع شور نظیر خیار شور، کلم شور و ،

 .و کالباس کاهش یابد

  عنصر )برای ورآمدن و پف کردن انواع نان و کیک بكار رود دارای مقدار زیادی سدیم جوش شیرین که ممكن است

بنابراین در افرادی که به علت ابتال به بیماری محدودیت مصرف نمک دارند مصرف مواد حاوی . است( موثره نمک

 .جوش شیرین هم باید بسیار محدود شود

 با پروانه ساخت ،تاریخ تولید وانقضاء باشد خریداری گردد از نمک یددارتصفیه شده که دارای بسته بندی مناسب. 

 نمک یددارتصفیه شده باید در ظروف تیره و بدوراز نور ورطوبت نگهداری شود. 

 بهتراست نمک یددار تصفیه شده درآخر پخت به غذا استفاده شود. 
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 :قند و شكر 

هستند مثل انواع نوشابه های گاز دار ، آب میوه  هساد مصرف زیاد قند وشكر و بطور کلی محصوالت غذایی که دارای قند های

ابتال به دیابت بخصوص در افرادی که  اضافه وزن وچاقی و مربا وعسل خطرهای صنعتی دارای قند افزوده ، شیرینی ، شكالت ، 

 .سابقه فامیلی دیابت دارند را افزایش می دهد
. صورت فروکتوز موجود در نوشابه ها و غذاهای فرآوری شده استقند و شكر یكی از منابع اصلی تامین کالری بخصوص به 

انرژی روزانه باید از قند های ساده تامین شود و در حال حاضر به علت % 25براساس توصیه سازمان جهانی بهداشت کمتر از 

ی ساده تاکید دارد که بطور انرژی روزانه از قند ها% 0شیوع روز افزون بیماری دیابت ، اضافه وزن و چاقی به تامین کمتر از 

پیامد های مصرف زیاد قند و شكر و . است( قاشق چایخوری شكر در روز  6در حدود ) گرم  10متوسط برای یک فرد سالم 

 :بطور کلی مواد قندی و شیرین عبارتند از

ن پانكراس  ، بیماری سرطا. اضافه وزن در سال می شود کیلوگرم 7حدود مصرف یک قوطی نوشابه در روز منجر به : چاقی 

های کلیوی ، فشار خون باال ، بیماری های قلبی بخصوص در زنان  ، نقرس ،  اختالل حواس و آلزایمر از دیگر عوارض مصرف 

 .است ( قند وشكر ) زیاد مواد قندی و شیرین 

میلی لیتری نوشابه حاوی  055یک قوطی . یكی از مهمترین منابع مصرف زیاد قند و شكر استفاده از نوشابه های گازدار است 

آب میوه های صنعتی که دارای قند افزوده هستند ، انواع شربت ها ، شیرینی و شكالت ، مربا و . گرم شكر است 05تا  18

حتی انواع شیر های طعم دار و شیرکاکائو وشیر شكالت نیز حاوی مقدار . عسل می توانند مقدار زیادی قند وارد بدن کنند

 .ت و مصرف آنها باید بسیار محدود شودزیادی قند اس

 افراد ویژه به عموم استقبال و مورد ارائه جهان نقاط اقصی بازار در امروزه که هستند هایی نوشیدنی رژیمی های وشیدنین

 فنیل بیماری به مبتالیان باردار، مادران در و بوده مصنوعی های شیرین کننده حاوی رژیمی های نوشیدنی .اند شده واقع چاق

 خطر که شكلی به ساز باشند خطر توانند می دارند ها نوشیدنی این مكرر مصرف به عادت که افرادی و همچنین کتونوری

 کاهش موجب تنها نه رژیمی گازدار های نوشابه مصرف طرف دیگر از. دهند افزایش باردار های خانم در را زودرس زایمان

 رعایت رژیم برای اوقات اغلب مردم .داشت خواهد دنبال به اشتها تحریک علت به نیز را افزایش وزن بلكه شود، نمی وزن

 های نوشابه جای به چاقی از یا جلوگیری وزن کاهش برای کنند یعنی می مصرف رژیمی های نوشیدنی اشتباه به الغری،

 افراد غذایی رژیم نوع و مقدار بلكه نیست، نوشابه نوع چاقی، اصلی که علت حالی در نوشند، می رژیمی های نوشابه معمولی،

 می مصرف نوشابه رژیمی چون که کرد ادعا و کرد مصرف را غذایی مواد از مقدار هر و نوع هر توان نمی عبارت دیگر به. است

 برای مناسبی انتخاب رژیمی های نوشابه کردن که جایگزین داشت توجه باید این بنابر .داشت نخواهد دنبال به را چاقی شود،

 .نیست چاقی کنترل و پیشگیری
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 از آنها عوامل خطر تغذیه ای بیماری های غیر واگیر وپیشگیری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :خالصه 

  یكی از مهمترین دالیل بروز بیماری های غیرواگیر از جمله دیابت ، بیماری های قلبی عروقی ، سرطان ، مصرف

 .زیاد نمک ، چربی ها وروغن ها ، مواد قندی وشیرین و هم چنین مصرف کم سبزی ومیوه است

  از طریق رژیمباید و  بدن قادر به ساخت برخی از آنها نیستوجود دارد و اسید چرب اشباع نشده در روغنها 

) اسید چرب لینولنیک  :نام دارد و متداول ترین آنها عبارتند از  اسید چرب ضروریتامین شود که  غذایی روزانه

چرب از طریق دریافت این اسیدهای . (9-امگا) اولئیک اسید چرب و (6امگا )ا اسید چرب لینولئیک  ،(0امگا 

،  پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی:از مهمترین نقش های آن عبارتند از برای حفظ سالمت ضروری استغذا 

فشار و تنظیم انعقاد خوندرپیش ساز ترکیباتی ، اببهبود عملكرد مغزو اعص، کودکان  به ویژه دررشد و تكامل 

 . بدن سیستم دفاعی و عصبی ،ها،  از قلب، رگ محافظت، خون 

 (6امگا  )اسیدهای چربزیرا  علی رغم فواید اشاره شده باید در میزان مصرف این نوع اسیدهای چرب دقت کرد 

خوب  می شوند که با توجه به نقش بازدارندگی کلسترول خوب غلظت کلسترول آمدنباعث پایین  (0امگا )و 

 .آن خودداری کرد زیادز مصرف باید اعروقی _بروز بیماریهای قلبی  در

  مصــرف زیــاد نمک و غذاهای شور از عوامل موثر بر افزایش فشارخون و بروز بیماری های قلبی و عروقی به ویژه در

 . ها در خود یا بستگان نزدیک می باشندافرادی است که دارای سابقه این بیماری 

  ،برای بهبود طعم غذا و کاهش مصرف نمک در هنگام تهیه غذاها به جای نمک از سبزی های تازه و معطر؛ سیر

 .استفاده شود... لیموترش، آب نارنج، آویشن، شوید و 

 ثل انواع نوشابه های گاز مصرف زیاد قند وشكر و بطور کلی محصوالت غذایی که دارای قند های ساده هستند م

دار ، آب میوه های صنعتی دارای قند افزوده ، شیرینی ، شكالت ، مربا وعسل خطر اضافه وزن وچاقی و ابتال به 

 .دیابت بخصوص در افرادی که سابقه فامیلی دیابت دارند را افزایش می دهد
 

 

http://چربی-های-غیراشباع.worldfood.ir/T______چربی-های-غیراشباع.htm
http://چربی-های-غیراشباع.worldfood.ir/T______چربی-های-غیراشباع.htm
http://چربی-های-غیراشباع.worldfood.ir/T______چربی-های-غیراشباع.htm
http://چربی-های-غیراشباع.worldfood.ir/T______چربی-های-غیراشباع.htm
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 مدیریت تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه دوازدهمفصل 

 

 

 :انتظار می رود فراگیران : اهداف اختصاصی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با تعاریف کلی بحران ، مخاطره آشنا شوند. 

  شرح دهندانواع حوادث غیر مترقبه و سطوح پاسخ به آنها را. 

  بحران ها آشنا شوندبا پیامدهای سوء تغذیه ای در. 

 بیان کنند و مراحل آن را  چر خه مدیریت بحران. 

 ندبا مدیریت تغذیه در بحران آشنا شو 

 . شرح دهنداقدامات تغذیه ای و درمانی را. 

 دنگروه های آسیب پذیررا تعریف کن. 

  را شرح دهندباقدامات بهداشتی برای گروه های آسیب پذیردر بحران ها. 

  بیان کنندتغذیه ای برای جامعه حادثه دیده را  –توصیه های بهداشتی. 

 دنبا  وظایف کارشناس مرافب سالمت در بحران ها آشنا شو. 

 

 

 

 بحران در تغذیه مدیریت و مخاطرات با آشنایي: كلي هدف

 –، پیامـدهای سـوء تغذیـه ای، چـر خـه مـدیریت بالیـا         بحـران ، مخـاطره   :واژگان کلیدی

 حوادث غیر مترقبه
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 :مقدمه 

یک رویداد اسف بار است که باعث مرگ و میر، رنج و اندوه بیش از حد انسان و صدمات مادی بسیار زیاد می شود و  :بحران

براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی پدیده های زیست محیطی ناگهانی که از چنان شدتی برخوردارند که عملكرد جامعه را 

ایجاد نیاز مازاد بر ظرفیت پاسخ یک جامعه می گردد و پاسخ مناسب  مختل و کمک رسانی خارجی را طلب می کنند یا باعث

 .فراتر از ظرفیت های جامعه است

پدیده ای که می تواند بالقوه آسیب زا باشد و باعث آسیب جانی به مردم و پرسنل و یا آسیب به تجهیزات ، مراکز : مخاطره

 . رمانی و اختالل عملكرد شود  –بهداشتی

 :مترقبه انواع حوادث غیر

 .می شوندتقسیم و حوادث ساخت دست بشر وحوادث تكنولوژیكی  حوادث غیر مترقبه به حوادث طبیعی

 : مخاطرات طبیعی براساس منشاء ایجاد آن به شرح زیر طبقه بندی می شوند/ حوادث

 زلزله، آتشفشان، سونامی ، رانش زمین : منشاء زمینی  .2

 سیل: منشاءآبی  .1

 ، سرما ، گرمای شدید  طوفان: منشاء هواشناسی  .0

 خشكسالی : منشاء اقلیمی .4

 اپیدمی بیماری: منشاء زیستی بیولوژیک .0

حوادث بشر ساخت یا تكنولوژیكی ،مخاطرات عمدی یا غیر عمدی که توسط برخی افراد رخ می دهد و براساس نوع مخاطره به 

 :  شرح زیر نامگذاری می شوند

 آتش سوزی 

  نشت مواد رادیو اکتیو 

  صنعتی/ آزمایشگاهیآلودگی 

  حمالت نظامی 

 ،فعالیت هسته رادیو اکتیو 

 زباله های سمی 

 حوادث حمل و نقل 

 انفجار، بمب گذاری 

 ترور 



 دفتر بهبود تغذیه جامعه                                                     مجموعه آموزشی تغذیه برای کارشناس مراقب سالمت 

621 
 

 :پاسخ به حوادث غیر مترقبه

برای پاسخ باید نوع و شدت مخاطره در نظر گرفته شود وپاسخ مناسب به آنها به براساس توانایی و امكانات به شرح زیر طبقه 

 :شودبندی می 

  پاسخ مناسب به بحران و تبعات آن ازسوی منابع و سازمانهای محلی در منطقه حادثه : پاسخ در سطح محلی

 .داده می شود.دیده

  زمانی که ارائه پاسخ از توان نیروهای محلی و منطقه ای خارج می شود و الزم است از سطوح : پاسخ در سطح ملی

 .باال تر پاسخ های مناسب داده شود

  اگر شدت مخاطره به اندازه ای باشد که دولت جمهوری اسالمی ایران صالح بداند از : در سطح بین المللی  پاسخ

 .کمک ها و مشورت ها صاحبنظران بین المللی نیز استفاده خواهد شد

 :پیامدهای سوء تغذیه ای مخاطرات 

عیت تغذیه جامعه آسیب دیده خواهند داشت هریک از مخاطرات بسته به نوع مخاطره وشدت آن اثرات سویی بر سالمت و وض

 :که برخی از آنها عبارتند از

 قطع ..(دام، محصوالت کشاورزی و)تخریب ناگهانی محصوالت کشاورزی، از بین رفتن منابع امرار معاش : سیل ،

 .دسترسی مردم به فروشگاه های مواد غذایی وآسیب مراکز خدمات بهداشتی درمانی 

 مرگ در جمعیت آسیب دیده، تخریب محصوالت کشاورزی، انبار مواد غذایی و جاده ها و افزایش میزان : زلزله

 درمانی و سیستم آب و فاضالب  –تخریب تسهیالت بهداشتی 

 کاهش تولیدات کشاورزی و دام، افزایش قیمت مواد غذایی،کاهش دسترسی به مواد غذایی،کاهش : خشکسالی

 دسترسی به آب سالم

 هوا آثار مخربی را بر دستگاه تنفس، سیستم گوارشی، اعصاب و روان افراد بر جای گذاشته و آلودگی : آلودگی هوا

در حالت عادی، سیستم دفاعی بدن رادیكال های آزاد را خنثی و بی . اختالالتی را در عملكرد آن ها ایجاد می کند

ط باعث می شوند بدن نتواند با اما عوامل مخرب محیطی مثل اشعه ماوراء بنفش و آلودگی های محی. ضرر می کند

این رادیكال های آزاد مبارزه کند در نتیجه ساختمان و عمل سلول های بدنی توسط رادیكال های آزاد تخریب شده 

 .می شود... و منجر به بیماری های التهابی، قلبی عروقی، آسم آلرژیک و 

 بیماری های منتقله از آب و غذا طغیان : 
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دو نفر یا بیشتر که از یک غذا یا آشامیدنی استفاده کرده و عالئم بالینی مشترك داشته باشند و : ز تعریف آن عبارت است ا.

 بهداشتی غیر دفع و سالم آب به دسترسی ناکافی طغیانها این بروز اصلی ازدالیل یكی. یک مشكل جهانی رو به گسترش است

سالمونلوزها، شیگلوزها، اشرشیاکولی، مسمومیت های غذائی که منجر به بروز بیماری هایی مانند  باشد می فاضالب

به  است اقدامات الزم آب از منتقله بیماریهای گیریهای همه کنترل و پیشگیری جهت به. استافیلوکوکی و بوتولیسم می شود

ای فراوان ناشی از به منظور کاهش ابتالء، مرگ و میر و هزینه ه .گیرد انجام فاضالب و آب بهداشت خصوص در موثر و هنگام

این طغیان ها باید آزمایشگاه های تشخیص این عفونت ها در بخش دولتی و خصوصی تقویت و همچنین آزمایشگاه های غذا و 

 .دارو برای تشخیص آلودگی های غذائی تجهیز شوند

 ن اقتصادی از یک سو تولید و یا ورود مواد غذایی محدود شده و از سوی دیگر توا: جنگ و بحران های سیاسی

جمعیت می تواند کاهش یابد، بدنبال آن دسترسی جمعیت به مواد غذایی مورد نیاز نه به طور کامل بلكه به طور 

 . نسبی محدود شده است

 چر خه مدیریت بحران

 :چهار مرحله برای بحران تعریف شده است که عبارتند از  2براسا س نمودار

مخاطره یا عدم مواجهه با آن از طریق به حداقل رسیدن بالیای محیطی با جلوگیری از عدم وقوع ::فاز پیشگیری  .2

 .به کار گیری فناوری های مرتبط و سرمایه گذاری بر اقدامات پیشگیرانه انجام می شود

اگاهی و آموزش های . فعالیت هایی که برای اجتناب کامل از وقوع آثار ناگوارمخاطره انجام می شود: آمادگی   .1

 .با کاهش خطر بال، سبب تغییر نگرش و رفتار و افزایش آمادگی می شود عمومی مرتبط

کمک رسانی یا انجام مداخالت حین یا بالفاصله بعد از مخاطره به منظور حفظ جان و تامین حداقل : پاسخ  .0

 .است که می تواند فوری، کوتاه مدت یا بلند مدت باشد.نیازهای پایه ای مردم آسیب دیده

ات و اقداماتی است که پس از یک مخاطره برای بازگرداندن یا بهبود شرایط زندگی جامعه ی تصمیم: بازیابی  .4

 . آسیب دیده به وضعیت قبل از وقوع مخاطره انجام می گیرد
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 مرحله ای مدیریت بحران 4مدل : 2نمودار 

 مدیریت تغذیه در بحران

پاســخ و  –آمادگی  –پیشگیری )هارگانه مدیریت بحران فعالیت بین بخشی است که سازمانهای ذیربط در مراحل چ: تعریف 

زیرا . به منظورتامین انرژی کافی برای عموم مردم و سالم بودن مواد غذایی برنامه ریزی و همكاری داشته باشند ( بازیابی

داشتی وغذا و تغذیه نیازهای اساسی افراد در بحران ها و حوادث غیر مترقبه شامل آب، بهداشت محیط، پناهگاه، مراقبتهای به

 .است 

وجلوگیری از ( پروتئین و ریز مغذی -ژی  کمبود دریافت انر)ارتقاءکیفیت خدمات تغذیه ای، کنترل شیوع سوءتغذیه  :اهداف

بروز موارد جدید سوءتغذیه به ویژه در گروههای آسیب پذیر، ارتقاء آگاهی جامعه و کارکنان وطراحی و اجرای مداخالت 

 .مناسب است

در مدیریت تغذیه در بحران بسته به شدت مخاطرات، اقدامات شامل پاسخ های تغذیه ای ، درمانی و بهداشتی : امات اقد

 .است

 :اقدامات تغذیه ای و درمانی.

غذا برای کل جمعیت حادثه دیده را فراهم می آورد که بایستی از طریق مواد غذایی مناسب روزانه : برنامه تغذیه همگانی( 3

محاسبه انرژی مورد نیاز، بستگی . گرم پروتئین برای هر فرد در اوایل بحران تامین نماید 05کیلوکالری انرژی و  1255حداقل 

 :به شرایط زیر دارد

  15(دمای مبنا در جه سانتی گراد)دمای محیط  

  وضعیت بهداشت و تغذیه جمعیت 

  فعالیت فیزیكی 
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  توزیع دموگرافی جمعیت 

کیلو کالری انرژی در روز را  1255به کمک خارجی نیاز داشته باشد ذخیره غذایی باید حداقل  "کامالاگر جمعیت آسیب پذیر 

زمانی که مردم مبتال به سوتغذیه بوده، هوا سرد باشد، یا فعالیت فیزیكی سنگین انجام گیرد این مقدار . برای هر نفر تامین کند

 .افزایش می یابد

زمانی که غذای . هرفرد در شرایط بحران از یک رژیم مخلوط ازغالت،حبوبات، سبزیهاست میانگین دریافت پروتئین: پروتئین

مصرفی، انرژی کافی فراهم نكند بدن برای تامین انرژی شروع به مصرف پروتئین که برای رشد و ترمیم مورد نیاز است خواهد 

برابر  1درصد، حبوبات بیش از  8 -21ل غالت پروتئین به نسبت های معین در بسیاری غذاها دریافت می شود برای مثا.کرد

تمام اسیدهای آمینه را به .....( ماهی و -پنیر -گوشت –تخم مرغ   -شیر) آن پروتئین دارند و پروتئین های منشأ  حیوانی 

ذاهای گیاهی اندازه متعادل دارند و پروتئین های با منشأ گیاهی برخی از اسیدهای آمینه ضروری را ندارند و از طریق ترکیب غ

بدین . برای مثال غالت با حبوبات یا افزودن مقداری پروتئین حیوانی به منابع گیاهی پروتئین مورد نیاز بد ن فراهم می شود

 .ترتیب پروتئین با کیفیت کافی به طور کامل از منابع گیاهی مخلوط بدست می آید 

 :انواع برنامه تغذیه تکمیلی( 2

از  -2SDیعنی نسبت وزن برای قد کمتر از )زمانی مورد نیاز است که میزان سوتغذیه : مه جانبهبرنامه تغذیه تكمیلی ه( الف 

مقدارغذای اضافی برای کل جامعه . همراه با عوامل تشدید کننده سوتغذیه باشد% 25و یا % 20بیشتر از ( میانه استاندارد

 .حلدثه دیده باید در نظر گرفته شود

درصد همراه با سایر عوامل تشدید  0درصد و یا  25ف مند زمانی که میزان سوتغذیه بیشتر از برنامه تغذیه تكمیلی هد( ب 

غذای اضافی برای افراد منتخب و گروه های آسیب پذیر تغذیه ای در نظر . کننده سوتغذیه یا بیماری عفونی اپیدمیک باشد

 .گرفته می شود

 :برنامه تغذیه درمانی( 0

مقدار میانگین یا قد کمتر % 75انحراف معیار از استاندارد یا کمتر از  0با وزن برای قد بیش از زیر تغذیه درمانی برای کودکان 

انرژی رنج می برند  -جهت کاهش میزان مرگ در کودکانی که از سوتغذیه شدید پروتئین. سانتی متر انتخاب می شود 225از 

 0کیلو کالری انرژی و  205 – 155فواصل زمانی متعدد که بتواند  الزم است یک رژیم بازتوانی با دادن غذای غنی از انرژی در

عالوه بر مراقبت پزشكی باید هر سه ساعت . گرم پروتئین در هر کیلوگرم وزن کودك را روزانه تامین کند باید فراهم گردد 1 –

 .ساعت غذا داده شود 14در طول 

 :و شرایط بدنی آن هاست که این افراد عبارتند از ژیكیدالیل آسیب پذیری از لحاظ فیزیولو: گروه های آسیب پذیر 

 رشد سریع و نیاز تغذیه ای نسبتا باال؛ استعداد ویژه به سوء تغذیه: نوزادان وکودکان •
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 به ویژه دختران به دلیل جهش رشد دوران بلوغ: نوجوانان •

 ه ای در این دورانبه دلیل رشد سریع جنین؛ شیردادن و افزایش نیازهای تغذی: زنان باردار و شیرده •

 ..تامین نشدن  نیازهای  تغذیه ای آنان توسط جیره غذایی؛ کاهش اشتها ؛ مشكالت بلع و: سالمندان و معلولین •

 :بهداشتی اقدامات 

 :کودکان

در شرایط بحران که مراقبتهای بهداشتی کاهش . ماه تغذیه انحصاری شیر مادر است 6سالم ترین روش برای تغذیه نوزادان زیر 

با توجه به مشكالت تهیه آن ها و . جایگزین های شیر مادر. یافته و خطر عفونت بسیار باال باشد باید شیردهی را حمایت کرد

استفاده از شیشه های شیر غیر بهداشتی ممكن است خطرناك باشد در این زمینه باید حمایت از شیردهی آموزش الزم داده 

 .شود

. کودکان و افراد جوان بیشترین آسیب ها را می بینند و آنان باید دسترسی مساوی و عادالنه به خدمات اولیه را داشته باشند

هنگامی که واکسیناسیون علیه سرخک .از محتوای انرژی رژیم غذایی از منابع چربی تهیه شود% 05پیشنهاد می گردد که 

 .ماهه داده شود  09تا  6نیزبه کودکان بین  Aانجام می شود باید مكمل های ویتامین 

 :اصول کلی تغذیه کودکان در بحران ها

 .غذا به طور کامل پخته شود -2

 .از نگهداری غذاهای پخته شده خودداری گردد -1

 .از تماس غذاهای خام و پخته با همدیگر اجتناب شود -0

 .میوه ها و سبزیجات را خوب بشویند -4

 .از آب سالم استفاده شود -0

 .ا مكررا بشوینددست ها ر -6

 .از تغذیه کودکان با شیر خشک خودداری شود -7

 .غذا از تماس با حشرات، جوندگان و سایر حیوانات محافظت گردد -8

 .مواد غذایی فاسد شدنی در مكان های امن نگهداری شود -9

 :زنان باردار و شیرده 

الت دوران بارداری، مرگ و میر مادران، تولد خطرات مربوط به جذب ناکافی مواد غذایی برای زنان باردار و شیرده شامل مشك

در برنامه ریزی تغذیه همگانی در شرایط بحران باید نیازهای اضافی زنان . کودکان کم وزن، شیردهی غیر مستمر می باشد

نمایند و به عالوه زنان باردار و شیرده باید مكمل آهن و اسید فولیک کافی دریافت . باردار و شیرده را نیز مدنظر قرار داد
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زنانی که در دوران . همچنین انجام اقدامات الزم برای کاهش موارد کمبود آهن از طریق رژیم غذایی متنوع بسیار مهم است

 .دریافت کنند Aبعد از زایمان به سر می برند نیز باید طی شش هفته پس از زایمان ویتامین 

 :سالمندان 

اما این گروه نقش کلیدی . جمعیت بحران زده را سالمندان تشكیل می دهنداگرچه نقش بزرگی از آسیب دیده ترین گروه در 

در . تجربه نشان داده است که سالمندان بیشتر کمک رسان هستند. در احیا و بازتوانی جمعیت آسیب دیده را بر عهده دارند

المندان بیشترین آسیب از بحران س.صورت حمایت سالمندان، آنان در مدیریت منابع در بحران ها نقش مهمی را ایفا می کنند

 :را می بینند و عوامل خطر زای تغذیه ای منجر به کاهش دسترسی به غذا و افزایش نیازهای تغذیه ای آنان می شوند، بنابراین

 .سالمندان باید امكان دسترسی به منابع غذایی را داشته باشند 

 .تهیه و مصرف غذاها برای آنان آسان باشد 

 .باید نیازهای پروتئینی و ریزمغذی های آنان را در بر داشته باشد غذاهای تهیه شده 

 :معلولین

دارای ناهنجارهای جسمی، حسی هستند و در یادگیری مشكل دارند وگروه آسیب پذیر خاصی هستند و برای ادامه حیات باید 

تغذیه ای مواجه شوند که این ممكن است با برخی خطرات . به تسهیالت خاص مورد نیاز خود دسترسی آسان داشته باشند

مانند، مشكالت موجود در جویدن، بلعیدن . عوامل نیز با توجه به شرایط اضطرار که در آن زندگی می کنند تشدید می شوند

نامناسب که باعث کاهش میزان مصرف غذا و خفگی می شوند، قدرت حرکت کم که دسترسی به غذا و نور آفتاب را تحت 

در افرادی که دچار فلج مغزی هستند و الزم  "می گردد، شیوع یبوست خصوصا Dباعث کمبود ویتامین  تاثیر قرار می دهد و

 .است تمهیداتی خاص از قبیل دسترسی به غذای پرانرژی، قاشق و نی برای آنان فراهم گردد

 (:AIDS)مبتالیان به بیماری ایدز 

کاهش میزان مصرف غذا بر اثر بی اشتهایی یا مشكالت . قرار می گیرندمبتالیان به ایدز بیشتر در معرض ابتالء به سوء تغذیه . 

موجود در بلعیدن، جذب ناکافی مواد مغذی به دلیل اسهال انگل یا تخریب سلول های روده، تغییر در متابولیسم، عفونت، 

انرژی در افراد مبتال به ایدز بر نیاز به . بیماری های مزمن از جمله عواملی هستند که منجر به سوء تغذیه این افراد می شوند

. ریزمغذی ها نقش بسیار مهمی در حفظ ایمنی و ارتقاء حیات این افراد دارند. حسب میزان پیشرفت عفونت تغییر می کند

 .تهیه غذاهای غنــی و مخلوط شـــده راهكارهای عملی برای دسترسی این افراد به رژیم غذایی مناسب می باشد

 :تغذیه ای برای جامعه حادثه دیده –توصیه های بهداشتی 

 حتی االمكان از غذاهای کنسرو شده استفاده شود. 
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 استفاده .....( تن ماهی، لوبیا، عدس و ) با توجه به نیاز تنوع مصرف مواد غذایی، از کنــسروهای مخـتلف و مـناسب

 .شود

  استفاده نشود به هیچ وجه( قوطی کج شده، سوراخ شده، بادکرده)از کنسروهای آسیب دیده. 

 از موادغذایی بسته بندی شده که بسته های آنها آسیب دیده اجتناب شود. 

 قبل ازتهیه ومصرف غذاهای کنسرو شده حتما به تاریخ تولید و انقضاء آن دقت شود. 

  در صورت قطع برق، در ماه های گرم سال روی یخچال و فریزر را با مواد عایق مانند پتوی پشمی بپوشانید تا

 .ساعت سالم خواهد ماند 14ساعت و در فریزر تا  21تویات یخچال تا مح

  در ماه های سرد توام با بارندگی، مواد غذایی را از انجماد باید محافظت کرد و مواد غذایی خشک را از رطوبت حفظ

 .نمود

 خودداری شود "ازنگهداری غذاهای پخته شده درچادرجدا. 

  مواد غذایی باقیمانده را در هوای سرد بیرون ( درجه سانتی گراد+ 4تر از دمای پایین )در صورت سرد بودن هوا

 .نگهداری کنید

 گوشت چرخ شده به هیچ وجه نگهداری نكنید. 

 در شرایط بحران ، غذای پرانرژی، قاشق و نی برای معلولین فراهم شود. 

 از مصرف غذاهای کپک زده، ترشیده، آلوده به حشرات خود داری شود. 

 وه های خام را قبل از مصرف بایستی سا لم سازی کنیدسبزی و می. 

  تخم مرغ با پوسته سالم را می توان در شرایط معمولی نگهداری کنید و در صورت گرم بودن هوا، بهتر است در عرض

 .روز مصرف شود 20

  ویتامین در اختیاز آنان برای پیشگیری از سوء تغذیه مادران باردار و کودکان زیر دو سال باید مكملهای آهن و مولتی

 .قرار گیرد

 در برنامه ریزی تغذیه همگانی باید نیازهای اضافی زنان باردار و شیرده مد نظر قرار گیرد. 

  سال به ازاء هر دو روز یک بسته غذای کمكی آماده تهیه شود 1برای کودك زیر. 

 واکسیناسیون کودکان مطابق جدول واکسیناسیون به موقع باید انجام شود. 
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رهنمود های غذایی ایران، وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشكی ، معاونت بهداشت ، دفتر بهبود تغذیه جامعه ،  -2

 2090سال 

 2091اداره سالمت مادران، سال  –تغذیه دوران بارداری و شیردهی ، معاونت بهداشت ، دفتر بهبود تغذیه جامعه  -1

 2090راهنمای آموزشی تغذیه در سنین مدرسه ، دفتر بهبود تغذیه جامع ، سال  -0

بهبود تغذیه جامعه ، ریزمغذی ها و راه کارهای پیشگیری از کمبود انها با تاکید بر غنی سازی مواد غذایی ، دفتر  -4

 2086سال 

 : خالصه 

    و حــوادث سـاخت دســت بشــر وحـوادث تكنولــوژیكی تقســیم    حـوادث غیــر مترقبـه بــه حــوادث طبیعـی

 .می شوند

  مرحله پیشگیری ، آمادگی  ، پاسخ وبازیابی است 4چرخه مدیریت بحران شامل. 

      آورد در برنامـه تغذیــه همگــانی در هنگـام بحــران ، غــذا بـرای کــل جمعیــت حادثـه دیــده را فــراهم مــی

ــداقل       ــه ح ــب روزان ــذایی مناس ــواد غ ــق م ــتی از طری ــه بایس ــرژی و   1255ک ــالری ان ــرم  05کیلوک گ

 .پروتئین برای هر فرد در اوایل بحران تامین نماید

   درصــد  0درصــد و یــا  25در برنامــه تغذیــه تكمیلــی هــدف منــد زمــانی کــه میــزان ســوتغذیه بیشــتر از

غـذای اضـافی بـرای    . بیمـاری عفـونی اپیـدمیک باشـد     همراه با سایر عوامـل تشـدید کننـده سـوتغذیه یـا     

 .افراد منتخب و گروه های آسیب پذیر تغذیه ای در نظر گرفته می شود

   در برنامــه تغذیــه درمــانی جهــت کــاهش میــزان مــرگ در کودکــانی کــه از ســوتغذیه شــدید پــروتئین- 

ی در فواصــل زمــانی انــرژی رنــج مــی برنــد الزم اســت یــک رژیــم بــازتوانی بــا دادن غــذای غنــی از انــرژ 

ــد   ــه بتوان ــدد ک ــرژی و   205 – 155متع ــالری ان ــو ک ــوگرم وزن    1 – 0کیل ــر کیل ــروتئین در ه ــرم پ گ

 .کودك را روزانه تامین کند فراهم شود

             ، گروههای آسـیب پـذیر در مواقـع بحـران شـامل  نـوزادان ، کودکـان ، نوجوانـان ، زنـان بـاردار وشـیرده

 . سالمندان و معلولین است

  در شرایط بحران که . ماه تغذیه انحصاری شیر مادر است 6ترین روش برای تغذیه نوزادان زیر سالم

جایگزین های . مراقبتهای بهداشتی کاهش یافته و خطر عفونت بسیار باال باشد باید شیردهی را حمایت کرد

ممكن است خطرناك با توجه به مشكالت تهیه آن ها و استفاده از شیشه های شیر غیر بهداشتی . شیر مادر

 .باشد در این زمینه باید حمایت از شیردهی آموزش الزم داده شود
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