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   پیشگفتار
اجراي برنامه هاي سالمت، ارزیابی، مدیریت و کاهش عوامل اعضاء تیم سالمت در برنامه پزشک خانواده مسئولیت 

از آنجا که تغذیه یکی از اجزاء مهم و اثر گذار بر . و جامعه را بر عهده دارند هح فرد، خانوادوخطر سالمتی در سط
هاي سالمت در شیوه زندگی افراد جامعه است، آشنایی اعضاء تیم سالمت با مبانی تغذیه صحیح جامعه، تغذیه گروه

سنی و تغذیه در بیماریهاي شایع جهت ارائه آموزش و توصیه هاي پیشگیرانه و درمانی تغذیه اي به جمعیت تحت 
همچنین آشنایی با برخی دستورالعمل ها و برنامه . پوشش مراکز مجري برنامه اجتناب ناپذیر و ضروري می نماید
ه جهت اجراي برنامه هاي مربوطه در سطح جامعه هاي ملی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در حوزه تغذی

  .استاز الزامات مورد نیاز تیم سالمت 

همکار اعضاء تیم سالمت در سطح اول ارائه خدمت، با شرکت در دوره هاي آموزشی و تعامل با مشاورین تغذیه 
  .، قادر خواهند بود نیازهاي اولیه مراجعین را به آموزش هاي تغذیه تامین نمایندبرنامه

این راهنماي کشوري با هدف آموزش پزشکان خانواده در مباحث جاري و شایع تغذیه اي تهیه شده تا در ویزیت 
موردي اطالعات الزم به جمعیت تحت پوشش در رابطه با الگوي غذایی مناسب و اصالح حتی هاي پایه، دوره اي و 

در موارد نیازمند دریافت خدمات تخصصی مشاوره و الزم است پزشک خانواده . الگوهاي نادرست تغذیه اي ارائه گردد
  .، ارجاع به مشاور تغذیه تحت پوشش مرکز مجري مورد نظر صورت گیرددرمانیرژیم 

کاربردي از مباحث متنوع تغذیه که مورد - در این مجموعه تالش شده است تا براي اولین بار مجموعه اي علمی
معی و سایر گروههاي اجتماعی می باشد تهیه و در اختیار پزشک استفاده براي گروههاي سنی، جمعیتی، مراکز ج

در تعامل با سایر اعضاء تیم سالمت و مشاورین تغذیه و گرانقدر امید است که پزشکان پرتالش . خانواده قرار گیرد
هایت کاهش عوامل خطر بیماریهاي مرتبط با تغذیه، بهبود شیوه زندگی و در ن برنامه، درتحت پوشش مراکز مجري 

 .گامهاي موثري بردارندارتقاء سالمت جمعیت تحت پوشش 

  

  دکتر پریسا ترابی
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  مقدمه
در این برنامه، . مناسب ترین استراتژي اجراي برنامه بیمه سالمت در قالب نظام ارجاع، برنامه پزشک خانواده است

خود را بعهده داشته و پس از  پزشک عمومی و تیم وي مسوولیت کامل سالمت افراد و خانوارهاي تحت پوشش
این برنامه با هدف تحقق عدالت  .دنارجاع فرد به سطوح تخصصی، مسوولیت پیگیري سرنوشت وي را نیز بعهده دار

هم  قالب نظام ارجاع، جلب مشارکت سایر بخش هاي توسعه و در در سالمت ، ارائه خدمات سالمت بصورت تیمی و
  .ایت بهبود شیوه زندگی مردم به اجرا درامده استدرنه چنین مردم در ارتقاء سالمت و

در هر یک از این خدمات . دربرنامه پزشک خانواده جایگاه ویژه اي دارد ارائه خدمات مشاوره تغذیه و رژیم درمانی 
 سطوح ابتدایی، پیشگیري، درمان و بازتوانی بیماریها از طریق ارزیابی وضع تغذیه، بررسی سابقه پزشکی و مصاحبه با

هاي آنتروپومتري، ثبت عالیم حیاتی و برآورد  گیري هاي آزمایشگاهی، اندازه یافتهو  بیمار، بررسی عالیم بالینی
هاي آسیب پذیر شامل کودکان،  هاي خاص و گروه اي براي افراد سالم، گروه هاي تغذیه اي و توصیه نیازهاي تغذیه

  .ارائه می شود  سالمندان و بیماراننوجوانان، زنان باردار و شیرده، 

توصیه هاي کاربردي تغذیه اي به مراجعه  ارائه آموزش تغذیه وتیم سالمت براي ارائه توانمند سازي  کتاباین در 
درعین حال به منظور استاندارد سازي و ایجاد هماهنگی درارئه خدمات مشاوره . مد نظر قرار گرفته استکنندگان  

گونه اي که خدمات ه عی از سوي پزشک خانواده به متخصصین تغذیه بتغذیه ورژیم درمانی براي  موارد ارجا
دریافت نمایند می تواند  مشکل تغذیه اي خود تخصصی تر مشاوره تغذیه ورژیم درمانی را براساس نوع بیماري و
این اعضاي تیم سالمت با بهره گیري از مطالب . مورد استفاده کارشناسان تغذیه  همکار در تیم سالمت قرارگیرد

سواد تغذیه اي جامعه که محور اساسی سالمت جامعه می باشد گام هاي  امر ارتقاء فرهنگ و توانند درمی مجموعه 
  .موثري بردارند

  

  دکتر زهرا عبداللهی

 سرپرست دفتر بهبود تغذیه جامعه
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  تغذیه جامعه :فصل اول
 
 

  امنیت غذا و تغذیه
ــذا    ــانی غ ــرانس جه ــذا  1974 در کنف ــامین امنیــت غ ــد و   ت ــزایش تولی ــروي اف ــدتاً در گ ــان عم یی جه

مطـرح شـده    "حـق انسـانی  "می شـد وبـراي اولـین بـار تـامین غـذاي کـافی بـه عنـوان یـک            عرضه غذا دیده
افــراد جامعــه در تمــام  دسترســی همــه”رادر یــک دهــه بعــد، بانــک جهــانی مقولــه امنیــت غــذایی .اسـت  

دگی سـالم و فعـال        عریـف کـرد و در نشسـت جهـانی غـذا در      ت“ اوقات به غـذاي کـافی بـراي داشـتن زـن
مقـوي کـه نیـاز هـاي غـذایی یـک انسـان سـالم و فعـال را بـه            دسترسی آسـان بـه غـذاي سـالم، کـافی و      1996

ــت   ــرار گرف ــد ق ــرآورده گــردد مــورد تاکی ــدیهی. طــور مســتمر ب ــذاي کــافی مســتلزم   ب ــه غ اســت، دسترســی ب
  .دسترسی فیزیکی است وتوانمندي اقتصادي 
استفاده فیزیولوژیک و مصرف مقادیر مناسبی از غذاي سالم و مغذي  (Nutrition Security)امنیت تغذیه اي

نا امنی تغذیه اي بر اساس عدم پیروي از . توسط همه افراد خانواده براي داشتن یک زندگی فعال ، مولد و سالم است
سیري (نها رفع گرسنگی آشکارهدف از تأمین غذاي مطلوب و کافی ت. تعریف می شود الگوي غذایی مطلوب و کافی

 ). سیري سلولی(نیست بلکه تامین نیازهاي سلولی به مواد مغذي یعنی رفع گرسنگی پنهان رانیز دربر دارد) شکمی
» پایـداري در دریافـت غـذا   «و » دسترسـی بـه غـذا   «، »موجـود بـودن غـذا   «سـه مقولـه   امنیـت غـذایی   در تعریـف  

کـاهش میـزان گرسـنگی بـه     کشـورها از جملـه ایـران متعـد بـه      در ایـن اجـالس  اکثـر    . محورهاي اصلی هسـتند 
تـامین امنیـت غـذایی، همچنـان بـیش از      مبنـی بـر   جهـانی  علـی رغـم تعهـدات    . شدند 2015تا سال  %50میزان 

ــال     800 ــد و متاســفانه از س ــج میبرن ــزمن رن ــان از گرســنگی م ــون انس ــیري صــعودي   2006میلی ــد س ــن رون ای
هـایی نظیـر قحطـی، بـی ثبـاتی در عرضـه غـذا، فقـر،           عـاد وسـیعی از پدیـد ه   علـل نـاامنی غـذایی اب    .داشته اسـت 

ــورم اقتصــادي، بیســوادي، ناآگــاهی  ــه بیکــاري، ت ــاي تغذی ــر مــی   ه ــا را در ب اي، حــوادث، خشکســالی، ســایر بالی
گرســنگی و بیمــاري از عواقــب نــاامنی غــذایی در کوتــاه مــدت اســت ولــی درطــوالنی مــدت جمعیــت بــه  . گیــرد

. ایی هــاي خــود محــروم شــده و نمــی توانــد ســهمی را در آمــوزش، اقتصــاد و تولیــد داشــته باشــد تــدریج از توانــ
هـاي   اي آن نظیـر زیرسـاخت   برخورد منطقی و رفع پایـدار مشـکل نـاامنی غـذایی نیازمنـد توجـه بـه دالیـل پایـه         

ــا مشــارکت کلیــه بخــ   ش فرهنگــی، اقتصــادي و اجتمــاعی و انتخــاب اســتراتژي هــاي مــداخالتی چنــد بخشــی ب
  . هاي تاثیر گذار در سطوح ملی و محلی است

هدف از تأمین غذاي مطلوب . تعریف می شود الگوي غذایی مطلوب و کافینا امنی تغذیه اي بر اساس عدم پیروي از 
ن نیازهاي سلولی به مواد مغذي یعنی رفع ت بلکه تامینیس) سیري شکمی(آشکارو کافی تنها رفع گرسنگی 

در تعیین الگوهاي غذایی مطلوب و کافی، عالوه بر میزان انرژي در ). یسیري سلول(بر داردگرسنگی پنهان رانیز در
توجه به اینکه انسان با انرژي احساس  لذا. میزان د ریافت مواد مغذي کلیدي نیزدر نظر گرفته می شود  یافتی،

ــرژي همراه با مواد مغذي سیري میکند، تأمین انرژي را به تنهایی به عنوان شاخص سیري شکمی و تأمین انــ
 کلیدي را به عنوان شاخص سیري سلولی نام نهاده اند 

متاســفانه تمایــل بــه شهرنشــینی و حرکــت جمعیــت از محیطهــاي روســتایی بــه شــهري، از علــل عمــده کــاهش  
 و ، تـورم، بیکــاري  GDPشاخصـهاي توسـعه ماننـد     تولیـدات کشـاورزي و وابسـتگی اقتصـادي کشـور بــوده و بـر      
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توســعه اقتصــادي ســالمت، یــادگیري و  بــر ناشــی از نــاامنی غــذایی ســوء تغذیــهانــواع . اثرگــذار اســت خــط فقــر
 :اي را به جاي می گذارد از جملهناخواسته  جامعه اثرات

مرگ کودکان جهان مـرتبط بـا سـوء تغذیـه     % 60.سوء تغذیه موجب مرگ و میر می شود: در بعد سالمت •
میلیـون کـودك در    2/1-3مـرگ  . اسـت  "سوء تغذیـه شـدید  "ت یک مورد از هر ده مورد  به علکه  است

بـا   و تولد نوزاد کم وزن آهن است فقرمرگ مادران مرتبط با آنمی % 20،است Aارتباط با کمبود ویتامین 
 .در ارتباط است تحلیل برندهبیماري هاي 

 .شـود  امتیـاز مـی   5/13به میزان  IQبب کاهش س اختالالت ناشی از کمبود دریافت ید: در بعد یادگیري •
کاهش قابلیت عملکـرد کودکـان در    ،سبب تاخیر در شرکت کودکان در مدرسه سوء تغذیه پروتئین انرژي

و کـاهش ظرفیـت شـناختی    کم خونی سـبب  . می شود در جا زدن دانش آموزان در یک کالسو مدرسه 
 .کاهش امتیاز ضریب هوشی می شود

% 4/1 برابــر بــا کـاهش قــد % 1. ولیـد مــی شــود کوتــاه قـدي ســبب کــاهش قابلیــت ت :در بعـد اقتصــادي  •
کــاهش در قابلیــت % 1 برابــر بــاکــاهش میــزان آهــن ســرم % 1همچنــین . اســتکــاهش قابلیــت تولید

  .استتولید 

بــه عوامــل مختلفــی بســتگی دارد کــه یکــی از مهمتــرین و زیــر  توســط خــانوار انتخــاب ســبد غــذایی  همچنــین
بـراي ایجـاد دسترسـی بـه غـذاي مناسـب و سـالم و        . اده اسـت بنایی ترین آنها فرهنـگ و دانـش تغذیـه اي خـانو    

هــدایت خــانوار هــا در انتخــاب درســت غــذا، وزارت بهداشــت، درمــان وآمــوزش پزشــکی در کنــار ســایر بخــش    
ــد          ــت از تولی ــانی، حمای ــتی درم ــدمات بهداش ــش خ ــزایش پوش ــا اف ــور ب ــاعی کش ــعه اجتم ــاه و توس ــاي رف ه

نــش تغذیــه اي و اصــالح الگــوي مصــرف مــواد غــذایی سیاســت محصــوالت ســالم و مغــذي، ارتقــائ فرهنــگ و دا
 ،نگهـداري  ،)محصـول نهـایی   مـواد اولیـه و  (تولیـد شـامل  و تغذیـه   مـدیریت امنیـت غـذا    ابعـاد  گزاري نموده و بـه 

   .می پردازدمصرف  عرضه و توزیع،
اسـت کـه    میلیـون نفـر   70ایـران داراي جمعیتـی حـدود     بـر اسـاس اطالعـات منتشـره از سـوي مرکـز ملـی آمـار،        

ــا   ــی از آنه ــا نیم ــال  را تقریب ــر فع ــت غی ــه دار (جمعی ــان خان ــد محصــالن و زن درصــد از  23و  تشــکیل داده)  مانن
هـاي   خـانوار شـهري مربـوط بـه هزینـه       سـاالنه   درصـد از کـل هزینـه    7/22تنهـا  . جمعیت فعال نیز بیکـار هسـتند  

  .باشد میهاي غیر خوراکی  درصد مربوط به هزینه 3/77خوارکی و دخانی و 
، امـا عـدم تعـادل در مصـرف     اسـت  شـرایط فعلـی عرضـه غـذا نسـبتآ کـافی       موضوع مهـم دیگـر ایـن اسـت کـه در     

و فیبـر جـاي خـود    هـاي پیچیـده   رژیـم غـذایی غنـی از کربوهیـدرات     از آنجایی که طی سـالهاي اخیـر   . وجود دارد
غـذاي   داده اسـت و  و کـم فیبـر   شـده  ذایی با سـهم بیشـتري از چربـی، قنـد و غـذا هـاي فرآینـد       غ يرا به رژیم ها

 آمـوزش شـده اسـت الزم اسـت در خـانواده هـاي ایرانـی        سـفره سـنتی   گزین جـای  متعلق به فرهنگ بیگانـه،  آماده
  .تغذیه مناسب صورت گیرد فراگیر در خصوص
 ک از گروههـا یـ عـدم شـناخت گروههـاي غـذائی و نیـاز بـدن بـه هـر          و بـین اعضـاء خـانوار    غذا در توزیع نامناسب

  . می باشد خانوار در اعضاءغذایی نامناسب بودن دریافت مواد عوامل اصلی  از جمله نیز 
ــدمات         ــدگان خ ــه دهن ــذا و ارائ ــه غ ــع و عرض ــه، توزی ــر تهی ــئول در ام ــازمانهاي مس ــک از س ــه هری ــه اینک نتیج

 در کشــور موظفنـد براســاس اسـتراتژیهاي متناســب بـا شــرح وظـایف ســازمانی    ..) درمــانی، آموزشـی و  -بهداشـتی (
  :خود با یکدیگر همکاري نمایندکه اهم این استراتژیها عبارتنداز 

  ریزي و اجراي بین بخشهاي مختلف  همگرایی در سیاستگزاري، برنامه •
 ارتقاء دانش جامعه درخصوص امنیت غذاو تغذیه  •
 بهداشت و ایمنی مواد غذایی •
 حمایت تغذیه اي در بعد اقتصادي •
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 فرد توانمند سازي در سطح محله، خانوار و •
 سالم سازي تولید، نگهداري، فراوري، توزیع و مصرف مواد غذایی •
بـه  ) کودکـان، مـادران بـاردار و شـیرده و سـالمندان     (تسهیل دسترسی گروههـاي آسـیب پـذیر تغذیـه اي     •

 موادغذایی تازه و  طبیعی
 توسعه مراقبت هاي بهداشتی جهت پیشگیري از بیماریهاي مرتبط با سوءتغذیه •
 ق ناامن غذایی و آسیب پذیرتغذیه ايتحلیل وضعیت مناط •
 پایش مستمر وضعیت غذا و تغذیه جامعه •

  
  چگونه می توان تغذیه درست داشت؟

  .م زیستن، داشتن تغذیه صحیح استلشرط اصلی سا
تعادل به معنی مصرف مقادیر کافی از مـواد  .تغذیه صحیح یعنی رعایت دو اصل تعادل و تنوع در برنامه غذایی روزانه

گـروه اصـلی غـذایی     5ز براي حفظ سالمت بدن است وتنوع یعنی مصرف انواع مختلف مواد غـذایی کـه در   مورد نیا
  .معرفی می شوند

  .گروه اصلی غذایی است 5بهترین راه اطمینان از تعادل و تنوع در غذاي روزانه استفاده از هر 
گـروه گوشـت،    ،بزي ها، گروه شیر و لبنیاتس، گروه گروه نان و غالت، گروه میوه ها: گروه اصلی غذایی عبارتند از4

  .حبوبات، تخم مرغ و مغزها
  .یکسان هستند و می توان از یکی به جاي دیگري استفاده کرد "هر گروه، داراي ارزش غذایی تقریبا مواد غذایی

  .مقایسه مقدار مصرف روزانه از گروه هاي غذایی را می توان با استفاده از شکل یک هرم نشان داد

  غذایی چیست؟هرم 
قرار گـرفتن موادغـذایی در    .هرم غذایی نشان دهنده گروه هاي غذایی و موادي است که در هر گروه جاي می گیرند

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

هر چه از باالي هرم به سمت پایین نزدیک می شویم حجمی که . )ی هامانند قندها و چرب(غذایی کمتر مصرف کنند 

گروه هاي غذایی به خود اختصاص می دهند بیشتر می شود که به این معنی است که مقدار مصرف روزانه این دسته 

  .از مواد غذایی باید بیشتر باشد

نی در جامعـه ضـروري اسـت و پایـه و     شناسایی گروههاي غذایی به عنوان راهنمایی براي تغذیه کلیه گروههاي سـ 

  .که البته در گروههاي سنی مختلف قابل انطباق با شرایط ویژه آن گروه می باشد استاساس برنامه ریزي غذایی 

  
 : غذایی هاي گروه معرفی
 روزانه مصرف به به سالمت، نیاز دستیابی براي هرفرد. شود می روان و جسم سالمت موجب سالم غذایی برنامه یک
  :از ارتندشوند که عب می تقسیم غذایی اصلی گروه 5 به غذایی مواد . دارد هاي غذایی گروه مامت
 غالت و نان•
 ها سبزي•
 ها میوه•
 آن هاي فرآورده و شیر•



 ٩

  ها دانه مغز و مرغ تخم حبوبات، گوشت،•

  . شوند مصرفبه مقدار کم  باید و می شوند محسوب متفرقه گروه ها شیرینی و ها چربی :نکته
 

 : غالت و نان گروه
 سنتی هاي نان ،) جو نان بربري، سنگک،(دار سبوس نوع بخصوص نان انواع شامل گروه، این غذایی مواد
 تهیه محصوالت ویژه آنها به هاي فرآورده و صبحانه غالت ها، رشته و ماکارونی انواع ، برنج،)تافتون و لواش(سفید
  . است غالت کامل دانه از شده
ویتامین  برخی ،)گیاهی هضم قابل غیر مواد( وفیبر پیچیده هاي کربوهیدرات منبع غالت و نان گروه
  . باشد می منیزیوم و پروتئین آهن، ،B گروه هاي
 . است واحد 11 تا 6 روزانه مصرف شده توصیه میزان
 : با است برابر گروه این از واحد هر

 و سنگک بربري، نان از متري سانتی 10 ×10 برش یک یا انگشتان بدون دست کف یک یا نان گرم  30 •
 یا  دست، کف 4 لواش  نان براي و تافتون

  یا ، صبحانه غالت لیوان چهارم سه یا گرم 30 •
 یا ، پخته ماکارونی یا برنج لیوان نصف •
  دار سبوس نوع بخصوص ساده بیسکویت عدد  3 •

  
 :ها سبزي گروه
 قارچ، فلفل، کدو، انواع سبز، لوبیا سبز، نخود هویج، بادمجان، ،کلم انواع دار، برگ هاي سبزي انواع شامل گروه این
  . باشد می زمینی سیب و پیاز گوجه فرنگی، خیار،
توجهی  قابل مقدار و منیزیوم پتاسیم، مانند مواد معدنی ، C و A، Bهاي ویتامین انواع داراي گروه این
  . است فیبر
  .است واحد 3-5 ها سبزي روزانه مصرف شده توصیه میزان

 : با است برابر سبزي واحد هر
  یا ، ) کاهو و اسفناج ( دار برگ خام هاي سبزي یک لیوان •
  یا پخته هاي سبزي 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

  . باشد می ) خشکبار (خشک  میوه هاي و ها میوه کمپوت طبیعی، میوه آب میوه، انواع شامل گروه این
  .است معدنی مواد و ، فیبرA، Cویتامین شامل گروه این مهم مغذي مواد
 . است واحد 2-4 ها میوه روزانه مصرف نیاز مورد میزان
  :با است برابر گروه این از واحد هر

  یا ،) گالبی یا پرتقال موز، سیب،( متوسط میوه عدد یک •
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 یا فروت، گریپ نصف •
 ای انار، انگور، توت، مثل ریز هاي میوه لیوان نصف •
 یا میوه، کمپوت یا پخته میوه لیوان نصف •
  یا ، خشکبار یا خشک میوه لیوان چهارم یک •
 طبیعی و تازه میوه آب لیوان چهارم سه •

 
 : لبنیات و شیر گروه
 کم انواع از شود می توصیه که باشد می )دوغ بستنی و کشک، پنیر، ماست،( آن هاي فرآورده و شیر شامل گروه این
 .استفاده شود آن چرب
بهترین  و باشد می مغذي مواد سایر وB2 و B12 ویتامین فسفر، پروتئین، کلسیم، داراي گروه این
 است کلسیم کننده تامین منبع
 . است واحد 2- 3 لبنیات روزانه مصرف شده توصیه میزان
 : با است ربراب گروه یک از واحد یک

  یا ،)درصد 2.5از کمتر(چرب کم ماست یا شیر لیوان یک •
 یا کبریت، قوطی نیم و یک معادل معمولی پنیر گرم 60 تا 45 •
  یا کشک، لیوان چهارم یک •
  یا دوغ، لیوان 2 •
 پاستوریزه بستنی لیوان نیم و یک •

  
 :ها دانه مغز و مرغ تخم حبوبات، گوشت، گروه
 مرغ، تخم ()پرندگان و ،ماهی مرغ (سفید  هاي گوشت ،)گوساله و گوسفند( مزقر هاي گوشت شامل گروه این

  .است... و  زمینی بادام فندق، بادام، گردو،(ها دانه مغز و) لپه و عدس لوبیا، انواع نخود،(حبوبات
  .است مواد مغذي سایر و روي آهن، ، پروتئین حاوي گروه این

  . است واحد 2 -3با  برابر روزانه مصرف شده توصیه میزان
 : با است برابر گروه این واحداز هر

 پخته، یا خورشتی گوشت) گرم 30 تکه هر( تکه 2 •
 ، یا)پوست بدون( مرغ متوسط سینه سوم یک یا مرغ متوسط ران نصف •
  یا ،) بدون انگشت( دست کف اندازه به ماهی تکه یک •
 یا مرغ، تخم عدد دو •
 پخته، یا حبوبات لیوان یک •
  ) پسته فندق، بادام، گردو،( ها دانه مغز لیوان سوم یک •

  :گروه متفرقه
توصیه می شود افراد بزرگسال در برنامه غذایی روزانه از این گـروه  . این گروه شامل انواع مواد قندي و چربی ها است

  .کمتر مصرف کنند
  :انواع مواد غذایی این گروه عبارتنداز

  )پیه، دنبه، کره، خامه، سرشیر و سس هاي چرب مثل مایونز روغن هاي جامد و روغن هاي مایع،(چربی ها  -الف
مثل انواع مربا، شربت، قند و شکر، انواع شیرینی هاي خشک و تر، انواع پیراشکی، آب (شیرینی ها و مواد قندي  -ب

  )نبات و شکالت
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  ).انواع ترشی و شور، فلفل، نمک، زردچوبه، دارچین و غیره(ترشی ها، شورها و چاشنی ها  -پ
نوشابه هاي گازدار، چاي، قهوه، انواع آب میوه هاي صنعتی و پودرهاي آماده مثل پـودر پرتقـال و   (نوشیدنی ها  -ت

  ).غیره
  :چند توصیه

بـراي پخـت وپـز و از روغـن     ) روغـن نبـاتی  (از مصرف روغن جامد پرهیز شود و از روغـن مـایع معمـولی     - 
  .ه غذا در حرارت باال استفاده شودمخصوص سرخ کردنی براي سرخ کردن مواد غذایی و یا تهی

از حرارت دادن روغن ها با شعله باال و به مـدت طـوالنی خـودداري و بـراي سـرخ کـردن از روغـن مـایع          - 
 .مخصوص سرخ کردن استفاده شود

 .مصرف چربی ها، شیرینی ها و چاشنی ها بسیار محدود شود - 
به جاي آن ها نوشیدنی هاي سالم مثل  مصــرف نـوشیـدنی هاي ذکر شده در گروه متفرقه محدود شود و - 

 .آب، شیر، آب میوه تازه و دوغ کم نمک میل شود
 .براي رفع تشنگی، نوشیدن آب ساده بر هر آشامیدنی دیگري ترجیح دارد - 
 .مصرف چیپس به دلیل داشتن چربی و نمک زیاد باید محدود شود - 
 .باشده تصفیه شدنمک باید به میزان کم مصرف شود و از نوع نمک یددار  - 

  
 نمایه توده بدنی  وضعیت تغذیه اي با استفاده از ارزیابی

بر اسـاس ایـن   .شاخص ارزیابی بدن از نظر وضعیت جسمانی در مقایسه با استاندارد است ) BMI(نمایه توده بدنی 
محاسبه براي . گروه الغر، در محدوده وزن طبیعی، داراي اضافه وزن و چاق طبقه بندي می شوند 4شاخص افراد به 
  :می توان از  فرمول زیر استفاده کرد) BMI(نمایه توده بدن 

  )کیلوگرم(وزن      
  BMI 1= ــــــــــــــــــــ     

  ) متر(قد  2        
  

نحوه استفاده از نو موگرام به شرح زیـر  . همچنین می توان با استفاده از نوموگرام زیر، نمایه توده بدنی را تعیین کرد
  :است
خط اول از سمت راست مربوط به وزن، بر حسب کیلوگرم . رام از سه خط مدرج عمودي تشکیل شده استنوموگ

و خط سوم ) که نشان دهنده چاق، اضافه وزن، طبیعی و کم وزن است ( خط وسط مربوط به نمایه توده بدنی 

  .مربوط به قد بر حسب سانتی متر می باشد

بتدا وزن فرد را اندازه گیري کرده و اعداد  مربوطـه را روي خـط وزن و قـد    ، ا )BMI(نمایه توده بدنی  براي تعیین 
حال اگر دو نقطه عالمت خورده وزن و قد را با یک خط کش به هم وصل کنید . نموگرام تعیین کرده و عالمت بزنید

  .نقطه تقاطع این خطوط با خط وسط تعیین کننده نمایه توده بدنی فرد است

                                                
1 BMI= Body Mass Index 
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  .قرار گیرد سوء تغذیه محسوب می شود 9/24تا  5/18توده بدنی خارج از محدوده در صورتی که نمایه 

  
  
  

  : الغريسوء تغذیه از نوع 
ناشـی   این نوع سوء تغذیه. محسوب می شودالغر مبتال به سوء تغذیه و باشد فرد  5/18کمتر از  BMIچنانچه عدد 

که سبب افـزایش دفـع   ... نگلی، گوارشی، متابولیک و از کمبود دریافت، اختالالت سوء جذب یا بیماریهاي عفونی و ا
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در معرض کمبود ریز مغذیها و عـوارض   :افراد الغر در معرض بیماریهاي زیر قراردارند .مواد غذایی می شود می باشد
، ضعف سیستم ایمنی و رخداد بیشتر بیمـاري  ...آن مانند کم خونی، کمبود کلسیم وپوکی استخوان ، کمبود روي و 

افراد این  ، تمرکز حواس می شوند ، خستگی وضعف جسمی وکاهش کارایی ذهنی و والنی شدن مدت بیماريها، ط
ارجـاع داده  باید  ضمن انجام بررسی هاي الزم و شناسایی علت الغري، براي مراقبت هاي تغذیه اي به مشاور تغذیه 

  :الزم است موارد زیر نیز آموزش داده شود. شود
 .دنوعده در روز افزایش ده 6تا  5ی به دفعات وعده هاي غذای •
، گروه هاي غذایی  شامل نان و غالتتـنـوع غــذایی را رعایت کرده و در برنامه غذایی روزانه از انواع  •

 .سبزي ها و میوه ها، شیر و  لبنیات، گوشت و حبوبات و تخم مرغ، چربیها و روغن ها استفاده کنند
 .مصرف شودو خامه و سرشیر کره  ،ل عسل، مربادر وعده صبحانه غذاهاي پر انرژي مث •
، کلوچه، نـان و پنیـر و خرمـا،    پاستوریزه در میان وعده ها از بیسکویت، کیک، شیرینی، شیر، بستنی •

 .استفاده کند) بادام، گردو، پسته، فندق(سیب زمینی پخته، میوه هاي تازه و خشک و انواع مغزها 
 .بیشتر استفاده کنند) و ماکارونی نان، برنج(روزانه از گروه نان و غالت  •
 .دنهمراه با ساالد و سبزیها از روغن هاي مایع نباتی مثل روغن زیتون استفاده کن •
 .ندزیتون مصرف کن ،غذا همراه با •
جهت تحریک  )آبلیمو، آب نارنج، آبغوره و سبزیجات معطر(، از انواع چاشنی هادر صورت بی اشتهایی •

 .دناستفاده کنهمراه غذا اشتها 

  چاقیسوء تغذیه از نوع اضافه وزن و 
 "چـاق "یـا   "داراي اضـافه وزن "باشد و فرد در گروههاي  25مساوي و یا بیشتر از  BMIچنانچه طبق جدول فوق، 

عروقی، دیابـت، افـزایش    -اگرچه باال رفتن سن، سابقه فامیلی و جنس در افزایش بار بیماریهاي قلبی .قرار می گیرد
 "اع سرطانها موثر است اما اضافه وزن و چاقی بعنوان عامل تشدید کننـده ایـن بیماریهـا حتمـا    فشارخون و برخی انو

اضافه وزن و چاقی خطر ابتال به فشارخون باال، افزایش چربی هاي خون، ابتال به بیمـاري  . باید مورد توجه قرار گیرد
و بـاالتر دارنـد الزم اسـت بـه      30وده بـدنی  مواردي که نمایه ت. و انواع سرطان را افزایش می دهد هاي قلبی، دیابت

بنابراین، توصیه مـی شـود وزن بـدن در    . تا رژیم غذایی فردي براي آنان تنظیم گردد دنمشاور تغذیه ارجاع داده شو
  :توصیه کنیدافراد  این به . محدوده طبیعی حفظ شود

  .ند و حجم هر وعده را کم کنندبا استفاده از میان وعده ها، تعداد وعده هاي غذا در روز را افزایش ده •
 .ساعت ثابتی براي صرف غذا در وعده هاي مختلف در هر روز داشته باشند •
مصرف قند و شکر و غذاهاي حاوي آنها مثل شیرینی جات، شکالت، آب نبات، نوشابه ها، شربت ها و  •

 .محدود کنند تا حد امکانرا ..... و عسل و   آب میوه هاي صنعتی، مربا
باشـد و نانهـاي    ..)نـان سـنگکک ، نـان جـو و    (  باید از انواع تهیه شده از آرد سبوس دار نان مصرفی •

 .فانتزي مثل انواع ساندویچی و باگت را کمتر مصرف کنند
 .را در برنامه غذایی خود بگنجانند ، نخود ،لپه حبوبات مثل عدس و لوبیاانواع  •
 .کنند از انواع کم چرب انتخاب "شیر و لبنیات مصرفی را حتما •
 .لخم و مرغ و ماهی بدون پوست مصرف کنند "گوشت کامال •
از مصرف فرآورده هاي گوشتی پرچرب مثل سوسیس، کالباس و همبرگر و کله پاچه و مغز خودداري  •

 .کنند
 .ماهی استفاده کنند "به جاي گوشت قرمز، بیشتر از گوشتهاي سفید، خصوصا •
 .آب پز آن استفاده نمایندو از شکل  را محدود کنند زرده تخم مرغ مصرف  •



 ١۴

مصرف ساالد و سبزي خوردن قبل یا همـراه  . میوه ها و سبزي ها را بیشتر به شکل خام مصرف کنند •
 .با غذا توصیه می شود

 .به جاي آب میوه بهتر است خود میوه را مصرف کنند •
 .غذاها را بیشتر به شکل آب پز، بخار پز، کبابی یا تنوري مصرف کنند •
 .ي پرچرب و سرخ شده پرهیز کننداز مصرف غذاها •
 .استفاده نمایندگیاهی  روغن هاياز کاهش دهند و حتی االمکان روغن مصرفی را  •
 .خودداري کنندوپنیر خامه اي  از مصرف انواع سس ساالد، کره، خامه، سرشیر و پنیرهاي پرچرب  •
 .ود کنندمصرف دانه هاي روغنی مثل گردو، فندق، بادام، تخمه، پسته و زیتون را محد •
 .تنقالت کم ارزش یا پرچرب مثل آب نبات، شکالت، چیپس و امثالهم را به هیچ وجه مصرف نکنند •
 .از مصرف غذاهاي آماده و کنسروي اجتناب کنند •
 .مصرف نمک و غذاهاي شور را محدود کنند •
 .فعالیت بدنی و ورزش متناسب با سن و شرایط جسمی را افزایش دهند •

  شدت متوسط حتی االمکان در تمام روزهاي هفته توصیه شود دقیقه پیاده روي با 30 •
  
  

  تغذیه در واحدهاي غذاخوري 

مقررات بهداشتی درمراکز تهیه و توزیع موادغذایی  درکشور، رعایت ناکافی موازین و یکی ازمعضالت بهداشتی موجود
کشور می باشد که از دیر باز  و عدم تناسب رشد کیفی مراکز و اماکن با پتانسیل اجرایی بازرسی بهداشت محیطی

   .یکی از دغدغه هاي مهم سالمت وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی است
از سوي دیگر توجه به تغذیه سالم در این مراکز که بر اساس الگوي تغذیه صحیح همچون محدود کردن غذاهاي 

نوشیدنی هاي سالم، ترویج مصرف لبنیات  جایگزین کردن نوشابه هاي گازدار باحاوي روغن، چربی، نمک و قند باال، 
  .باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد... و ) به عنوان پیش غذا( و میوه و سبزي سالم در کنار غذا

  
  :الزامی استرعایت نکات تغذیه اي زیر در کلیه مراکز غذاخوري، 

) از روغن مایع یا نیمه جامدترجیحاً ( درصد 10در طبخ غذا از روغن با اسید چرب ترانس پائین تر از  •
  . استفاده شود

در صورت تهیه غذا به روش سرخ کردن از روغن مخصوص سرخ کردنی وبه مقدار کم استفاده  •
  .شود

  . استفاده مکرر از روغن براي سرخ کردن ممنوع است  •
ش براي جلوگیري از به هدر رفتن ویتامین ها؛ در تهیه انواع خورش ها مانند قورمه سبزي ، خور •

کدو و بادمجان مواد اولیه مورد استفاده مثل سبزي ، کدو و بادمجان با روغن کم و به مدت 
  . کوتاه تفت داده شوند

  .در صورت درخواست مشتري منعی ندارد . در کنار غذا، کره حیوانی و یا گیاهی قرار داده نشود •
  . است استفاده از ماست پاستوریزه کم چرب در کنار غذا بصورت روزانه ضروري •
نان حجیم و نیمه حجیم  "از نان هاي واجد بسته بندي سالم، داراي مجوز قانونی و ترجیحا •

  . استفاده شود 
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  . استفاده از انواع نوشابه هاي گازدار ممنوع است •
  . از نوشیدنی هاي سالم مانندآب، دوغ پاستوریزه کم نمک بدون گاز استفاده شود •
  . تغذیه اي مانند ماء الشعیر ودلستر بالمانع است استفاده از نوشیدنی هاي داراي ارزش •
  . استفاده از سنگ نمک و نمک هاي تصفیه نشده ممنوع است •
  . نمک مصرفی  باید تصفیه شده و حاوي ید باشد •
  .براي خیساندن برنج می توان از نمک تصفیه شده فاقد ید استفاده نمود  •
گی غیر قابل نفوذ در برابر نور نگهداري با پوشش رنبندي سالم و نمک باید در ظروف در بسته  •

  .شود 
 2/99بر روي بسته هاي نمک خریداري شده باید عنوان نمک خوراکی و درجه خلوص حداقل  •

  .درصد قید شده باشد 
سبزي و صیفی تازه مانند کاهو، کلم، گل کلم، گوجه فرنگی و فلفل سبز دلمه اي به صورت  •

  . ساالد یا کنار غذا سرو شود
با رعایت مراحل سالم (گندزدایی سبزي هاي خام جهت سرو کنار غذا و تهیه ساالد  شستشو و •

  . الزامی است) سازي سبزیجات
براي تهیه ساالد به جاي سس مایونز از آبلیمو، سرکه، آبغوره، آب نارنج ، انواع ادویه وپودر  •

  . شود سبزیجات خشک شده و روغن زیتون با بسته بندي داراي مجوز بهداشتی استفاده
در صورت توزیع میان وعده از انواع میان وعده هاي سالم از قبیل میوه تازه، نان و پنیر، شیر و  •

  . خرما و یا خشکبار بهداشتی استفاده شود
در ضمن نگهداري . مواد غذایی پخته شده نباید بیش از دو ساعت در دماي محیط قرار گیرد •

  . ن غذا باید به اندازه مصرف روزانه تهیه شودمواد غذایی پخته توصیه نمی شود و تا حدامکا
نشاسته (در صورت استفاده از ظروف یکبار مصرف براي سرو غذاي گرم، از ظروف با پایه گیاهی  •

استفاده شود و استفاده از ظروف یکبار مصرف با پایه پلی استایرنی بدلیل مشکل ) ذرت یا کاغذ
  .انتقال مونومر ممنوع شود

حداقل یک نوع از الزم است براي سرو داشته باشند و  د حداقل دو نوع غذا درهر وعدهبای مراکز غذاخوري •
  .غذا هاي سرو شده غیر سرخ کردنی باشد 

  
  
  
  

  و حوادث غیر مترقبه تغذیه در بحران
حمالت نظامی، حمالت بیولوژي، نشـت مـواد    :...زلزله، سیل، طوفان و بحران و حوادث غیر مترقبه شامل 

  .است ...و رادیو اکتیو 
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انرژي، الغري و تاخیر رشد مشخص می شود بلکه می تواند با  –بحران هاي تغذیه اي نه تنها با سوء تغذیه پروتئین 
نیز خود را نشان دهد که کمبود بعضی از آن ها منجـر بـه   ) مواد معدنی و ویتامین ها(کمبود ریزمغذي هاي مختلف 

  . می شودعوارضی از جمله کوري، ناتوانی، فلج و مرگ 
غربالگري و شناسایی گروه هاي آسیب پذیر از طریق شاخص هاي تن سنجی در سطح جامعه حادثه دیده و به دنبال 
آن ارائه خدمات درمانی به افراد مبتال به سوء تغذیه شدید و همچنین بررسی محتواي انرژي و مواد مغذي موجود در 

دیگر مواردي است که در این مناطق می باید بـه آن پرداختـه   کمک هاي غذایی و اقدام جهت رفع نواقص موجود از 
  .شود

اقدامات تغذیه اي در بحران ها شامل مواردي همچون ارزیابی اولیه و تعیین مشکالت گوناگون تغذیـه اي، محاسـبه   
رل احتیاجات غذایی، کسب اطمینان از توزیع مناسب غذا، پیشگیري از وقوع کمبودهاي تغذیه اي، پیشـگیري و کنتـ  

  .بیماري هاي ناشی از غذا می باشد
فعالیت بین بخشی است که در آن سازمانهاي ذیربط در مراحل چهارگانه  :مدیریت تغذیه در بحران 

، به منظورتامین انرژي کافی براي عموم مردم و سالم  پاســخ دهــی و بازتوانی –آمادگی  –پیشگیري بحران،
بنابراین استراتژي هاي چندگانه ایی نظیر بهبود امنیت غذایی، . دارند  بودن مواد غذایی برنامه ریزي و همکاري

کنترل بیماري هاي عفونی، ارائه خدمات بهداشت محیط، برقراري امکانات دسترسی به خدمات بهداشتی و 
  .در زمان مناسب باید اجرا شود... درمانی و بازسازي زیر ساخت هاي اقتصادي، اجتماعی و 

جلوگیري از ، کنترل شیوع سوءتغذیه در منطقه حادثه دیده شامل دیریت تغذیه در بحرانهدف اصلی سیستم م
  .است ارتقاءکیفیت خدمات تغذیه ايو  بروز موارد جدید سوءتغذیه

 ،نوزادان :عبارتند از گروههاي آسیب پذیر تغذیه اي در بحرانها در بحرانها عبارتند از تغذیه ايهاي آسیب پذیر  گروه
افرادي که در مناطق دچار خشکسالی ؛ مستعد سیل یا ، معلولین ،سالمندان، زنان باردار و شیرده ،جواناننو ،کودکان

  .آوارگان و پناهندگانو  جنگ زندگی می کنند
  

  :بحرانمختلف در مراحل   پزشک خانوادهوظایف اهم 
یـده ،  مربـوط بـه جمعیـت آسـیب د     اخذ اطالعـات به منظور کمیته بحران منطقه  حضور درجلسات •

 ....  شناسایی امکانات تغذیه منطقه و

 همکاري با مشاورین تغذیه منطقه در برنامه ریزي غذایی منطقه آسیب دیده •

منطقه براساس گزارش ارسالی از واحـد بیماریهـا   ) منتقله از آب و غذا ( شناسایی بیماري هاي شایع  •
  ارائه خدمات اولیه  و هماهنگی جهت EOC به 

  امنیت غذایی درجامعه حادثه دیده با همکاریهاي سایر بخش هاي توسعههمکاري در ایجاد  •
 آمادگی –نظارت بر آموزش تغذیه به جامعه و کارکنان ارائه خدمات بهداشتی در مراحل پیشگیري  •

  در منطقه حادثه دیده  کنترل سوءتغذیه •
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  از بروز موارد جدید سوءتغذیه پیشگیري •
  ي در بحرانهاارتقاءکیفیت خدمات تغذیه انظارت بر  •

 ارزیابی اولیه و غربالگري و تعیین مشکالت گوناگون تغذیه اي •

 شناسایی گروه هاي آسیب پذیر منطقه حادثه دیده و ارائه خدمات درمانی  •

اجراي برنامه تغذیه درمانی جهت کاهش میزان مرگ و میر در کودکان سوء تغذیه شدید همکاري در  •
 ناشی از بحران

 منتقله از آب و غذا در بحرانها اري هاي بیماري هاي شایعپیشگیري و کنترل بیم •

  ي مورد نیاز جامعه حادثه دیده تامین ریزمغذیها پیگیري  •
o  عدددر هفته 5(توزیع قرص مولتی ویتامین براي کلیه افراد(  
o توزیع کپسول مگادوزویتامین آ 

ی تغذیـه مـردم حادثـه    به منظور ارزیـاب ) Surveys(برنامه ریزي جهت انجام  بررسی هاي دقیق تر  •
 در مرحله بازتوانی بحراندیده 

تغذیه اي براي ایجاد امنیت غـذایی درجامعـه    –پیشنهاد و طراحی برخی مداخالت مناسب بهداشتی  •
  حادثه دیده با همکاریهاي سایر بخش هاي توسعه

  تغذیه اي –بهداشتی  پایش و ارزشیابی ازاجراي مداخالت •
  

  
  بوفه مدارس

منظور  آموزان به اي دانش همکاري وزارت آموزش و پرورش و با هدف ارتقاي سالمت تغذیهوزارت بهداشت با 
ارزش  آموزان، ارایه موادغذایی سالم و جلوگیري از عرضه موادغذایی کم تأمین بخشی از انرژي موردنیاز دانش

  .نموده است آموزان ، اقدام به تهیه و تنظیم دستورالعمل مربوط به بوفه مدارس اي به دانش تغذیه
مکانی است در مدرسه که برابر با قوانین وزارت خانه هاي بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و : پایگاه تغذیه سالم 

  . گردد میآموزان عرضه  وعده از طریق آن به دانش عنوان میان آموزش و پرورش احداث و تجهیز شده و موادخوراکی به
 300-400وعده باید   میان. گردد ر دو نوبت صبح و بعدازظهر مصرف میوعده غذایی است که د طبق تعریف، میان

موردنیاز روزانه  ... ها مانند آهن ، ویتامین و گرم پروتئین و بخشی از ریزمغذي 10-12کیلوکالري انرژي و 
  . آموزان را تأمین کند  دانش

  : موادخوراکی قابل عرضه در پایگاه تغذیه سالم عبارتنداز 
پروانه ساخت از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی : بندي شده داراي  هاي بسته خوراکیانواع ) الف

دهنده ، پوشش  ، عالمت استاندارد ، نام و نشانی کارخانه ، تاریخ تولید و انقضاي معتبر ، مشخصات ترکیبات تشکیل
  .سالم و تمیز 
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فرنگی ـ  ـ نان و پنیر و خیار ـ نان و پنیر و گوجهمرغ  نان و پنیر و گردو ـ نان و تخم: لقمه سالم شامل ) ب
  نان و کره و عسل 

زرد ، فرنی ، سمنو به شرط داشتن  انواع آش و سوپ ، لوبیا ، عدس ، حلیم ، شله: غذاهاي پخته مانند ) ج
ربیان بر نظارت انجمن اولیاء و م ، پخت روزانه، ارایه موادغذایی در ظروف یکبار مصرفبهداشتی، داشتن آشپزخانه 
  پخت در شرایط بهداشتی و رعایت کامل نکات بهداشتی ، پخت و توزیع آنها

شوند ، وضعیت بهداشتی مرکز پخت و شرایط حمل ونقل غذا باید  تهیه می) مراکز پخت(غذاهایی که از بیرون 
غذاها به نکات زیر نیز  در مورد این نوع. نامه مرتبط با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشد  مطابق با آیین

  : توجه شود 
Õ  میزان نمک مصرفی در غذا زیاد نباشد .  
Õ  باشد % 10روغن بکار رفته با اسیدچرب ترانس کمتر از .  
Õ آموزان به انرژي و پروتئین براساس سن در نظر گرفته شود  موادغذایی و نوع غذا براساس مقدار نیاز دانش .  

Õ رژي موردنیاز درنظر گرفته شود حجم غذا متناسب با سن و ان .  
Õ  غذا در ظروف یکبار مصرف مناسب توزیع شود .  
Õ همراه با غذا یا مجزا خودداري گردد ) بجز ماءالشعیر(هاي گازدار  از توزیع نوشابه .  

  
  هاي تغذیه سالم جدول فهرست موادغذایی قابل عرضه در پایگاه

  فهرست موادغذایی  موادغذایی  ردیف

  ، خرما و انواع مغزها خشکبار   1
هندي ، فندق ،  زمینی ، بادام پسته ، بادام ، گردو ، بادام: شامل 

خشک ، انجیرخشک ، کشمش ، آجیل سویا و خرما  نخودچی ، توت
  ، انواع میوه خشک) بندي شده بسته(

  هاي آن شیر و فرآورده  2
پاستوریزه ، استریلیزه (انواع شیر ، انواع ماست ، کشک ، پنیر 

  )بندي شده ستهب

  نوشیدنی  3
، ) پاستوریزه و استریلیزه(هاي طبیعی و دوغ بدون گاز  میوه آب

  معدنی ماءالشعیر ، آب

  میوه   4
سیب ، نارنگی ، پرتقال ، موز شسته شده و ضدعفونی شده و : شامل 

  بندي یک نفره وکیوم شده در بسته

  بیسکویت ، کیک و کلوچه  5
دار  ه ترجیحاً از انواع غنی شده ، سبوسانواع بیسکویت ، کیک و کلوچ

  درصد 10و تهیه شده با روغن داراي اسیدچرب باترانس زیر 

  لقمه سالم  6
نان و پنیر و گردو ، نان و پنیر و خیار ، نان و پنیر و : شامل 
نان ترجیحاً (مرغ پخته  فرنگی ، نان و کره و عسل ، نان و تخم گوجه
  )دار سبوس

زرد ، سمنو ،  انواع آش و سوپ ، لوبیا ، عدس ، حلیم ، شله:  شامل  غذاهاي پخته  7
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  فرنی و شیربرنج

  
  

  جدول فهرست موادغذایی که عرضه آن درپایگاه تغذیه سالم غیرمجاز است

  موادغذایی غیرمجاز
  ـ انواع پفک  1
  ـ انواع یخمک  2
  )جز ماءالشعیر به(هاي گازدار  ـ نوشابه 3
  ـ آدامس 4
  اسـ سوسیس و کالب 5
  ـ ساالدالویه  6
  ـ چیپس 7
  ـ انواع لواشک و آلو و آلوچه فاقد شرایط بهداشتی  8
  چسبند  هایی که به سطح دندان می نبات ـ آب 9

  .اند  هایی که از آب و قند اسانس میوه تهیه شده میوه ـ آب 10
  ـ فالفل 11
  یخی ـ بستنی 12

  
تغذیه سالم و جدول موادغذایی که عرضه آن در جدول فهرست موادغذایی قابل عرضه در پایگاه : تذکر 

   .آموزان و کارکنان مدارس نصب گردد  پایگاه سالم غیرمجاز است ، باید در محل مناسب و در معرض دید دانش
 

  
  
  
  
  
  
  

  اصالح الگوي مصرف مواد غذایی
از دور ریز مواد غذایی،  اصالح الگوي مصرف در حوزه غذا و تغذیه از ابعاد مختلف قابل بررسی است از جمله پرهیز

تنوع در مصرف، تعادل تغذیه ایو احیاء فرهنگ مصرف غذاهاي خانگی که رفته رفته با تولید غذاهاي آماده در حال 
  .جایگزین شدن است
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مواد غذایی که در این فصل به آنها اشاره شده است به دلیل ارزش غذایی باال، مصرف باال و یا نقش آنها در تامین یا 
  .ر افتادن سالمت مصرف کنندگان مورد توجه قرار گرفته اندبه خط

  
  نان   

  

-درصد کربوهیدرات یا مـواد قنـدي  42درصد پروتئین، 36درصد از انرژي، 32(نان بعنوان قوت غالب مردم کشورمان
هموطنانمـان را   B3درصـد ویتـامین    60و  B1درصـد ویتـامین   60درصـد آهـن،   42درصد کلسیم، 27نشاسته اي، 

داراي اهمیت و حساسیت باالیی است و دارا بودن کیفیت و ارزش غذایی بـاالي آن الزم بـه نظـر    ) می دهد تشکیل 
نان عالوه بر تامین سهم زیادي از انرژي روزانه ، بخشی از مواد مغذي از جمله پروتئین و برخی اسـیدهاي  . می رسد

، ویتامین ) ن و عملکرد صحیح سیستم عصبیجهت فرایند سوخت و ساز بد(  Bآمینه ضروري ، ویتامین هاي گروه 

E بعنوان عنصري مهم در استخوان است و در واکنش هاي آنزیمی و عملکرد عضـالت و اعصـاب مشـارکت    (، منیزیم

به عنوان ( ، سلنیوم ) تقویت کننده سیستم ایمنی بدن است و در بهبود زخمهاي بدن تاثیر دارد(، آهن ، روي ) دارد
جهت تشکیل گلبولهاي قرمز خـون و در عملکـرد   (، مس ) تمال بروز سرطان جلوگیري می کندآنتی اکسیدان از اح

در تشکیل بافت استخوانی ضروري و به عنوان فعال کننده آنزیمهاي (، منگنز ) برخی از آنزیمهاي بدن ضروري است
در سـوخت و سـاز   (کـروم  ، ) جهت تقویت میناي دندانها و کمک به جلوگیري از پوسـیدگی دنـدان   (  ، فلوئور)بدن

  .را نیز به بدن می رساند ... و ) چربی ها و کربوهیدرات ها 
را کمتـر و غـالت   ) گـرم در روز  93حـدود  (بررسی هاي انجام شده در ایران نشان داده است که مردم غالت کامـل  

  . را بیشتر مصرف می کنند ) گرم در روز 201حدود (سفید و تصفیه شده 
اسـتفاده مـی   ) آرد سفید(درصد سبوس گیري شده 18نانهاي کشور عمدتاً از آردهایی که حدود  از آنجا که در تهیه

در جریان ...به دلیل حذف سهم زیادي از فیبر و امالح حیاتی گندم مانند آهن ، کلسیم، روي، منیزیم، فسفر و . شود
ه مصرف مـداوم آن موجـب افـزایش    بطوري که براساس تحقیقات بعمل آمد. آسیابانی، این نان ارزش چندانی ندارد

پس سعی کنیم نان . بروز بیماریهاي غیر واگیردار بویژه دیابت ، چاقی ، چربی خون باال و بیماریهاي قلبی می گردد
و بدانیم حذف نان حتی براي افراد دیابتی و کسانی که رژیم کاهش وزن ) سبوس دار باشد ( را درست انتخاب کنیم 
  . حیح است دارند و چاق هستند ناص

مشروط بـه  . نسبت به نان بدون سبوس از ارزش تغذیه اي باالتري برخوردار است ) سبوس دار( همچنین نان کامل 
نانی که خمیر آن بصورت طبیعی تخمیر می شـود  . آن که زمان ماندگاري خمیر به منظور انجام تخمیر کافی باشد 

ن نیز کاهش ، جذب آهن و کلسیم در آن بهتر و عطر و بوي آن عالوه بر هضم بهتر ، اسید اگزالیک و اسید فیتیک آ
در مقابل نانهایی که تخمیر نمی شوند و یا با جوش شیرین تخمیر می شوند ، نان به صورت فطیر . صورت می گیرد 

تـا حـد   ... و خمیر به دست مصرف کننده می رسد که هضم آن بسیار دشوار است و جذب آهـن ، کلسـیم ، روي و   
  . کاهش می یابد زیادي 
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کاهش قند و چربی خون ، پیشگیري از سوء تغذیه ، پیشگیري از سرطان گوارش : مزایاي نان سبوس دار عبارتند از 
جلوگیري از جذب اسیدهاي صفراوي ، جلوگیري از یبوست ، پیشگیري از دیابت ، پوکی ) به خصوص روده بزرگ ( 

  ....استخوان ، کم خونی ، چاقی و 
برابر نان  5/3برابر نان بربري و 3مصرف نان لواش » کم ترین ضایعات را در بین نان هاي سنتی دارد  نان سنگک« 

بیشترین ضایعات در نان هاي سنتی کشور مربوط به نان لواش و پس از آن نـان بربـري اسـت و کـم     . سنگک است
  . ترین میزان ضایعات مربوط به نان سنگک است 

به نظر کارشناسان یکی از دالیـل مهـم   . از تولیدات نان به ضایعات تبدیل می گردد درصد30همانطور که می دانید 
عمده ضایعات نان پایین بودن قیمت نان است و حل مشکل کیفیت نان، پخت به روش صنعتی مدرن اسـت کـه در   

میر مایه بـه  این روش با کمک سیستم هاي کامپیوتري آرد را آزمایش می کنند و از نظر رطوبت، گلوتن، نمک یا خ
  . مقداري که نشان می دهد درصدي از مواد را به آرد اضافه می کنند

ضایعات نان به مراحل کاشت، داشت و برداشت گندم وابسته است لذا براي کاهش ضایعات در زمان کاشت نیازمنـد  
همچنـین،  . بذر سالم و اصالح شده، بذر پاشی مناسب، زمین آماده و همچنین عمیق کاري در کشـت دیـم هسـتیم   

. زیرا چنانچه گندم به موقع برداشت نشود سبب ریزش دانه می شود. برداشت به موقع به کیفیت آرد کمک می کند
پس از برداشت نیز خشک کردن گندم ها بسـیار اهمیـت دارد   . سرعت کمباین نیز در زمان برداشت نباید زیاد باشد

ماه در  2در ضمن گندم قبل از آرد شدن حتماً باید . شود زیرا رطوبت سبب جوانه زدن گندم و یا کپک زدن آن می
 . درجه بیشتر نباشد  10انبار خشک بماند و درجه انبار نیز از 

  اکثر موادغذایی در بعضی از مراحل تولید ، انتقال و ذخیره سازي مستعد رشد کپک ها می باشند کـه بـه تبـع اگـر    
بـه دلیـل تنـوع    . غذاي انسان بـه ایـن سـموم آلـوده مـی گـردد        کپک ها از گروه تولید کننده مایکوتوکسین باشد 

ساختمانی و خصوصیات متفاوت فیزیکی این سموم ، مشکالت وسیعی از اثرات بیولوژیک نظیر جهش زائی ، سرطان 
  . زائی اثرات سمی بر کلیه ، کبد و پوست ایجاد می نمایند 

که اضافه کردن مقادیر اندکی آهن ، ید ، روي ، اسید  امروزه از نظر علمی به اثبات رسیده است :نانغنی سازي 
می تواند تغییرات چشمگیري در سالمت و توانایی یادگیري افراد ایجاد کند که  به برنامه غذایی مردم... فولیک و 

  .اصطالحاً به آن غنی سازي گویند مانند اضافه کردن ید به نمک یا اضافه کردن آهن و اسید فولیک به آرد 
پیشگیري و کنترل کمبود ریز مغذي ها راهکارهاي مختلفـی وجـود دارد کـه از بـین راهکارهـا ، غنـی سـازي        براي 

موادغذایی در مقایسه با راهکارهاي دیگر از اثربخشی قابل مالحظه تري برخوردار بوده و می تواند در صورت تداوم به 
  . عنوان یک راهکار قابل اطمینان عمل کند 

متوسـط  (ی در کشور ما جهت غنی سازي، آردهاي نانوائی می باشد زیرا غذاي عمده مردم بـوده  بهترین غذاي انتخاب
، هزینه تهیه آن باال نیست ، غنی سازي در طعم غذا تغییر محسوسـی  ) گرم است  320مصرف روزانه نان در حدود 

زم به ذکر اسـت کـه بـدانیم    ال. توسط گروههاي در معرض خطر استفاده می شود ) نان ( ایجاد نمی کند و این غذا 
محیط کاهش یافته و آنزیم فیتاز فعـال مـی شـود و در نتیجـه اسـید       Phزمانی که فرآیند تخمیر صورت می گیرد 
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. فیتیک تجزیه شده و با امالح ترکیب نمی شود و در نتیجه عناصر موجود در نان قابل جذب براي بدن خواهند بـود 
مان تخمیر مناسب یا استفاده از جوش شیرین ، سبب غنی سازي نان نخواهد بنابراین غنی سازي آرد بدون رعایت ز

در ضمن استفاده از بهبود . شد و هزینه، وقت و بیت المال هدر خواهد رفت، ضایعات و دور ریز نان افزایش می یابد 
  . دهنده در ایجاد کیفیت نان تاثیر به سزایی دارد 
. د آهن جزو یکی از علل ده گانه بیماریها و مرگ هاي ناخواسته استبراساس فهرست سازمان بهداشت جهانی کمبو

بطوریکه کمبود آهن به عنوان شایع ترین بیماري ناشی از کمبـود ریـز مغـذیها در سراسـر جهـان ، تهدیـدي بـراي        
معرفی شده است و کمبود آهن عوارضی از جملـه کـم شـدن کـارایی،     ... سالمتی مادران، کاهش وزن هنگام تولد و 

ایجاد می ... تغییر رفتار، بی حوصلگی ، کاهش مقاومت بدن در برابر بیماریها ، خستگی زودرس و ضعف جسمانی و 
  . کند 

درصد مورد نیاز بدن به آرد اضافه می شود و در کسـانی کـه مشـکل کمبـود آهـن       30آهن و اسید فولیک به اندازه 
  .آن هیچ مشکلی ایجاد نمی کندندارند، آهن فقط یک درصد یا کمتر جذب می شود و مصرف 

  

  روغن ها و چربی ها
  انسان سالمتاهمیت و نقش روغن ها و چربی ها در

تـامین   نقش اصلی چربـی هـا در بـدن    .ندچربی ها و روغن هاي خوراکی درتغذیه انسان از اهمیت خاصی برخوردار
د دو برابـر انـرژي حاصـل از    کیلو کالري انـرژي تولیـد مـی شـود، کـه حـدو       9 گرم چربی1از سوختن .است  انرژي

دریافت بیش از نیاز چربی و انرژي موجب ذخیره آن در بافتهاي بدن می شودتا . کربوهیدرات ها و پروتئین ها است
 . در زمان مورد نیاز استفاده گردد

  

  :توصیه هایی براي کاهش و اصالح الگوي نگهداري و مصرف روغن ها  و چربی ها
ها که موجب فساد روغن مایع می  بسته بندي شفاف در پشت شیشه فروشگاهروغن هاي مایع با از خرید  §

 .شودشود خودداري 
خیلی زود  شود زیرا روغنهامحکم و سالم و به دور از گرماي اجاق گاز نگهداري  یدر ظرف ها باید روغـــن §

 .دنو بوي تند به خود می گیر شدهفاسد 
 .فرو برده شودظرف روغن  داخل نبایدقاشق آغشته به رطوبت و موادغذایی   §
 .دشواز برگرداندن روغنی که یکبار مصرف شده به ظرف روغن اجتناب   §
، حرارت و نور رطوبت شوند زیرا عواملی نظیر در محل خشک و خنک و دور از نور نگهداريها باید روغن §

 . باعث تشدید فساد روغن می گردد
 .استفاده شود) سرخ کردن یا افزودن به ساالدپخت و پز، ( ها بنا به کاربرد آنها انواع روغن از  §
. توجه شود اسید چرب اشباع و ترانسبه برچسب محصول از نظر میزان  "در هنگام خرید روغن حتما §

 . ندسالم تر اسیدهاي چرب مذکور باشند،ی که حاوي کمترین مقداریروغن ها
 حرارت داده شود، زیراعله کم به آرامی و با ش روغــنبراي مصارف سرخ کردن و پخت و پز بهتراست  §

 .سوختن آنها می گرددو  کردن دود ،قهوه اي تغییر رنگ ، نباعث  کدر شد هاحرارت دادن زیاد روغن
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براي استفاده مکرر از روغن مخصوص سرخ کردنی بهتراست در یک زمان فرآیند سرخ کردن انجام گیرد  §
 .گردد میروغن  بیشترونی اکسیداسیفساد روغن، موجب  گرم و سرد کردن متناوبزیرا 
بین دفعات سرخ فواصل زمانی کوتاه  با رعایت ،بار 3تا  2از روغن مخصوص سرخ کردنی می توان حداکثر  §

 ، روغن رابالفاصله پس از سرخ کردن  براي این کار. و به شرط رعایت نحوه نگهداري صحیح استفاده کردکردن 
به گونه اي که فضاي خالی کم داشته (با حجم روغن در ظرفی متناسب  و هو سپس صاف کرده خنک نمود

 .نمود در یخچال یا جاي خشک ، خنک و تاریک نگه داري )باشد
سبب تسریع در فساد زیرا  کردبا روغنهاي تازه مخلوط نباید  مورد مصرف براي سرخ کردن را روغنهاي §

 .می شود روغن

می باشد و استفاده از حرارت باالتر باعث تیره  ددرجه سانتی گرا 160-190درجه حرارت مناسب براي سرخ کردن §
و بادرجه حرارت خیلی کم زمان براي سرخ کردن طوالنی ترشده و  هیدرولیز روغن می شود اکسیداسیون و شدن رنگ،

 .کیفیت ماده غذایی کاهش می یابد

  .چربی قابل رویت گوشت را قبل از پخت تا حد ممکن جدا کرده و از مصرف آن خودداري شود §
کره، مارگارین و چربی هاي حیوانی از روغن هاي مایع  مثـل روغـن زیتـون، روغـن      بجاي روغنهاي جامد، §

  .آفتابگردان و روغن ذرت استفاده شود
مصرف روغن زیتون براي مصارف پخت مناسب است ولی مانند سـایر روغـن هـاي مـایع بـه حـرارت بـاال          §

 . حساس است
  

  :لبنیات
 و استحکام رشد، معدنی براي مواد این کافی مقدار دریافت فسفر هستند، و کلسیم منابع ترین غنی از لبنیات
 .است ضروري ها دندان و ها استخوان سالمت
 بدن حیاتی هاي از فعالیت بسیاري تنظیم در ها، استخوان سالمت بر تاثیر بر عالوه کلسیم کافی مقدار دریافت
 .دارد نقش فشارخون وکنترل فعالیت آنزیمی ضالت،ع انقباض عصبی، جریان هدایت خون، انعقاد مانند

 به بوده موثر بدن چربی در تجمع کاهش در  )چرب کم شیر مثل( کلسیم از غنی غذایی منابع از منظم استفاده
 ها سرطان برخی خطر بروز تواند همچنین می .کند می کمک آن از بعد سنین و کودکی در چاقی از پیشگیري

 .دهد کاهش را عروق و قلب هاي بیماري و سینه و بزرگ روده سرطان مانند
 شرایط در سموم خنثی کردن با و بخشیده بهبود را بدن ایمنی سیستم عملکرد در لبنیات، موجود طبیعی ترکیبات
 ارزش با حیوانی پروتئین از خوبی لبنیات منبع .کند می محافظت عروق و قلب و تنفس دستگاه از هوا آلودگی
 .کند می کمک نوجوانان و کودکان در ویژه به روزانه نیاز مورد تامین پروتئین به آن مصرف و ستا باال اي تغذیه
  .است B گروه هاي ویتامین از خوبی منبع لبنیات

 :نکات قابل توجه
 و تاریخ تولید ،)استریل یا پاستوریزه( محصول نوع غذایی شامل برچسب اطالعات باید به خرید هنگام •

 .کرد توجه نگهداري ایطشر و مصرف انقضاي
 نگهداري شده فروشگاه یخچال در و داشته روز تاریخ تولید که پاستوریزه، انواعی را شیر خرید صورت در •

 .باید انتخاب کرد اند
 .کرد مصرف تولید تاریخ از روز 4 تا 2 مدت ظرف و نگهداري یخچال در را پاستوریزه الزم است شیر •
 محض به ولی نگهداري است قابل یخچال از بیرون تولید، تاریخ از ماه 6 مدت تا )دار مدت( استریل شیر •

 .کرد روز مصرف 3 تا 2 ظرف و داده قرار یخچال در را باید آن بندي، بسته کردن باز
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 .کرد مصرف جوشاندن بدون توان می را دار تاریخ استریل و پاستوریزه شیر •
 شیر، دیگر از انواع توان می افراد این در .باشد )آلرژن( زا حساسیت افراد، برخی در است ممکن گاو شیر •

 در را )کشک پنیر، ماست،( حاوي کلسیم غذایی منابع سایر یا و کرد استفاده شتر یا بز گوسفند، شیر مثل
 .گنجاند غذایی برنامه

 محصوالت یا سایر و الکتوز کم شیر از توانند می هستند، مواجه الکتوز تحمل عدم مشکل با که کسانی •
 .کنند استفاده ماست مثل نیلب

 در گردد، می استریل توصیه یا پاستوریزه شیر از استفاده مالت، تب مانند هایی بیماري از پیشگیري براي •
 .جوشاند زدن بهم حال دقیقه در 20 مدت به حتماً مصرف از قبل را شیر باید صورت این غیر

 .لبنیات توصیه می شود انلیو 3 تا 2 روز مصرف هر کلسیم، به بدن نیاز تامین براي •
 تشویق شیر مدرسه مصرف به و استفاده کوچک پاکتی شیر انواع از مدرسه در کودکان وعده میان براي •

 .کنید
 انواع با مخلوط شیر یا مصرف آماده غالت با شیر مخلوط از منزل در ها وعده میان یا صبحانه وعده در •

 .کنید دهاستفا ... و هویج خرما، موز، مثل سبزي یا میوه
 این از توان کودکان می تمایل صورت در ولی دارد ارجحیت قهوه شیر و شیرکاکائو به ساده شیر مصرف •

 .استفاده کرد ساده شیر جاي به نیز دار طعم هاي شیر
 از غیر گردد به می توصیه است لذا کلسترول و اشباع چربی توجهی قابل مقدار حاوي پرچرب لبنیات •

  .کنند چرب استفاده کم و متوسط چربی با شیر انواع از افراد سایر الغر، یا نوز کم افراد و کودکان
  

  نمک
در غذاهاي آماده به میزان زیاد مورد استفاده قرار می گیرد در کشور ما باال  "در حال حاضر مصرف نمک که خصوصا

این در حالی است که . شدگرم می با 5طبق توصیه سازمان بهداشت جهانی، حداکثر مقدار مصرف روزانه نمک . است
این میزان نمک شامل نمک نمکدان و نمک . برابراین مقدار برآورد شده است  2-3میزان مصرف نمک در کشور 

  .موجود در مواد غذایی شور مانند خیار شور و انواع شورها ،تنقالت شور، غذاهاي آماده و کنسروهاي غذایی می باشد

  عوارض مصرف زیاد نمک یاغذاهاي شور 

در صورتی که نمک به مقدار مناسب مصرف شود و کلیه ها هم سالم بوده و عملکرد خوبی داشته باشند نمک مورد 
نیاز بدن تامین می گردد اما در صورت تداوم مصرف زیاد نمک و مواد شور و یا اختالل در کارکرد کلیه ها یا یکی از 

بدن شده و ایجاد ورم در تمام و یا قسمت هایی از سیستم هاي مربوط به دفع؛ نمک اضافی موجب تجمع آب در 
مصــرف زیــاد نمک و غذاهاي شور از عوامل موثر بر افزایش فشارخون و بروز بیماري هاي قلبی و . بدن می نماید

  . عروقی به ویژه در افراد داراي سابقه این بیماریها در خود یا خانواده است

  
  ییمهمترین منابع دریافت نمک دررژیم غذا

  .نمک آشپزخانه وسفره که زمان طبخ یاسرسفره به غذا اضافه می شود .1
  ...انواع غذاهاي آماده مانند سوسیس،کالباس،همبرگرو .2
  ...انواع کنسروها مانندکنسروخورش ها،کنسروسبزیجات و  .3
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  ...انواع تنقالت شورمانندچیپس،چوب شور و  .4
  لبنیات شورمانندپنیر، دوغ وکشک .5
  ...کلم شور و انواع شورمانندخیارشور، .6
  ترشی ها .7
 آجیل ومغزهاي شور .8

  
  پیشگیري ازافزایش فشارخون وبیماري هاي قلبی  نکاتی در رابطه با نمک جهت

  یابدهنگام پخت کاهش  اضافه شده به غذا میزان نمکی  •
  .د؛ بر سرسفره از نمکدان استفاده نشوبراي اجتناب از مصرف بی رویه نمک •
اد غذایی بسته بندي شده و آماده داراي مقادیر زیادي نمک هستند، غذاهاي کنسرو شده و بسیاري از مو •

 شودبه همین دلیل بهتر است مصرف این مواد غذایی محدود 

براي بهبود طعم غذا و کاهش مصرف نمک در هنگام تهیه غذاها به جاي نمک از سبزي هاي تازه و معطر؛  •
 .دشواستفاده ... سیر، لیموترش، آب نارنج، آویشن، شوید و 

؛ ماهی دودي، ...مصرف غذاهاي شور مثل آجیل شور، چیپس، پفک، انواع شور نظیر خیار شور، کلم شور و  •
 یابدسوسیس و کالباس کاهش 

جوش شیرین که ممکن است براي ورآمدن و پف کردن انواع نان و کیک به کار رود داراي مقدار زیادي  •
ه به علت ابتال به بیماري محدودیت مصرف نمک بنابراین در افرادي ک. است)  عنصر موثره نمک(سدیم

  .دارند مصرف مواد حاوي جوش شیرین هم باید بسیار محدود شود
 

  :توصیه هایی براي کاهش و اصالح الگوي مصرف نمک 
از نمک یددارتصفیه شده که داراي بسته بندي مناسب با پروانه ساخت ،تاریخ تولید وانقضاءباشد خریداري  §

  .گردد
  .صفیه شده باید در ظروف تیره وبدوراز نور ورطوبت نگهداري شودمک یددارتن §
  .بهتراست نمک یددارتصفیه شده درآخر پخت غذا استفاده شود §
 هنگام تهیه و طبخ غذا از مقدار نمک افزودنی به غذا کاسته شود §
  .از نمکدان هنگام صرف غذا و سرسفره استفاده نشود §
یی بسته بندي شده آماده داراي مقادیر زیادي نمک هسـتند بـه   غذاهاي کنسرو شده و بسیاري از مواد غذا §

  .همین دلیل بهتر است از مصرف آن ها اجتناب شود
مصرف غذاهاي شور مثل ماهی دودي، آجیل شور، چیپس، پفک، انواع شـور، غـذاهاي کنسـروي و آمـاده      §

  .مانند سوسیس و کالباس محدود شود
هیه غذاها از سبزي هاي تازه، سیر، لیمـو تـرش تـازه، آب    براي بهبود طعم غذا و کاهش مصرف نمک در ت §

  .بجاي نمک استفاده شود... نارنج، آویشن، شوید و 
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  نوشیدنی ها

 که همانگونه. کنند تامین می مواد ساز و سوخت براي مایعات به را بدن روزانه نیاز از مهمی بخش ها، نوشیدنی
 تواند می نیز آن انتخاب در دقت عدم شخص دارد، سالمت رد مطلوبی تأثیر مغذي و مفید نوشیدنی یک انتخاب
 درجه تغییر در مواد این مصرف زیرا شود انتخاب هوا و با آب متناسب باید آشامیدنی .اندازد خطر به را سالمت
 در و شده پوستی زیر خون جریان افزایش سبب گرم هاي نوشیدنی که این ترتیب به دارد اثر نیز پوست حرارت
 از استفاده .افتد می اتفاق خنک هاي نوشیدنی آشامیدن با عمل این عکس. کند می گرما خص احساسش نتیجه
 .شود می جسم تقویت و روح نشاط موجب خنک، و تازه هاي سبزي و ها میوه آب

 آن بدن وزن کل % 57 حدود و است لیتر 40 تقریباً ) گرم کیلو 70 (متوسط  وزن با مردان بدن آب کل مقدار 
 پیري سنین تا مقدار این اما رسد می نیز بدن وزن % 75 تا آب کل مقدار یک نوزاد در .دهد می تشکیل را ها

 .یابد می کاهش
 وارد دهان راه روزانه از که آبی سوم دو حدود. یابد می کاهش % 45 به بدن آب درصد نسبت چاقی در همچنین

  .رسد می بدن به راه غذا از بقیه و است ها نوشیدنی از دیگري نوع یا خالص آب شکل به شود می بدن
 :از عبارتند دارد وجود افراد وضعیت سالمت و جنس موقعیت، به بنا مایعات مصرف در که یکل هاي توصیه 

 .شود می توصیه بالغین براي روز در )آب ترجیحا( مایعات لیوان 8 مصرف متوسط طور به •
 .است زنان از بیش لیتر یک حدود مایعات به مردان روزانه نیاز •
 نیاز مورد تامین آب جهت مایعات مصرف به نیاز زنان سایر از بیش لیتر 75/0 -1 حدود شیرده مادران •

 .دارند شیر تولید و بدن
 تعادل عدم بیشتر مستعد سنی گروه این .است تاکید مورد سال 55 باالي سنین در کافی مایعات مصرف •

 و قلب عملکرد کاهش احساس تشنگی، کاهش جمله از مختلف علل به خود بدن در الکترولیت و آب
 .هستند داروها سایر و مدر ملین داروهاي از استفاده و بدنی تحرك کاهش کلیه،

 چاي، نوشابه قهوه، جمله از ها نوشیدنی برخی مصرف کردن محدود یا و قطع به باردار هاي خانم در •
 شده معرفی بهترین نوشیدنی عنوان به آب و شده تاکید کافئین حاوي هاي نوشیدنی سایر و گازدار هاي
 هاي وعده بین مایعات، از وجود دارد صبحگاهی تهوع که مواقعی در شود می توصیه همچنین .است
 .غذا همراه نه و شود استفاده غذایی

 تنظیم به براي کمک شود، می ایجاد گوارش لوله حرکات شدن کم علت به که یبوست بروز صورت در •
 مقادیر غالت و سنگک، حبوبات نان مانند فیبر پر هاي غذا با همراه شود می توصیه اه روده حرکات
 .شود مصرف طبیعی میوه آب یا آب همچون مایعاتی زیادي

 استقبال و مورد ارائه جهان نقاط اقصی بازار در امروزه که هستند هایی نوشیدنی رژیمی هاي وشیدنین •
 و بوده مصنوعی هاي شیرین کننده حاوي رژیمی هاي نوشیدنی .اند شده واقع چاق افراد ویژه به عموم
 این مکرر مصرف به عادت که افرادي و همچنین کتونوري فنیل بیماري به مبتالیان باردار، مادران در

 باردار هاي خانم در را زودرس زایمان خطر که شکلی به ساز باشند خطر توانند می دارند ها نوشیدنی
 بلکه شود، نمی وزن کاهش موجب تنها نه رژیمی گازدار هاي نوشابه مصرف یگرطرف د از .دهند افزایش

 رعایت رژیم براي اوقات اغلب مردم .داشت خواهد دنبال به اشتها تحریک علت به نیز را افزایش وزن
 به چاقی از یا جلوگیري وزن کاهش براي یعنی .کنند می مصرف رژیمی هاي نوشیدنی اشتباه به الغري،
 نوشابه نوع چاقی، اصلی که علت حالی در نوشند، می رژیمی هاي نوشابه معمولی، هاي ابهنوش جاي
 مواد از مقدار هر و نوع هر توان نمی عبارت دیگر به .است افراد غذایی رژیم نوع و مقدار بلکه نیست،
 اهدنخو دنبال به را چاقی شود، می مصرف نوشابه رژیمی چون که کرد ادعا و کرد مصرف را غذایی
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 پیشگیري براي مناسبی انتخاب رژیمی هاي نوشابه کردن که جایگزین داشت توجه باید این بنابر .داشت
 .نیست چاقی کنترل و

 مایعات بیشتري باید دارند قرار گرم هواي و آب معرض در یا داشته شدید بدنی فعالیت که افرادي •
 .کنند مصرف

 6 روزانه مسن، مصرف افراد در .شود می تاکید نیز سال 55 باالي سنین در ویژه به مایعات مصرف به •
 احساس کمتر مایعات، به واقعی علیرغم نیاز افراد این زیرا است ضروري بدن آب تامین براي آب لیوان
 .هستند یبوست و بدن کم آبی مستعد بیشتر دلیل همین به و نند میک تشنگی

 ها، نوشابه .تشکیل دهد را ما دریافتی ایعاتم اعظم بخش باید و است نوشیدنی بهترین آب کلی طور به •
 به .دارند کمی معدنی بسیار امالح و ویتامین و زیاد بسیار شکر صنعتی، هاي میوه آب و ها شربت
 قهوه و چاي .هستند مغذي حاوي مواد ندرت به حال، عین در و دارند باالیی انرژي مقدار دیگر عبارت
 و داشته آور ادرار اثر ها آن در موجود اما کافئین باشند بدن تمایعا از بخشی کننده تامین توانند می

 نوشیدن به نیاز و بدن آب کمبود موارد در شود می توصیه لذا .شود بدن آب کاهش سبب است ممکن
 .شود مصرف بهترین نوشیدنی عنوان به آب مایعات،

 .است روز دفعی هر ادرار خصوصیات به توجه روز، در مایعات مصرف کفایت از اطمینان براي راه یک •
 :می کند کمک کافی مایعات مصرف در شما به زیر نکات رعایت .باشد بو بی و روشن زیاد، باید ادرار

 هاي آب میوه مانند ها نوشیدنی برخی روزانه مصرف حجم. است متفاوت بسیار ها نوشیدنی کالري مقدار •
 .باالست ها نوشیدنی این قطری از آمده دست به کالري و گازدار هاي نوشابه و صنعتی

 حاوي ریزمغذي )طبیعی( تازه میوه آب یا و دوغ چربی، بدون یا چرب کم شیر مانند ها نوشیدنی سایر •
 توانند می قهوه و مانند چاي شیرین غیر هاي نوشیدنی سایر و آب .هستند کالري همراه به اساسی هاي

 کردن محدود براي .نیستند اضافه نیز کالري يحاو و کنند تامین را بدن نیاز مورد مایعات از مقداري
 فاقد هاي نوشیدنی سایر و آب شود توصیه می مناسب و متعادل وزن داشتن و دریافتی کالري مقدار
 طبیعی میوه آب و چربی بدون یا چرب کم مصرف شیر البته .شود نوشیده اندك کالري داراي یا کالري
  .شود می توصیه نیز افزودنی بدون

  
  غتخم مر

تخم مرغ یکی از معدود غذاهاي شناخته شده در طبیعت است که می تواند نیازهاي بدن را بطور متعادل تأمین 
و  موجود در سفیده عمده ترین ویژگی تخم مرغ و وجه تمایز آن نسبت به سایر مواد غذایی ،ترکیب پروتئینی. نماید

  .کیلوکالري است 76تولید بسیار کم انرژي در حدود مواد مهم موجود در آن نظیر کولین، لوتئین و زاگزانتین و 
  

  اي غلط در مورد کلسترول تخم مرغ باوره
میلی گرم کلسترول در دهه هاي گذشته جایگاه مناسبی در سبد غذایی مردم  210تخم مرغ بدلیل دارا بودن 

عروقی و -بیماریهاي قلبینداشته است چون تصور می شد که با خوردن آن کلسترول خون افزایش یافته و در نتیجه 
  .خطر حمله قلبی را افزایش می دهد

امروزه مطالعات متعددي که توسط محققین بسیار معتبر و در طول سالهاي متمادي بر روي افراد بسیار زیادي در 
  :کشورهاي مختلف صورت گرفته که ثابت کرده اند 

م بدون ارتباط به جنس ،سن و نژاد آنها باعث خوردن تخم مرغ حتی بیش از یک عدد در روز در بسیاري از مرد-1
  .افزایش کلسترول خون نشده و حتی براي قلب می تواند مناسب و مفید هم باشد
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که مهمترین شاخص براي تعیین احتمال خطر بیماریهاي قلبی  LDL : HDLتغذیه با تخم مرغ نه تنها نسبت -2
عروقی اثري ندارد بلکه باعث -حتمال بروز بیماریهاي قلبیاست را تغییر بسیار کمی می دهد و در نتیجه بر روي ا

  .کاهش پاسخ هاي التهابی در بدن می گردد
خوردن تخم مرغ در گروههاي جمعیتی مختلف دنیا و یا در داخل یک گروه جمعیتی خاص ارتباطی با کلسترول -3

ر فرهنگ هاي مختلف ارتباطی با شواهد اپیدمیولوژیکی حاکی از این است که سرانه مصرف تخم مرغ د.خون ندارد
تخم مرغ در هفته و  1عروقی در افرادیکه -میزان بروز بیماریهاي قلبی نداشته و حتی در بروز بیماریهاي قلبی

  .تخم مرغ در روز می خورند ارتباطی مشاهده نشده است 1کسانیکه 
ژه نوع ترانس است و نه کلسترول آنچه که در تولید کلسترول خون در بدن نقش دارد اسیدهاي چرب اشباع بوی-4

اسیدهاي چرب آن از نوع اشباع بوده و کلسترولی هم که در اثر خوردن تخم مرغ  ⅓هاي غذایی و در تخم مرغ تنها 
کم آنتروژنیک است که هیچ تغییر معنی داري را در  LDLو ) کلسترول خوب( HDLدر بدن تولید می شود از نوع 

  .ایجاد نمی کند LDL:HDLنسبت 
عدد تخم مرغ در  4یافته ها نشان می دهد در صورتیکه در رژیم روزانه از غذاي کم چرب استفاده شود، خوردن تا -5

روز حتی در افرادیکه داراي سطح کلسترول باالیی در خون بوده اند بطور معنی دار باعث افزایش سطح کلسترول 
  .خون آنها نشده است

سال مطالعه و  16زن را براي مدت بیش از  24000مرد و  15000ز محققین ژاپنی رفتارهاي غذایی بیش ا- 6
دریافتند که وجود فرآورده هاي دامی خاص در رژیم غذایی بطور آشکار باعث کاهش احتمال بروز حمله قلبی می 

. تخم مرغ ،محصوالت لبنی و ماهی بطور غیر مستقیم باعث کاهش مرگ و میر ناشی از حمله قلبی می شوند. شود
  .درصد کمتر از دیگران از حمله قلبی فوت کرده اند 20ادیکه مقدار زیادي از این غذاها مصرف کرده بودند افر
بدلیل یافته هاي فوق از سالها پیش توسط انجمن بین المللی تخم مرغ و بسیاري از کشورهاي مطرح دنیا شعاري -7

کامل از این ماده غذایی کامل و بسیار مفید  براي تشویق جوامع به بازگشت براي مصرف تخم مرغ و بهره برداري
و در ایران هم این شعار توسط ستاد ترویج  An egg a day is okبدون ترس از کلسترول مطرح کردند که 

هر انسان سالم ،یک تخم مرغ در «مصرف تخم مرغ و با تأیید کلیه مراجع ذیصالح متولی امر چنین ترویج شد که 
  »روز
  

  ر توصیه به مصرف تخم مرغ کنیم؟به چه افرادي بیشت
مصرف تخم مرغ در زنان باردار و شیرده ،کودکان و نوجوانان در حال رشد، ورزشکاران و کلیه بزرگساالن سالم و 

که خوردن یک تخم مرغ در روز در . همچنین در دوران پس از بیماري بدلیل ارزش غذایی باال توصیه اکید می شود
  .برخی موارد توصیه اضافه تر هم ممکن است انجام شودآنها کامالً بالمانع و در 

زرده کامل  1ماهگی در کودکان قابل انجام بوده و توصیه می شود تا یک سالگی  8در هر صورت مصرف تخم مرغ از 
  .سالگی به باال یک تخم مرغ در روز مناسب است 2یک روز در میان و از 

  
  د؟چه افرادي باید در مصرف تخم مرغ احتیاط کنن

گرچه در برخی شرایط باید در مصرف تخم مرغ کامل مالحظاتی صورت پذیرد ولی بدلیل خواص ویژه و منحصر 
بفردي که در تخم مرغ وجود داشته و عدم مصرف آن می تواند کمبود موادي مثل کولین ،لوتئین و زاگزانتین را 

در هیچ گروه سنی حذف شود بلکه مقدار  بخصوص در این افراد به همراه داشته باشد لذا نباید مصرف تخم مرغ
عروقی - مصرف آن با نظر پزشک معالج کاهش یابد که حتی در گروههاي داراي بیماري دیابت، فشار خون باال و قلبی

البته در اینصورت باید از خوردن غذاهاي چرب و پر نمک همراه تخم . عدد در هفته نیز پیشنهاد می شود 3تا حدود 
ش پخت تخم مرغ نیز بدون روغن صورت پذیرد که در اینصورت نه تنها خطري نخواهد داشت مرغ خودداري و رو

  .بلکه در این گروههاي خاص مفید هم خواهد بود
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  مواد قندي

مواد شیرین هم مانند چربی ها در صورتی که بیش از میزان مــورد نیـاز مصـرف شـوند باعـث اضـافه وزن، چـاقی،       
قند و شکر، شیرینی، شـکالت  : توصیه کنید مواد قندي و نشاسته اي مثل. ی شوندافزایش فشارخون و چربی خون م

  .کمتر مصرف شوند... و آبنبات، مربا، عسل، نوشابه، آب میوه هاي صنعتی و شربتها، برنج، ماکارونی و 
  :توصیه ها

  قند مرکب بجاي ساده •
  همراه چاي از توت و خرما بجاي قند و شکر •
  قند باال نوشیدنی هاي گازدار حاوي •

  
  
  
  
  
  
  

  ریز مغذي ها
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 یـد و برنامه پیشگیري از کمبود یـد

. مشکل کمبود ید و اختالالت ناشی از آن در بسیاري از مناطق ایران به عنوان یک بیماري آندمیک شناخته شـــده است
و نمو فرد، حتی قبل از تولد، این ماده غذایی براي رشد . یــــد یـــک عنصـــر اســـاســـی بــراي بقـــاي انســـان است

این هورمون هابراي ساخت براي تکامل و . سنتزهورمون هاي تیروئیدي  وابسته به ید است  . باشد نیــز مــــورد نیـــاز مـــی
 عملکرد طبیعی بدن، مغز و دستگاه عصبی، براي حفظ گرماي بدن و انرژي ضروري هستند

این کمبـود پــــی آمـــــدهاي    . تیروئید نمی تــــواند به اندازه کافی هورمون بسازد وقتی ید به اندازه کافی به بدن نرسد، 
و یـا   Iodine Deficiency Disordersاختالالت ناشی از فقر ید یـا  "بهـــداشــتی مهـــمی دارد که مـــجمـوعه آنها را 

رتی نیسم، بی کفایتی تولید مثـل، مـرگ و میـر    این پی آمد ها شامل گواتر، هیپوتیروئیدیسم، ک. می نامند "IDDبه اختصار 
  .به مخاطره افتادن توسعه اجتماعی و اقتصادي جوامع می باشند "کودکان و نهایتا

گواتر در یک منطقه بارزترین نشانه کمبود ید است که از سنین کودکی ظاهـــر می شـــود و بـــا افزایش سن، بزرگتر شده و 
در سنین پایین شیوع در دختران و پسران یکسان است . صورت گواترهاي گره دار در می آیدبه  "پس از بیست سالگی معموال

برابر بیشتر در معرض عوارض قرار می  6گاهی در مناطق کمبود ید زنان تا . ولی پس از بلوغ شیوع در پسران کاهش می یابد
درصد پسران و متجاوز  40دمیک و چنانچه بیش از درصد برسد منطقه آن 10اگر در منطقه اي شیوع گواتر به بیش از .  گیرند

  . درصد دختران مبتال به گواتر باشند منطقه را هیپرآندمیک می گویند 50از 
  :براي طبقه بندي گواتر از جدول زیر استفاده می شود

  
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 . امین یدمورد نیاز بدن استفاده از نمک یددار تصفیه شده استبه همین دلیل بهترین راه ت. ندارند

  : بهترین حامل براي ید انتخاب شده است

  .ثابت است” میزان مصرف روزانه نمک معموال - 1
  .مصرف نمک وابسته به وضعیت اقتصادي خانوار نیست - 2
  .نظارت و پایش مصرف آن به راحتی قابل انجام است - 3
  .ید به نمک تاثیري بر بو، رنگ یا مزه نمک ندارد افزودن - 4
  .افزودن ید به نمک اثر سوء بر مصرف کننده نمی گذارد - 5
  .هزینه هاي افزودن ید به نمک بسیار ناچیز است -6
  .روش مطمئن و ایمنی است - 7
  .اثرات مثبت این روش در کشورهاي دیگر دیده شده است - 8

  شرح  درجه 
  گواتر غیر قابل لمس و غیر قابل رویت است  درجه صفر

ل لمس است اما در وضعیت طبیعی گردن دیده نمی شود، اگر سـر بـه   توده اي در جلوي گردن، قاب  1درجه 
  طرف باال گرفته شود با انجام عمل بلغ توده قابل رویت است و حرکت می کند 

توده قابل رویت در جلوي گردن است که در وضعیت طبیعی گردن نیز دیـده مـی شـود و نمایـانگر       2درجه 
  می شود بزرگی تیروئید است و در هنگام لمس احساس
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ید به نمک   PMM  40خرجترین روش کنترل کمبود ید است در کشورما ترین، مناسبترین و کم  یددار نمودن نمک قدیمی
  .براي مصرف نمک خوراکی باید از نمک یددار تصفیه شده استفاده شود. هاي خوراکی اضافه می شود

به نمک هاي یددار نباید . نمک هاي تصفیه شده یددار به دلیل خلوص باال میزان ید را بهتر و به مدت بیشتري حفظ می نماید
مدت طوالنی در معرض نور خورشید و یا رطوبت قرار گیرند چرا که ید خود را از دست می دهند، بهتر است نمـک یـددار در   
ظروف بدون منفذ پالستیکی، چوبی، سفالی یا شیشه اي رنگی با سرپوش محکم نگهداري شود، همواره باید بـه تـاریخ تولیـد    

  .ت بهداشت و قید عبارت تصفیه شده بر روي بسته بندي نمک دقت نمودوانقضا ي نمک و وجود پروانه ساخت از وزار

نمک هایی که یددار وتصفیه شده نیستند وفاقد مجوز تولید وپروانه ساخت ازوزرات بهداشت هستند ، بدلیل نداشتن یـدکافی  
ر به بروز عوارض نامطلوب در وجود این ناخالصی ها در نمک می تواند منج. وانواع ناخالصی هایی کهه دارند توصیه نمی شنود

حتی ممانعت در جذب آهن موجود در وعـده  .  اندام هاي گوارشی، کلیوي و کبدي شده و در مواردي ایجاد مسمومیت نماید
نمک هایی که فاقد پروانه ساخت از وزارت بهداشت هستند مثل . غذایی ودرنتیجه ابتال به کم خونی ماشی از کمبود اهن گردد

  .ل ید کم وناخالصی توصیه نمی شوندنمک دریا بدلی
گرچه براي پیشگیري از بیماري هاي قلبی و عروقی و افزایش فشارخون مصرف کم نمک توصیه شده است، اما همان مقدار کم 
باید از نمک هاي یددار تصفیه شده باشد تا ید مورد نیاز بدن را تامین نمایـد و از طرفـی عـوارض احتمـالی ناشـی از وجـود       

  .هاي نمک نیز برطرف گردد ناخالصی
  ..نمک هاي تصفیه شده یددار به دلیل خلوص باال میزان ید را بهتر و به مدت بیشتري حفظ می نماید

  
  ایش میزان ید ادرار در کشورپ

از مطلوب ترین روش پایش برنامه اطمینان از کفایت دریافت ید از طریق رژیم غذایی، اندازه گیري ید ادرار نمونه قابل قبولی 
این برنامه بطور ساالنه در کشور اجرا . رانشان دهدآن منطقه درکه می تواند کفایت دریافت ید  است ساله  8-10دانش آموزان 

میکروگرم دردسی لیتر باشد به معنی کفایت دریافت ید درجمعیت منطقه   10-20اگر میانه یدادرار دانش آموزان . می شود 
میکروگرم دردسی لیتر نشانه باالبودن دریافت ید است که می تواند منجر به پرکاري تیروئید  30میانه یدادرار باالتر از . است
  .بشود

  :به منظور کنترل کیفیت وهمچنین مصرف نمک یددار تصفیه شده در سطح کشوردانشگاهها باید بدین شرح اقدام نمایند
  ي کارشناس مسئول تغذیه معاونت بهداشتی باریاست معاون بهداشتی ودبیر IDDتشکیل کمیته دانشگاهی برنامه - 1
نظارت در سطح تولید بر عهده کارشناسان اداره نظارت بر مواد خوراکی است که ضمن نظارت مستمر برکارخانجات تولید - 2

کننده نمک یددار تصفیه شده اقدام به نمونه برداري ودر صورت مغایرت پاسخ آزمایشگاه با معیارهاي ملی با واحد موبوطه 
  .رخورداهاي قانونی خواهند نمودب

نظارت در سطح توزیع شامل فروشگاههاي عرضه نمک یددار تصفیه شده که مسئولیت پایش ونمونه برداري از نمک هاي - 3
موجود دراین مراکز به عهده کارشناس یا کاردان بهداشت محیط می باشد که در صورت مغایرت پاسخ آزمایشگاه با معیارهاي 

همچنین نظارت بر نمک هاي مصرفی اماکن ومراکز عرضه . بوطه برخورداهاي قانونی خواهند نمودملی با واحد مو
به ...)رستوران ،اغذیه فروشی،سربازخانه،کارخانه یا کارگاه ،بوفه مدارس ،زندان ،آسایشگاهها ،سلف سرویس ادارات و(موادغذایی

  .سنج صورت می گیرد عهده بازرسیت بهداشت محیط می باشد که با استفاده از کیت ید
توسط بهورزهرساله در زمان سرشماري  وتوسط کیت یدسنج انجام و ) روستایی (پایش نمک هاي خوراکی مصرفی خانوار- 4

  .پوشش مصرفی نمک یددار روستا در زیج حیاتی درج می شود
  .شدهمچنین مسئولیت انجام ید سنجی  با کیت ید سنج در مدارس روستایی به عهده بهورز می با- 5
ساله به منظور حصول اطمینان از کفایت دریافت ید درمنطقه انجام می  8-10برنامه پایش ادواري ید ادرار دانش آموزان  -6

 .شود
میکروگرم دردسی لیتـر باشـد بـه      10-20اگر میانه یدادرار دانش آموزان . این برنامه بطور ساالنه در کشور اجرا می شود  -7

میکروگرم دردسی لیتر نشانه باالبودن دریافـت یـد    30میانه یدادرار باالتر از . جمعیت منطقه استمعنی کفایت دریافت ید در
 .است که می تواند منجر به پرکاري تیروئید بشود

  



 ٣٢

تمامی موارد مشروحه فوق پس از جمع بندي در کمیته دانشگاهی دانشگاهی مطرح وبا توجه به مشگل احتمالی تصمیمات  - 8
  .می گردددانشگاهی اتخاذ 

  
  آهن

گروههایی که بیشتر در معرض کم . کمبود آهن و کم خونی ناشی از آن از مشکالت عمده تغذیه اي و بهداشتی در کشور است
سال، نوجوانان بخصوص دختران نوجوان و زنان در سنین باروري بخصوص  6کودکان زیر  خونی فقرآهن قرار دارند شیرخواران،

   .ن کمتر استاحتمال آن بالغ هم ممکن است دچار کم خونی فقرآهن بشوند اما مردا. زنان باردار می باشند
  

  :ناشی از کم خونی فقرآهن ضعوار
آهن کافی براي حفظ سالمت، رشد مطلوب و فراهم ساختن زمینه مناسب براي یادگیري در دوران تحصیل ضروري   

دراك و یادگیري گردد کم خونی فقرآهن در کودکان کمبود آهن می تواند در تمام مراحل زندگی سبب کاهش قدرت ا. است
. سال و کودکان سنین مدرسه با تاخیر رشد خفیف همراه است و درمان کم خونی موجب افزایش سرعت رشد می شود 2زیر 

تاخیر رشد در کودکان کم خون ممکن است به علت نقش کلی آهن در واکنش هاي حیاتی بدن، رابطه آن با سیستم ایمنی و 
   .تأثیر آن بر اشتها باشدیا 

 5ضریب هوشی این کودکان . کم خونی فقر آهن در کودکان سنین مدرسه موجب کاهش قدرت یادگیري می شود  
همچنین، در این کودکان میزان ابتال به بیماریهاي عفونی بیشتر است زیرا . امتیاز کمتر از حد طبیعی برآورد شده است 10تا 

مطالعات نشان داده است که دادن آهن به کودکان کم خون موجب . مبارزه با عوامل بیماریزا نیستسیستم ایمنی آنان قادر به 
  .کاهش ابتال به بیماریهاي عفونی می گردد

کودکان و دانش آموزانی که دچار کم خونی فقر آهن هستند همیشه احساس خستگی و ضعف می کنند این افراد   
در این افراد تغییرات رفتاري . می کنند و یا در هنگام ورزش خیلی زود خسته می شونداغلب از ورزش و فعالیتهاي بدنی دوري 

کم خونی فقرآهن به علت تأثیر بر قـدرت یـادگیري و کـاهش آن، افـت     . 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   تاخیر رشد جنین، کم خونی مادر باردار به دلیل کمبود آهن سبب  
  . می گردد) Perinatal(و حوش زایمان 

  
  :علل ایجاد کم خونی فقرآهن

سال به ویژه در سال اول زندگی به دلیل سرعت رشد جسمی و تکامل مغزي نیاز به آهن بسـیار   5در کودکان زیر   
م کوچک معده شیرخوار مقدار غذایی که در هر وعده می تواند صرف کند حتی اگر غذاي از سوي دیگر با توجه به حج. باالست

 1مصرف مقادیر زیاد شیر در کودکان . کودك حاوي منابع غنی از آهن باشد نیاز سلول هاي در حال رشد او را تامین نمی کند
 Milkم خونی در کودکان مـی شـود کـه    ساله به نحوي که شیر جایگزین سایر غذاهاي حاوي آهن شود موجب بروز ک 2تا 

anemia نامیده می شود.  
در دوران بلوغ به دلیل جهش رشد نیاز دختران و پسران نوجوان به آهن بیشتر از دوران قبل است و در صورتی که   

ود آهـن و  از منابع غذایی حاوي آهن در برنامه غذایی روزانه به اندازه کافی مصرف نشود نوجوان بسرعت در معرض خطر کمب
در دوران بلوغ دختران عالوه بر جهش رشد و در نتیجه، نیاز بیشتر به آهن، به علت عادت . کم خونی ناشی از آن قرار می گیرد

  .ماهیانه و از دست دادن خون نسبت به کم خونی فقرآهن بسیار حساس تر و آسیب پذیرتر هستند
ـ ـودکـ ـه و بلوغ اغلب موجب مـی شـود کـه ک   عـادات و رفــــتـــارهاي غذایی خاص در دوران مدرس   ش ـان و دان

سوسـیس، کالبـاس، پیتـزا و تـنقالت       د انواع ساندویچ هـا، ـنـانـانی مـابـیـوزان بجاي مصرف غذاهاي خانگی از غذاهاي خـآم
ر مـی  غذایی کم ارزش مانند چیپس، نوشابه، شکالت و پفک استفاده نمائید و به این دلیل در معرض خطر کمبـود آهـن قـرا   

  .گیرند زیرا این غذاها اغلب از نظر آهن فقیرند
دریافت آهن و  تغییرات خلق و خو در دوران بلوغ ممکن است موجب کم اشتهایی بشود و به علت مصرف ناکافی غذا،  

  .سایر مواد مغذي محدود می شود
  .م خونی در زنان باردار خواهد شدافزایش نیاز در دوران بارداري و عدم تامین آهن کافی منجر به بروز کمبود آهن و ک
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آهن قابل منبع غنی مهمترین و شایعترین علل بروز کمبود آهن مصرف کم انواع گوشت بویژه گوشت قرمز است که   
تانن موجود در چاي می تواند جذب آهن . مصرف چاي همراه با غذا و یا بالفاصله پس از غذا است می باشد و همچنینجذب 

  .به مقدار قابل مالحظه اي کاهش دهدرا  از منابع گیاهی
که  Cویتامین . نیز احتمال بروز کمبود آهن را افزایش می دهد Cذایی حاوي ویتامین ـواد غـی مـافـاکـرف نـصـم

کمبود دریافت ویتامین . بطور طبیعی در میوه ها و سبزي هاي تازه و خام وجود دارد موجب افزایش جذب آهن غذا می شود
C گرم  100بـــه عنـــوان مثال یک عدد پرتقال یا لیمو و یا  .ذب آهن غذا و در نتیجه کمبود آهن می شودموجب کاهش ج

  .جذب آهن را دو برابر می کند) کلم خام
مصرف نان هایی که در تهیه آنها از جوش شیرین استفاده می شود یکی دیگر از عوامل موثر در بروز کمبود آهن می 

  . اقی ماندن اسید فیتیک در نان می شود که کاهش دهنده جذب آهن می باشدجوش شیرین موجب ب. باشد
  

  :پیشگیري و کنترل کم خونی فقرآهنروش هاي 
  :آهن یاري - 1

 5هاي آسیب پذیر و در معرض خطر کم خونی فقرآهن مانند زنان باردار، کودکان زیر  گروهبراي  "معموالآهن یاري 
  .انجام می شود وجوانسال، کودکان سنین مدرسه و دختران ن

  :برنامه آهن یاري در ایران به شرح ذیل است
قطره سولفات فرو و  15ماهگی روزانه  24به کلیه کودکان از پایان ماه ششم و یا همزمان با شروع تغذیه تکمیلی تا  -

  .شربت آهن باید داده شود cc5/1یا یک قاشق 
میلی گرم آهن المنتال  60سنین باروري دوز هفتگی  سال و زنان 14-20براي نوجوانان دختر و پسر در سنین  -

بر این اساس، برنامه آهن یاري هفتگی در حال حاضر براي . ماه در سال توصیه می شود 4یکبار در هفته به مدت 
هم زمان با ارائه مکمل ها . دختران دانش آموز دبیرستانی از طریق شبکه هاي بهداشتی درمانی کشور اجرا می شود

. به دانش آموزا ن ارائه شود "تغذیه در سنین مدرسه"ت آموزش هاي تغذیه براساس کتاب آموزشی الزم اس
مسئولیت تهیه قرص آهن به عهده مرکز بهداشت استان است که پس از تهیه قرص ها، آن ها را در اختیار سازمان 

ها بین دانش آموزان بر عهده مسئولیت توزیع قرص . آموزش و پرورش استان قرار داده تا در مدارس توزیع شود
و یادبیر زیست ) در مدارسی که مربی بهداشت دارند(آموزش ها توسط مربی بهداشت .  مسئولین مدرسه می باشد

مسئولیت . شناسی یا دبیري که خود عالقه مند بوده و قبالً دوره هاي آموزشی الزم را گذرانده باشند، ارائه می شود
 .ده کارشناس سالمت آموزش و پرورش و کارشناس تغذیه استان  می باشدنظارت بر اجراي برنامه برعه

ماه پس از زایمان روزانه یک عدد قرص سولفات فرو باید مصـرف   3کلیه زنان باردار از پایان ماه چهارم بارداري تا  -
  .کنند

  آموزش تغذیه و ایجاد تنوع غذایی -2
  :ید بکار گرفته شودبراي پیشگیري از کم خونی فقر آهن توصیه هاي ذیل با

مثـل  (، جگـر، حبوبـات   )گوشت قرمز، مرغ، مـاهی ( در برنامه غذایی روزانه از مواد غذایی حاوي آهن مثل انواع گوشت ها -
  .دشوبیشتر استفاده .) …و جعفري  گشنیز(و سبزي هاي سبز تیره ) لوبیا عدس،

اسـت و   Cکه حـاوي ویتـامین   ..) .، کلم، گل کلم وگوجه فرنگی، فلفل دلمه ایی(همراه با غذا، سبزي هاي تازه و ساالد  -
  .دشومصرف جذب آهن را افزایش می دهد 

از انواع میوه ها ..) .چیپس، شکالت و نوشابه   پفک نمکی،(ده ها، بجاي استفاده از تنقالت غذایی کم ارزش ــان وعــدر می -
گردو، (و انواع مغزها ) کشمش، خرما  نجیر خشک،برگه هلو، آلو، زرد آلو، توت خشک، ا(نارنگی، پرتقال، خشکبار ”خصوصا

  .استفاده شودکه از منابع غذایی آهن هستند ) بادام، فندق و پسته
  .دشواز نوشیدن چاي، قهوه و دم کرده هاي گیاهی یکساعت قبل و یک تا دو ساعت پس از صرف غذا خودداري  -
پـس از غـذا   شب قبل از خواب و یا رص آهن را براي کاهش عوارض جانبی ناشی از مصرف قرص آهن توصیه شود که ق -

  .میل نمایند
یکی از عالئم بروز کم خونی فقرآهن در دختران نوجوانی که عادت ماهیانه آنها شروع شده است و خونریزي زیـاد دارنـد    -

 . است) کلروزیس(رنگ پوست سبزه مایل به زرد 
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  :کنترل بیماریهاي عفونی و انگلی -3
از . ونی موجب کاهش اشتها شده و در نتیجه دریافت مواد مغذي از جمله آهن کاهش می یابدابتال به بیماریهاي عف  

سوي دیگر، بیماریهاي عفونی در جذب و استفاده بدن از مواد مغذي اختالل ایجاد می کند و درمان به موقـع و مناسـب مـی    
  .تواند دوره عفونت و شدت آن را کاهش دهد

  :غنی سازي مواد غذایی -4
سازي مواد غذایی با آهن یکی از روش هاي عمده و موثر براي کاهش کمبود آهن و کم خونی فقـر آهـن در   غنی   

در این روش آهن را به مقدار معینی به مواد غذایی اصلی که غذاي عمده مردم است و هر روز مصرف می شود . جامعه می باشد
الیان پیش اقدام به غنی سازي آن با آهن و سایر امالح و ویتامین نان یکی از مواد غذایی است که کشورها از س. اضافه می کنند
. به مورد اجرا گذاشته شده است 1380در کشورما، غنی سازي آرد با آهن و اسید فولیک در استان بوشهر از سال . ها نموده اند

میلی گرم  3در این برنامه . تغنی سازي آردهاي خبازي با آهن واسید فولیک در کل کشور به اجرا درآمده اس 1387از سال 
گرم آرد اضافه می شود و مصرف نان تهیه شده از آرد غنی شده می تواند تا نیمی از نیازهاي روزانه افـراد را   100آهن به هر 
 .تامین نماید

  
  کلسیم

در . ل شده اسـت کلسیم موجود در بدن در استخوانها ذخیره و دو سوم بافت استخوان نیز از کلسیم و مواد معدنی تشکی% 90
صورت دریافت ناکافی کلسیم پیشگیري از اختالل عملکرد بافت هاي وابسته به کلسیم برداشت کلسیم از استخوان صورت می 

چنانچه دریافت کلسیم همراه با فعالیت بدنی مناسب باشد تاثیر جذب کلسیم در بدن . گیرد تا سطح کلسیم خون ثابت بماند
  .افزایش خواهد یافت

  لیوان شیر دریافت کند، 3تا   2 میلی گرم کلسیم است که اگر یک فرد بزرگسال در روز 300ان شیر داراي هر لیو  
کشک، پنیر و ماست از منابع غنی . ستلیوان شیر ا 4تا  3نیاز افراد نوجوان و جوان در روز . نیاز کلسیم وي تامین خواهد شد

  .کلسیم می باشند
هستند به مقدار کافی گیاهخوار افراد که نمی توانند آن را تحمل کنند و یا بعضی  بعضی افراد شیر دوست ندارند یا  

در مورد گروه اول جایگزینی شیر با . بیشتر در معرض خطر ابتال به پوکی استخوان هستنداین افراد . لبنیات مصرف نمی کنند
  .ماست و کشک و پنیر توصیه می شود

در . معادل یک لیوان شیر کلسیم دارند "وان ماست یا یک لیوان کشک تقریبایا یک لی) گرم 60تا  45(قطعه پنیر  2  
کلسـیم موجـود در آنهـا قابـل     برگهاي تربچه، جعفري، کلم پیچ، گل کلم منابع خوب تامین کلسیم هستند و  ها میان سبزي
مانند بادام، فنـدق و کنجـد   انواع مغزها .اغلب غیر قابل جذب است) مثل اسفناج(کلسیم سبزیجات حاوي اگزاالت . جذب است

  .نیز حاوي کلسیم هستند
  .دنمنابع غنی کلسیم می باش ماهی هاي نرم استخوان مانند ماهی آزاد، ساردین و کیلکا از

کلسـیم  . گوسفند را در محلول آب و سـرکه جوشـاند   و می توان استخوانهاي مرغ، ماهی  براي تهیه عصاره کلسیم از استخوان،
از این عصاره می توان در تهیه سوپ، آش و غذاهاي . یدي از استخوان شسته و در محلول حل می شوداستخوان در محیط اس

   .گرم کلسیم می باشد میلی 100یک قاشق غذاخوري از این عصاره حاوي حدود . دیگر استفاده کرد
نمـی  ... ) و مانند دسترسی ناکافی، مصرف نکردن منابع کلسیم به مقـدار کـافی   (افرادي که به علل مختلف 

توانند از مواد غذایی حاوي کلسیم استفاده کنند باید روزانـه یـک عـدد مکمـل کربنـات کلسـیم همـراه بـا         
  .مصرف نمایند  D ویتامین
 روي

در موار کمبود خفیف روي ممکن است تنها عالمـت، کـاهش    .روي از ریزمغذي هایی است که کمبود آن درکشور شایع است
عالیم دیگـر کمبـود خفیـف شـامل     . ر نهایت می تواند سبب کوتاهی قد و نیز تاخیر بلوغ گرددسرعت رشد کودك باشد که د

  .کاهش اشتها، آلوپسی، کاهش حس چشایی، کاهش حس بویایی، تاخیر در التیام زخم و اسهال مزمن است
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وي به دلیـل وجـود فیبـر و    کمبود روي بدالیل متعددي از جمله دریافت کم روي از برنامه غذایی روزانه ، قابلیت جذب کم ر
ابتال به اسهال هاي مزمن،  "فیتات در برنامه غذایی ،افزایش ازدست دهی روي از طریق دستگاه گوارش یا دستگاه ادراري مثال

سندروم هاي سوء جذب چربی، اختالالت کبدي، دیابت، نفروز و مصرف بعضی داروها مثل دیورتیک ها، جراحی و سوختگی ها 
 .انرژي در کودکان ایجاد می شود –تئین وسوء تغذیه پرو

  
منـابع غنـی آن عبارتنـد از    . روي در تمام مواد غذایی حیوانی و گیاهی که منبع خوب پروتئین هستند وجود دارد  

مواد غذایی لبنــی و غــالت سبــوس دار، سبــزي هاي سبز تیره و زرد تیره . گوشت ، مرغ، تخم مرغ، حبوبات و بادام زمینی
  . ر خوبی روي به بدن می رسانندمقادی

  
  :درمان  
میلی گرم روي المانتـه   40-50میلی گرم و در سنین باالتر روزانه  20در موارد کمبود شدید در شیرخواران روزانه   

ه میلی گرم روي ب 1در مواردکمبود خفیف، روزانه ). میلی گرم روي به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن 4تا  3روزانه (توصیه می شود 
میلی گرم روي المانته به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن الزم  2در موارد سوء جذب ممکن است . ازاء کیلوگرم وزن بدن کافی است

  .باشد
  :مسمومیت
در بزرگساالن مصـرف طـوالنی مـدت    . منجر به تحریک معده و استفراغ می شود) گرم 2(مصرف مقادیر زیاد روي   

  .یلی گرم در روز توصیه نمی شودم 15مکمل روي به مقدار بیشتر از 

    
  Aویتامین 

این ویتامین درپیشگیري از بروز عفونت، سالمت پوست وبافت هاي مخاطی دهان، دستگاه گوارش ، مجاري تنفسی، چشم ها 
فقر دسترسی نداشتن به غذاي کافی به علت  کمبود ویتامین   بدالیل نختلفی از جمله .وتامین رشد کودکان تاثیر بسزایی دارد

در موارد  "در منطقه ، محدودیت چربی در برنامه غذایی روزانه ،کاهش جذب مثال A، موجود نبودن موادغذایی حاوي ویتامین 
کمبـود  . سوء جذب، افزایش نیاز دورانهاي مختلف زندگی ، عدم تغذیه کودك با شیر مادر،تغذیه کمکی نامناسبایجاد می شود

 .سالگی بیشتر است 3ا ماهگی ت 6در کودکان از  Aویتامین 
ابتال به عفونت هاي . می شود Aابتال مکرر به بیماري هاي عفونی به علت کاهش اشتها، کاهش جذب موجب کمبود ویتامین 

  .توسط سلول را کاهش می دهد Aانگلی به طور مستقیم دریافت ویتامین 
شیر پرچربی، خامه، کره، . د غذایی گیاهی وجود دارنددر مواد غذایی حیوانی و کاروتنوئیدها در موا Aویتامین  :منابع غذایی

در رژیم غذایی روزانه مصرف  "روغن کبد ماهی اگر چه معموال. هستند    Aپنیر پرچرب و زرده تخم مرغ منابع خوب ویتامین 
نارنجی، قرمز  سبزي ها و میوه هاي زرد،. است که به عنوان مکمل غذایی توصیه می شود Aنمی شود اما منبع عالی ویتامین 

سبزي هاي زرد رنگ، :و سبز تیره منبع خوب کاروتنوئیدها هستند بعضی از مواد غذایی داراي کاروتنوئیدهاي فعال عبارتند از
مثل هویج، کدو حلوایی، سبزي هاي داراي برگ سبز، مثل برگ چغندر، اسفناج، جعفري و قسمت ها سبز تیـره کـاهو، میـوه    

 .مثل گوجه فرنگی و فلفل دلمه اي قرمز: طالبی، انبه، آلو و هلو، میوه ها و سبزي هاي قرمزهاي زرد رنگ، مثل زردآلو، 
  

  :پیشگیري
از روز پانزدهم پس از تولد تا حداقل یک  A+Dقطره مولتی ویتامین و یا قطره  25در کشور ما بر اساس برنامه کشوري روزانه 

دریافت  Aواحد بین المللی ویتامین  1500این ترتیب، کودکان روزانه به . ماهگی تجویز می شود 24پایان  "سالگی و ترجیحا
  .می نمایند

  
  :درمان

. واحد در روز کافی است 5000خوراکی به میزان  Aدیده نشود دادن ویتامین  Aدر مواردي که عالیم واضح کمبود ویتامین 
خوراکی به ازاي هر کیلوگرم وزن  Aواحد ویتامین  5000روز به میزان روزانه  5درمواردي که عالیم چشمی وجود دارد، ابتدا 
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در موارد عفونت هاي ویرال . واحد به صورت عضالنی تا زمان بهبودي داده می شود 25000بدن تجویز می شود و سپس روزانه 
ال ندارند از شـدت بیمـاري و احتمـ    Aحتی در کودکانی که کمبود ویتامین  Aهزار واحد ویتامین  5-10مثل سرخک تجویز 

 .مرگ و میر کودك می کاهد
  

  Dویتامین 
. تسهیل می کنـد را با اتصال به پروتئین حمل کننده کلسیم، انتقال فعال کلسیم از طریق مخاط روده  Dویتامین   

دریافت کم کلسیم اهمیت بیشتري دارد، زیرا جذب بصورت غیر فعال از طریق نفوذ بین سلولی نیز اتفاق  صورتاین عمل در 
پوشیدن لباس، دود، گـرد و   ،توسط پوست  Dویتامین  سنتزان ــعدم دریافت نور مستقیم خورشید و کاهش راندم. می افتد

باال  Dبا افزایش سن میزان نیاز به ویتامین . غبار، هواي ابري و کرم هاي ضدآفتــاب ازدالیل بروز کمبود این ویتامین هستند
  .می رود

ماهی هاي چرب مثل سالمون، ساردین و روغن کبد ماهی . دارند Dویتامین مواد غذایی به طور طبیعی مقدار کمی   
  .هستند Dمنابع غذایی غنی از ویتامین 

  
  :پیشگیري

واحد بین المللی است و  400موردنیاز جهت پیشگیري از کمبود روزانه  Dدر شیرخواران و کودکان میزان ویتامین 
یا قطره مولتی ویتامین از روز پانزدهم پس از تولد تا پایان  A+Dورت قطره به ص Aبر اساس برنامه کشوري همراه با ویتامین 

دقیقه در روز بطوري کـه صـورت و    10به مدت ) نه از پشت شیشه(استفاده از نور مستقیم خورشید . سالگی داده می شود 2
  .دست و پاي کودك در معرض آفتاب قرار گیرد توصیه می شود

  :درمان
هفته جهت درمان کمبود  6تا  4به صورت خوراکی به مدت حداقل  D3واحد ویتامین  6000 تا 2000روزانه  تجویز

شایان . واحد در روز کاهش می یابد 400، دوز دریافتی به Dضروري است پس از بهبودي و رفع کمبود ویتامین  Dویتامین 
کلسیم سرم با تجویز کلسیم تزریقی یـا   Dذکر است در صورتی که کلسیم سرم پایین باشد الزم است قبل از تجویز ویتامین 

  .خوراکی اصالح شود
 
  

  
  
  
  

                                                         

  تغذیه گروههاي سنی: فصل دوم
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  سال 5زیر  کودکانتغذیه 
 

سالمت کودکان به کتب مرجع اداره براي اطالعات بیشتر (  ماه اول زندگی 6تغذیه در  .1
  )مراجعه شود

در مـدت  . ماه اول زندگی براي رشد و تکامل کودك ازاهمیت ویـژه اي برخـوردار اسـت    6ه انحصــاري بــا شیر مادر در تغذی
البته مصرف قطره مولتی ویتامین و . تغذیه انحصاري با شیر مادر، کودك نیاز به مصرف هیچ گونه ماده غذایی و حتی آب ندارد

و در شرایط بیماري مثل اسهال، مصرف دارو و یا ) قطره 25یک سالگی روزانه روزگی تا حداقل  15از (ضروري است  A+Dیا 
ORS اشکالی ندارد.  

  :ماه اول زندگی شیر مادر به تنهایی براي تغذیه کودك کافی است زیرا 6در 
  با توجه به رشد فزاینده کودك تمام نیازهاي غذایی را تامین می کند  -
 .ر در مقایسه با شیر مصنوعی استبهترین و کامل ترین غذا، با آلرژي کمت -
 .است SIgAحاوي آنتی بادي هاي ضد باکتري و ویروسی، شامل تیتر باالي  -
ژاپنی، توسط ماده اي در شیر مـادر   Bرتاویروس و ویروس انسفالیت ) آبله(رشد ویروس اوریون، آنفلونزا، واکسینا  -

 .مهار می شوند
 .باعث سنتز کمپلمان، لیزوزیم و الکتوفرین می شود) رسیدهکلستروم و شیر (ماکروفاژ موجود در شیر انسان  -
 Iron-binding(شــیــر مـــادر مـنـبـع الکـتـوفـریـن اسـت کــه یــک پــروتـئـیــن مـتـصــل بــه آهـن       -

whey protein (بطور طبیعی یک سوم آن با آهن اشباع می شود و اثر مهاري بر رشد  "است و تقریباE-coli  در
 .روده دارد

کمتري نسبت به مدفوع کودکانی دارد که با شیر گاو تغذیه  PHمدفوع شیرخوارانی که با شیر مادر تغذیه می شوند  -
 .می شوند

 .لیپاز نمک هاي صفراوي شیر مادر ژیاردیا المبلیا و آنتامباهیستولتیکا را می کشد -
  :شرح داده شده است 1برخی از مزایاي شیر مادر در جدول 

  شیر مادر مزایاي: 1جدول 
  مزایا براي مادر  مزایا براي 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  -
    د بهتر رش -
    بهبود سریع بیماري ها  -
    کاهش بروز حساسیت  -
پیشگیري از برخی از بیماري هاي مزمن مانند بروز چاقی، دیابت،  -

  فشارخون در بزرگسالی
  

  

  نشانه هاي کفایت شیر مادر
  ساعت بعد از شیر خوردن  4تا  2خواب راحت براي  -
 افزایش وزن مطلوب شیر خوار بر اساس منحنی رشد  -
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در صورتی که شیرخوار به جز شیر مـادر مایعـات   (ساعت  24خیس در  "بار به صورت کهنه کامال 8تا  6دفع ادرار  -
 ).دیگري مصرف نکند

 .بار در روز که البته با افزایش سن شیرخوار تعداد دفعات دفع مدفوع کاهش می یابد 5تا  2دفع مدفوع  -
 شادابی پوست، هوشیاري و سالمت ظاهري شیرخوار -

گر شیرخواري هر دو پستان را تخلیه کند ولی به خواب نرود یا خوابش بسیار سبک باشد و بعد از چند دقیقـه بیـدار شـود و    ا

  .کمتر از حد طبیعی وزن بگیرد نشانه کمبود شیر است

  نکات مهم درباره تغذیه با شیر مادر

  .به او داده شود) ماك و یا کلستروم(آغوز  شیر "باید بالفاصله بعد از تولد، تغذیه با شیر مادر آغاز شود و حتما -
 .ابتدا شیر کم است، ولی مکیدن پستان مادر توسط نوزاد باعث زیاد شدن آن می شود -

 .تغذیه با شیر مادر در هر ساعت از شب یا روز که شیرخوار احساس گرسنگی یا نیاز کند، باید انجام شود -

اگـر  . بطري داده شود، زیرا باعث کم شدن شیر مادر مـی شـود  به شیرخواري که شیر مادر می خورد نبایـــد شیر  -
 .کودك گریه می کند باید پستان بیشتر به دهان او گذاشته شود

در زمان شیر دادن، مادر باید از قرص ضد بارداري مخصوص این دوران استفاده کند و اگر حامله شد، نباید شیردادن  -
 .حامله نشودبهتر است تا پایان دوره شیردهی . را قطع کند

با وزن کردن منظم . بهترین کار براي این که بفهمیم کودك به اندازه کافی شیر می خورد، اندازه گیري رشد او است -
 .کودك به رشد او پی می بریم

 )بار در روز 6کمتر از . (کودکی که شیر کافی نمی خورد مقدار ادرارش کم می شود -

بیعی کمی وزن از دست می دهد و نباید آن را به کمبود شیر مادر نسبت نوزاد در روزهاي اول پس از تولد به طور ط -
 .داد

مدفوع شیرخوارانی که از شیر مادر تغذیه می کنند، شل تر و دفعات آن بیشتر از کودکانی است که شیر غیر مـادر   -
 .می خورند و این نوع دفع مدفوع را نباید با اسهال اشتباه کرد

 .دقیقه می مکد 10-15نیاز شیرخـــوار دارد و در اوایل هر پستان را  مکیدن پستان بستگی به توان و -

ترکیب شیر مادر همراه با رشد شیرخوار تغییر پیدا می کند و همچنین چربی شیر مادر در شروع هـر وعـده شـیر     -
مـی  این تغییرها کمک بزرگی به سیر نگه داشتن شیرخوار . کمتر است و سپس میزان آن به تدریج بیشتر می شود

 .کند

  

  خطرهاي تغذیه مصنوعی

  اختالل در پیوند عاطفی مادر و کودك  -

 افزایش تحمل نکردن غذا و ابتال به حساسیت  -

 ابتال بیشتر به عفونت هاي تنفسی و بیماري هاي اسهالی  -

 ...افزایش خطر ابتال به برخی بیماري ها مانند فشارخون و  -

 اسهال هاي مزمن  -
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 چاقی  -

 Aمین سوء تغذیه و کمبود ویتا -

 بهره هوشی کمتر -

 افزایش احتمال مرگ ومیر  -

 افزایش خطر ابتال به کم خونی، سرطان پستان و تخمدان  -

 احتمال حاملگی زودرس -

جهت مطالعه بیشتردر مورد روش هاي صحیح شیردهی ، دوشیدن و ذخیره کـردن شـیرمادر ، بیمـاري    : توجه

مجموعـه آموزشـی    "اري مطالب دیگر بـه کتـاب   هاي مادر و شیردهی ، مصرف دارو در دوران شیردهی و بسی

 .مراجعه شود 1388با شیرمادر ، سال   از انتشارات انجمن ترویج تغذیه "ترویج تغذیه با شیرمادر

 

  ماهه  6 - 12تغذیه کودك  .2
شیر مادر تا پایان شش ماهگی به تنهایی و بدون اضافه کردن هر نوع غذاي کمکی براي رشد طبیعی شیرخوار کافی   

بعـد از شـش ماهگـی نیازهاي غذایی شیرخوار فقط با شیر برآورده نمی شود و باید عالوه بر شیر، غذاهاي نیمه جامد را . تاسـ

  :مناسب ترین غذاها براي تغذیه تکمیلی، غذاهایی هستند که. نیز براي او شروع کرد

  .مقوي و مغذي باشند -

 .متناسب با سن کودك تغییر کند -

 .اشند و پاکیزه و بهداشتی تهیه شوندتازه و بدون آلودگی ب -

 .مواد اولیه آن در دسترس بوده و امکان تهیه آن براي خانواده وجود داشته باشد -

  بهترین سن براي شروع غذاهاي کمکی

مـاهگی بـا وجـود تـالش      6تا  4هفته اول ماه هفتم تولد کودك، سن شروع تغذیه تکمیلی است، ولی چنانچه بین   

  .هداشتی منحنی رشد کودك نشان دهنده رشد نامناسب کودك باشد، می توان غذاي کمکی را شروع کردوالدین و کارکنان ب

  توصیه هاي کلی

  .به رژیم غذایی شیرخوار اضافه کنید "مواد غذایی را چه از نظر مقدار و چه از نظر نوع، تدریجا -

 .داده شوداز یک نوع غذاي ساده شروع شود وکم کم مخلوطی از چند نوع غذا به کودك  -

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

 .روز فاصله در نظر گرفته شود 7تا  5بین اضافه کردن مواد غذایی مختلف حدود  -

اولیــن غذایی که به کودك داده می شود، بایدکمی غلیظ تر از شیر تهیه شود و سپس بـه تـدریج غـذاهاي نیمـه      -

 .جامد و جامد داده شود
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 .ها با قاشق و مایعات با لیوان به شیرخوار داده شودغذا -

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

 .غذاي شیرخوار  به مقدار کم و براي یک وعده تهیه گردد -

این صـورت آن را   در غیر. ساعت در یخچال نگه داري نمود 24در صورت باقی ماندن غذا، می توان آن را به مدت  -

 .بایددر فریزر گذاشت

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

بـه  ) نمک یددار تصفیه شـده (تا یک سالگی به غذاي کودك نمک اضافه نگردد ولی پس از یک سالگی کمی نمک  -

 .غذاي شیر خوار می توان اضافه نمود

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

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

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

غذاها مقداري کره یا روغن به هنگام طبخ و مقداري دیگر به هنگام غذا دادن بـه کـودك    در دستور تهیه بعضی از -

 )مصرف روغن مایع بهتر از روغن جامد است. (اضافه شود

در مورد کودکانی که  روند رشدشان خیلی بیشتر از طبیعی است، مقدار مصرف روغن یا کره را در غـذاي کـودك    -

 .خیر رشد دارد کمی بیشتر روغن یا کره به غذاي او اضافه گرددکمتر گردیده و برعکس اگر کودك تا

ترتیب دادن غذاهاي کمکی به شیرخوار بسیار مهم است و باید از هفته اول ماه هفتم تولـد مرحلـه بـه مرحلـه     

  .غذاهاي خاصی را به شیرخوار داد 

  

  خطرات دیر شروع کردن غذاي کمکی 

  کندي یا توقف رشد کودك  -

مـاهگی بـه بعـد     9از  "در صورت تاخیر در شروع غذاي کمکی، شیرخوار معموال(توسط کودك مشکل پذیرش غذا  -

 )تمایل خود را به خوردن غذاهاي دیگر و امتحان کردن مزه و طعم هاي جدید از دست می دهد

 به تعویق افتادن عمل جویدن در کودك  -

  ویژگی هاي غذاي کمکی 

  :غذاي کمکی مناسب داراي ویژگی هاي زیر است

  .تمیز و بهداشتی تهیه شود -

 .قوام آن متناسب با سن کودك تغییر کند -

 .مقوي و مغذي باشد -
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 .تازه تهیه شود -

 .مواد اولیه آن در دسترس بوده و امکان تهیه آن براي خانواده وجود داشته باشد -

  نحوه شروع و ادامه غذاي کمکی

فرنی یکی از . چون هضم آن آسان است. ستغالت مانند برنج بهترین ماده غذایی براي شروع تغذیه تکمیلی ا •

قاشق مرباخوري شروع کرد و به تدریج بر  3تا  1بهترین غذاهایی است که می توان از یک بار در روز به اندازه 

از هفته دوم شروع غذاي کمکی می توان عالوه بر فرنی، شیر برنج . مقدار آن، متناسب با اشتهاي کودك افزود

تغذیه شیرخوار با فرنی، شیر برنج و حریـره بـادام را   . و حریره بادام نیز به کودك داد) هپخته و له شد "کامال(

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

 ).این غذاها به عنوان یک وعده غذاي کمکی به کودك داد

براي تغذیه ... واع سبزي ها مثل سیب زمینی، هویج، جعفري، گشنیز، کدو، لوبیا سبز و در هفته سوم مصرف ان •

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

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

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

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

 . ار استنخود سبز به صورت پخته شده و نرم شده همراه با کمی روغن یا کره غذاي مناسبی براي شیرخو

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

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

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

  .استفاده از سفیده تخم مرغ تا یک سالگی توصیه نمی شود. کامل یا هر روز نصف زرده تخم مرغ به شیرخوار داد

فت تر شوند یعنی باید با با افزایش سن و پــذیــرش بیشتر شیرخوار، سوپ و غذاهاي نرم باید تبدیل به غذاهاي س

مواد غذایی  "اگر تدریجا. اضافه کردن غذاهاي سفت تر و کمی قابل جویدن، عمل تکامل جویدن در شیرخوار تقویت شود

سفت اضافه نشود و شیرخوار به عمل جویدن تشویق نگردد و براي مدت ها از غذاهاي له شده استفاده کند، عالوه برابتال 

ماهگی تکه هاي  8براي این کار می توان از حدود . ر جویدن غذاهاي سفت دچار مشکل خواهد شدد "به تاخیر رشد بعدا

  .نان و بیسکویت هم به دست شیرخوار داد

  . ماهگی می توان به غذاي شیرخوار ماستی که ترش نباشد نیز اضافه نمود 8از 

می توان از انواع حبوبات خیس شده . دماهگی است که به سوپ شیرخوار اضافه می شو 9شروع استفاده از حبوبات 

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

  .خوبی براي تامین پروتئین و امالح هستند و همراه با غالت و شیرمادر غذاي کاملی را تشکیل می دهند
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ذایی است که به برنامه غذایی کودك در سال اول اضافه می شود و حاوي ویتامین و امـالح  آب میوه آخرین ماده غ

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

  .ر ناسازگاري وجود داشت شناخته شودروز فقط از یک نوع آب میوه استفاده شود تا اگ 5-7بهتر است مدت . افزود

مصرف توت فرنگی، گیالس و آلبالو، کیوي، خربزه و اسفناج، سفیده تخم مرغ و شیر گاو به دلیل ایجاد حساسیت و همچنین 

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

  

  ك مقوي و مغذي سازي غذاي کود

  .مقوي کردن غذا یعنی موادي را به غذا اضافه کنیم که انرژي آن را بیشتر کند

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

  موادي که انرژي غذا را بیشتر می کنند؛

غذاي کودك به خصوص کودکی که آهسته رشد مـی کنـد   روغن ها داراي انرژي هستند و افزودن مقدار کمی روغن به 

  :توصیه می شود چون

کـالري   4کالري و هر گرم قند و شکر  9هر گرم روغن حدود (انرژي روغن نسبت به مواد غذایی دیگر بیشتر است  -

  ).دارد

ي غـذا را  بدون اضافه کردن حجـم غـذا، انـرژ   ) روغن مایع "ترجیحا(چربی ها مثل کره، روغن زیتون، روغن نباتی  -

 .بیشتر می کنند

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

قند و شکر انرژي زا هستند ولی مصرف آن براي شیرخوار زیر یک سال توصیه نمی شود چـون ذائقـه او بـه طعـم      -

 .اقی در بزرگسالی فراهم می شودشیرین عادت می کند و زمینه براي بروز مشکالتی مثل چ

 

  موادي که عالوه بر انرژي، پروتئین غذا را بیشتر می کند؛

  .در صورت امکان کمی گوشت به غذاي شیرخوار اضافه شود -

 .پخته شده را بعد از ماه هشتم به غذاي شیرخوار اضافه نمائید "انواع حبوبات مانند نخود، لوبیا، عدس که کامال -

تخم مرغ آب پز را می توان داخل سوپ و یا ماکارونی پس از طـبخ   "خم مرغ اضافه شود، مثالبه غذاي شیرخوار ت -

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 خودداري شود

  غذا را بیشتر می کنند؛) مانند آهـــن، روي و کلسیم(مـــالح و ا) Cو  Aمانند ویتامین (موادي که ویتامین ها 
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و آهـن هسـتند بـه غـذاي      Cو  Aانواع سبزي هاي با برگ سبز مانند جعفري، شوید، گشنیز کـه داراي ویتـامین    -

  .شیرخوار اضافه شود

ر غذاي شـیرخوار  هستند د Aاز انواع سبزي هاي زرد و نارنجی رنگ مانند کدو حلوایی و هویج که داراي ویتامین  -

 .استفاده شود

می توان ابتدا  گنـدم، مـاش یـا عـدس     . غالت و حبوبات جوانه زده داراي انرژي، پروتئین، ویتامین و امالح هستند -

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

 .را پودر نموده و به غذاي شیرخوار اضافه کرداز خشک کردن جوانه آن 

  یادآوري هاي الزم

  :در ادامه غذاهاي کمکی براي شیرخواران و کودکان خردسال توجه به نکات زیر ضروري است

  .بعد از شروع غذاي کمکی، به کودك آب جوشیده سرد شده بدهید -

 .قبل از یک سالگی، شکر، نمک و ادویه به غذاي کودك اضافه نکنید -

و هم زمان با شروع تغذیه تکمیلی ) قطره در روز 25(مولتی ویتامین   A+Dاز روز پانزدهم تولد باید قطره ویتامین  -

 .قطره به کودك بدهید 5/1و یا شربت آهن به اندازه ) قطره در روز 15(قطره آهن 

وار بچکانید و یـا بعـد از   براي جلوگیري از تغییر رنگ دندان ها، توصیه می شود قطره آهن را در عقب دهان شیرخ -

 .مصرف، مقداري آب به او بدهید

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

 .کودك خودداري کنید

 .هرگز به زور به کودك غذا ندهید -

 .به ساعت هاي خواب و استراحت کودکان توجه کنید -

 .دك مبتال به اسهال و یا هر نوع بیماري عفونی دیگر، غذا را در دفعات بیشتر و حجم کمتر بدهیدبه کو -

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

ي شیرخواران و کودکان با توجه به این که منابع آلودگی مواد غذایی زیاد هستند، لذا توجه به نکات زیر در تهیه غذاي سالم برا

  :این نکات عبارتند از. خردسال اهمیت زیادي دارد

  )درجه سانتی گراد 70حدود (پختن کامل غذا در حرارت زیاد  -

 تازه تهیه کردن هر وعده غذا -

 نگه داري غذا در یخچال و یا فریزر -

 شستن میوه ها و سبزي ها -

 استفاده از آب سالم  -
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 شستن دست ها به دفعات زیاد -

 ي از تغذیه شیرخوار با استفاده از بطريخوددار -

 محافظت غذاها از حشرات و جوندگان  -

 نگه داري مواد غذایی فاسد نشدنی در محل مطمئن -

 تمیز نگه داشتن وسایل الزم براي تهیه غذا -

 
  ساله 1- 5تغذیه کودك  .3

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

این کودکان رشد سریع دارند و مقاومت کافی در مقابل بسیاري از بیماري 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

  .م، پرانرژي و زود هضم باشدغذاهایشان کم حج -

 .به دفعات زیاد در اختیار آنان قرار داده شود -

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

  سالتغذیه کودك یک تا دو .  الف

ولـی از  . همان طور که گفته شد، این کودك رشد سریع و فعالیت زیاد دارد و در نتیجه به غذاي بیشـتر نیـاز دارد    

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

  .روز به او غذا بدهیدبار در شبانه  6تا  5عالوه بر استفاده از شیر مادر،  -

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

 .گوشت هاي نرم به او بدهید

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

 .از برگه هلو، زردآلو و آلو به مقدار کم استفاده کنید...) هاي برگی و 

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

 .باقیمانده غذا را در یخچال و یا فریزر نگه داري کنید -

 .ت را نخوردبه کودك کمک کنید خودش غذا بخورد و اطمینان حاصل کنید که فقط آب خورش و آب گوش -

 .غذاي او را بردارید. قبل از این که فلفل، ادویه و یا چاشنی هاي تند را به غذاي خانواده اضافه کنید -

 .به غذاي کودك کمی روغن مایع یا کره اضافه کنید تا مقوي تر شود -
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هـاي آن را   وقتـی می خواهیـد گوشت، مرغ یا ماهی به کودك بدهید، آن را تکه تکه کرده و استخوان هـا و تیـغ   -

 .بگیرید

 .مایعات را همیشه با قاشق یا فنجان به او بدهید -

  

  :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  "اصوال  

ید و زمانی که کودك تمایل به شیرخوردن دارد او را یا دو هفته شیردهی در طول بعد از ظهر و سرانجام در هنگام شب قطع کن

  .به زور از خود دور نکنید زیرا ممکن است کودك عصبی و ناراحت شود

  سال  5تا  3کودك  تغذیه

بنابراین با توجه بـه رونـد رشـد کـودك     . بعد از دو سالگی با آهسته شدن رشد، اشتهاي کودك هم کاهش می یابد  

هر چند میزان دریافت انرژي از یک غذا تا غذاي دیگر متفاوت است اما کل غـذاي  . تغییر می کند تقاضا براي دریافت غذا نیز

کیلوکالري انـرژي نیـاز    1300سالگی به  3کیلو کالري و در  1000کودك در یک سالگی به . دریافتی روزانه کودك ثابت است

  .ها متفاوت است دارد البته نیاز به انرژي کودکان براساس میزان فعالیت فیزیکی آن

  برنامه غذایی کودك 

گروه غذایی اصلی یعنی گروه نان و غالت، میوه ها، سبزي هـا، شـیر و لبنیـات و     5در برنامه غذایی کودك باید از   

 .گروه گوشت و جایگزین هاي آن استفاده شود

  :انرژي

اي عفونی نیاز به انرژي دارد که بـــا  کودك براي رشد، بازي و سایر فعالیت هاي فیزیکی، مقابله در برابر بیماري ه  

کودکانی که عادت به .می توان آن را تامین نمود) کره و روغن(و چربی ها ...) نان، برنج و (مصــــرف مواد قندي، نشاسته اي 

ري همچنین کودك پـس از بیمـا  . بازي و فعالیت زیاد دارند، نیازشان به انرژي بیش از کودکانی است که تحرك کمتري دارند

  .براي جبران وزن از دست رفته نیاز به انرژي بیشتري دارد

  :پروتئین

کــودك در حـــال رشد است و براي ساخت و نگهداري ماهیچه ها، استخوان ها و سایر بافت هاي بدن و مقاومت   

گوشت قرمـز و سـفید، شـیر،     در برابر عوامل بیماریزا نیاز به پروتئین دارد که می تواند با مصرف منابع پروتئین حیوانی مانند

ماننـد عدسـی و نـان،    (ماست، پنیر و تخم مرغ و یا پروتئین هاي گیاهی مانند حبوبات و غالت نیاز خـود را بـرآورده نمایـد    

  )شیربرنج

  :ویتامین ها و امالح 
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مختلـف   کودك در این سنین جهت حفظ سالمتی و افزایش مقاومت در برابر عفونت ها نیاز به ویتامین ها و امالح  

که در مـواد غـذایی   ( Aدارد و با مصرف روزانه منابع غذایی حاوي آن ها می تواند نیازهاي خود را تامین کند مانند ویتامین 

مانند کره، جگر، میوه هایی مثل زردآلو، طالبی، هلو، سبــزي هاي سبــز و زرد مانـنـد هویج، کدو حلوایی، اسفناج و جعفري 

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

از طریق قراردادن دست و پا و  Dویتامین . کلسیم وفسفر درغذاهایی مانند شیر، ماست، پنیر و بستنی وجوددارد). اشاره نمود

رشید تامین می شود و از منابع غذایی خوب آهن می توان انواع دقیقه در برابر نور مستقیم خو 10صورت کودك به طور روزانه 

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

  
  :الگوي غذایی صحیح کودکان 

لی شامل نان و غالت ، سال باید روزانه حاوي  تمام گروه هاي غذایی اص 5برنامه غذایی مناسب کودکان سنین زیر 
اندازه سهم هریک از گروه هاي غذایی به تفکیک . میوه ها و سبزي ها شیر و لبنیات و گوشت و جانشین ها باشد 

  . تشریح شده است 2سنین در جدول 
  ساله 5تا  2اندازه سهم هریک از گروه هاي غذایی اصلی در تنظیم برنامه غذایی کودکان :  2جدول 

  سال 4-5براي کودکان) واحد( اندازه سهم   سال 2-3براي کودکان) واحد( زه سهم اندا  گروه غذایی
  نان و غالت

گرم معادل یک دوم کف دست نان سنگک ،  15  نان
  کف دست نان لواش 2بربري یا نان هاي تنوري  ا 

گرم معادل یک کف دست نان سنگک ،  30
کف دست نان  4بربري یا نان هاي تنوري  یا 
  لواش

قاشق  5یک دوم لیوان پخته در حدود   یک چهارم لیوان پخته  برنج
  غذاخوري

قاشق  5یک دوم لیوان پخته در حدود   یک چهارم لیوان پخته  ماکارونی
  غذاخوري

  سبزي ها
  یک لیوان  یک دوم لیوان  سبزي هاي خام
  یک دوم لیوان  یک چهارم لیوان  سبزي هاي پخته

  میوه ها
  یک عدد  نصف عدد  سیب
  یک عدد  نصف عدد  پرتقال
  یک عدد  نصف عدد  موز

  قاشق غذاخوري 2  قاشق غذاخوري 1  میو هاي خشک شده
  سه چهارم لیوان  نصف لیوان  آب میوه طبیعی

  شیر و فراورده ها
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  نصف تا سه چهارم یک لیوان  نصف لیوان  شیر
  گرم معادل یک و نیم قوطی کبریت 45  گرم معادل یک و نیم قوطی کبریت 45  پنیر
  نصف یک  لیوان  نصف یک  لیوان  ستما

  گوشت و جانشین هاي آن
گوشت سفید یا قرمز 

  کم چربی
  قوطی کبریت 2گرم معادل  30-60  قوطی کبریت 2گرم معادل  60-30

  عدد 1-2  عدد 1-2  تخم مرغ
لوبیا، نخود و عدس 

  پخته
  نصف لیوان  نصف لیوان

گردو، (مغزها 
  ...)پسته،بادام 

  قاشق غذاخوري 2-4  قاشق غذاخوري 4-2

  
سال نشان  6تا  1تعداد واحد یا سهم مورد نیاز روزانه از هریک از گروه هاي غذایی اصلی براي کودکان  3در جدول

  .داده شده است
  

  واحد یا سهم هاي مورد نیاز روزانه از گروه هاي غذایی اصلی براي کودکان: 3جدول 
  کودکانراهنماي برنامه غذایی روزانه و تعداد سهم غذاي 

  سال 2-3  گروه هاي غذایی
  )تعداد سهم روزانه(

  سال 5-4
  )تعداد سهم روزانه(

  3  3  نان و غالت 
  3-4  4-5  شیر ولبنیات 

  گوشت، حبوبات، 
  تخم مرغ و مغزها 

2  2  

  4-5  4-5  سبزي ها  و میوه ها
  
 

  
  
 

  تعداد وعده هاي غذایی 
صبحانه کـودك مهـم   . اصلی و دو میان وعده بخورد وعده غذا شامل سه وعده 5کودك باید در روز حداقل   

برنامه غذایی کـودك را بایـد   . ترین وعده غذایی او است و مصرف آن موجب یادگیري بهتر و دقت بیشتر او می گردد
  .طوري تنظیم نمود که صبحانه را با سایر افراد خانواده بخورد تا عادت به صبحانه خوردن دراو ایجاد شود
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  میان وعده 
از آن جـایی کـه معـده    . ان وعده غذاي مختصري است که بین دو وعده اصلی به کودك داده مـی شـود  می  

. کودك کوچک است ولی نیاز او به انرژي زیاد می باشد، با خوردن سه وعده اصلی غذا نیازهایش تامین نمـی گـردد  
دارد و هیچ گاه جاي وعده اصلی  باید به یاد داشت که میان وعده تنها سهم کوچکی در تامین نیازهاي غذایی کودك

ساعت بـا وعـده    2-3بنابراین میان وعده ها باید بین وعده اصلی به کودك داده شود به طوري که . را نخواهد گرفت
  .اصلی غذایی فاصله داشته باشد

ادام، میان وعده هایی مانند شیر پاستوریزه یا جوشیده، نان و پنیر، خرما، بیسکویت، میوه و خشکبار مانند ب  
از دادن تنقالتی مانند پفک، یخمـک،  . جهت تغذیه کودك مناسب می باشند... پسته، گردو، کشمش، توت خشک و 

که ارزش تغذیه اي آن ها کم است باید خودداري نمود زیرا خوردن این مواد غذایی اشـتهاي کـودك را   .... چیپس و 
  .کم کرده و باعث می شود تا نتواند غذاي اصلی را بخورد

  کات مهم رفتاري در تغذیه کودك ن
کودك باید در زمان خوردن در وضعیت راحتی قرار گیرد و غذا نزدیک او باشد تا کودك بتواند بـه راحتـی    - 

  .بدون این که تحت فشار قرار گیرد، غذا بخورد
زیرا در صورت شکستن ظرف کـودك ممکـن اسـت    . بشقاب و لوازم غذا خوردن باید از جنس نشکن باشد - 

 .یاس کند یا والدین عصبانی شونداحساس 

خوردن غذاهایی با رنگ هـاي سـبز،   . رنگ مواد غذایی در اشتهاي کودك و عالقه او به غذا تاثیر می گذارد - 
به عنوان مثال می توان از سبزي هاي بـرگ سـبز و یـا هـویج و گوجـه      . نارنجی و زرد براي او جالب است

 .فرنگی استفاده کرد

آب میوه طبیعی استفاده کنید زیرا به آب میوه صنعتی مواد قندي، رنـگ ومـاده   بجاي آب میوه صنعتی از  - 
 .معطر اضافه شده است

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

بهتر است بعد از استراحت به کودك غـذا داده  . خستگی کودك مهمترین عامل از بین بردن اشهاي اوست - 
 .شود

کودك براي صرف غذا بسیار مهم است بهتـر اسـت از شـتاب و عجلـه در هنگـام غـذا        دادن وقت کافی به - 
 .خوردن پرهیز کرد

حتی اگر غذاي مورد عالقـه کـودك، پشـت    . دادن غذاي یکنواخت و تکراري سبب بیزاري کودك می شود - 
 .سرهم به او داده شود، کودك از خوردن آن خودداري می کند

بهتر است غذاي جدید را ابتدا یـک فـرد بزرگتـر خـانواده     . ختلف آشنا کردباید کودك را با انواع غذاهاي م - 
 .بخورد تا الگویی براي کودك باشد

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

  :چند نکته مهم براي بهداشت غذاي کودك
  .شوند قبل و بعد از تهیه غذا دست ها باید شسته - 
زیرا حرارت موجب از بین رفتن میکروب هاي بیماري زا می شود و خطر آلودگی . غذاها خوب پخته شوند - 

 .احتمالی غذا در اثر حرارت از بین می رود
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غـذاي کـودك باید براي هر وعده تازه تهیه شود و فاصله بین وقتی که غذاي کودك پختـه مـی شـود تـا      - 
 .می شود طوالنی نباشد زیرا احتمال دارد میکروب ها در غذا تکثیر یابندزمانی که به کــودك غــذا داده 

خنک و در ظرف دربسته در داخـل   "غذاهاي باقیمانده سریعا. غذاهاي پخته به طور صحیح نگهداري شود - 
 .یخچال نگهداري شود

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

 .نیز از آب سالم استفاده شود براي نوشیدن و تهیه غذا - 

بدین منظور غذاها باید در ظـرف درب دار و دور  . غذاها از دسترس حشرات و جوندگان دور نگهداري شود - 
 .از دستـرس حیـوانـات و حشـرات نگهداري شود چون حیوانات حامل میکروب هاي بیماري زا هستند

  
  پایش رشد کودکان

. رشد، افزایش اندازه ي قد و وزن است. ودك ، بررسی رشد و تکامل او استمهم ترین معیار در شناسایی سالمت ک
پایش رشد عبارت است از توزین دوره اي کودکان، رسم منحنی هاي رشد و انجام به موقع اقدامات الزم براي ارتقاي 

 .ك داردپایش رشد، نتایج بسیار خوبی در ارتقاي سالمت کود. وضعیت تغذیه اي و پیش گیري از سوء تغذیه
  . فعالیتهاي مرتبط با پایش رشد کودکان از طریق برنامه  هاي ادغام یافته کودك سالم و مانا انجام می گردد

  ارزیابی رشد کودك
اگر مشکل رشد . باشد گیري قد و وزن و مقایسه ي آن با استانداردهاي رشد می ارزیابی رشد کودك شامل اندازه

ض بروز آن باشد، کارکنان بهداشتی باید با مادر و یا سایر مراقبین کودك جهت وجود داشته باشد و یا کودك در معر
آن چه که بسیار مهم است، اقدام به موقع جهت تشخیص و ثبت علل تأخیر رشد . تعیین علل آن، صحبت کنند

قد  سرعت رشد قد بر حسب سن متفاوت است و چنان چه از حد مورد انتظار کم تر باشد اختالل رشد. باشد می
اگر کودکی بر اساس برنامه کودك سالم مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اساس شاخص هاي تن . مطرح می گردد

) مانا(سنجی دچار اختالل رشد ، کم وزنی یا کوتاه قدي می باشد به برنامه مراقبتهاي ادغام یافته ناخوشی اطفال 
 .ارجاع شود

  
 اضافه وزن وچاقی کودکان

تعداد افراد مبتال به اضـافه وزن  . تغذیه اي در جهان و ایران می باشد -کی از مشکالت بهداشتی اضافه وزن و چاقی ی
. و چاقی هم در کشورهاي توسعه یافته و هم در کشورهاي در حال توسعه، از جمله کشور ما در حال افـزایش اسـت  

از جمله عوامل مربوط به ژنتیک  عوامل متعددي. این مشکل با سرعت بیشتري در کودکان و نوجوانان دیده می شود
  .و ارث، محیط و شیوه زندگی از جمله رفتارهاي غذایی نامناسب و بی تحرکی در بروز اضافه وزن و چاقی موثرند

 :توصیه هاي تغذیه اي در پیشگیري و کنترل اضافه وزن و چاقی کودکان

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

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

 .مصرف روزانه حداقل دو میان وعده غذایی مناسب.  -

 .صرف غذا به همراه خانواده -
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  .خودداري از مجبور کردن کودك به خوردن و آشامیدن -

 .خودداري از دادن غذا یا تنقالت هنگام تماشاي تلویزیون-

 .کردن کودك به اتمام غذاخودداري از وادار -

 .ندادن شکالت و شیرینی به عنوان پاداش به کودك -

  .محدود کردن مصرف غذاهاي آماده-

محدود کردن مصرف غذاهاي چرب، سرخ شده وتنقالت پرکالري و پر چرب مانند سیب زمینی سرخ شده، چیپس،  -
 ...پفک، شکالت، کیک هاي خامه ایی و شکالتی، بستنی ، شیرکاکائو و 

  .نوشیدن آب یا دوغ کم نمک به جاي نوشابه-
  .مصرف لبنیات کم چرب براي کودکان بزرگتر از دو سال -
 .محدود کردن مصرف کره، سرشیر، خامه و سس مایونز-

 .مصرف میوه یا آب میوه تازه و طبیعی به جاي آب میوه آماده و شربت-

 .ازه در برنامه غذایی کودكاستفاده روزانه از سبزي هاي تازه یا پخته و میوه ت -

، بیسکوئیت سبوس دار ، خشکبار و میوه هاي خشک، ) نان سنگک ( مصرف غذاهاي فیبر دار مانند نان سبوس دار -
  .میوه ها و سبزي هاي خام

  .محدود کردن مصرف آجیل و مغزها به جاي تنقالت بی ارزش -
  .محدود کردن غذا خوردن در خارج از منزل-
  .غذایی والدیناصالح عادات  -
  پایش منظم وزن کودك و مشاوره با کارشناس تغذیه -

 :چند توصیه در خصوص فعالیت بدنی

  .افزایش فعالیت بدنی روزانه کودك-
  .دقیقه 60انجام فعالیت بدنی روزانه به مدت  -
  .تشویق کودك به انجام ورزش هایی مانند دوچرخه سواري، دویدن و شنا -
  .ك در انجام کارهاي روزمره منزل مانند نظافت خانهاستفاده از مشارکت کود-
 .تشویق کودك به بازي با سایر کودکان -

  .ساعت در روز 2محدود کردن سرگرمی هاي غیر فعال مانند تماشاي تلویزیون یا بازي هاي کامپیوتري به کمتر از  -
  :توصیه هاي تغذیه اي جهت درمان کودکان مبتال به کندي رشد

ایـن  . کافی کودك یا به عبارتی سرعت نامناسب وزن گیري نشان دهنـده کنـدي رشـد کـودك اسـت     افزایش وزن نا
پـایش مـنظم   .  وضعیت می تواند به تدریج کودك را در معرض خطر اختالل رشد و یا حتی سوء تغذیـه قـرار دهـد   

د مهمتـرین معیـار   وضعیت رشد کودکان ، توزین و رسم منحنی رشد آنها و مقایسه این منحنی با وضعیت اسـتاندار 
  . بررسی وضعیت رشد فیزیکی کودك است

  
  :چند توصیه تغذیه اي جهت بهبود وضع تغذیه کودکان دچار کندي رشد

 افزایش دفعات و مدت زمان شیردهی در کودکان شیرخوار -

 بررسی نوع غذاهاي کمکی مورد استفاده، نحوه تهیه آنها، زمان و دفعات معمول ارائه آنها  -
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 اي مناسب تغذیه اي مادر تشویق رفتاره -

 ساعت پس از تغذیه با شیر مادر 1دادن غذاهاي کمکی مناسب با سن کودك نیم تا  -

 راهنمایی مادر در خصوص نحوه مقوي کردن و مغذي کردن غذاي کودك   -

 .اهمیت استفاده از غذاهاي کم حجم و پر انرژي با استفاده از اصول مقوي کردن غذاي کودك -

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

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

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

  
 : توصیه هاي زیر براي کودکان کم اشتها مفید است به مادر بگویید

 .در هنگام دادن غذا به کودك صبور باشید -

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

 .زمان خوردن غذا را با ابراز محبت براي 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 شکل (وع نمائید غذاي کودك را رنگین و متن -
 ).حیوانات ، گل ، عروسک ، استفاده از بشقابهاي رنگین

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

 .ي کودك را در محیطی تمیز، آرام، دوستانه، راحت، مطمئن و همراه با دیگران قرار دهیدسفره غذا -

ریخت و پاش غذا و پرت . انتظار نداشته باشید کودك خیلی تمیز و مرتب مطابق با خواسته شما غذا بخورد -
 .کردن غذا را می توان با مالیمت و به تدریج محدود کرد

موسیقی هاي کودکانه و یا بازي با کودك می توانـد در بهبـود اشـتهاي وي    در هنگام غذا دادن استفاده از  -
 .موثر باشد

 . داروهاي مصرفی به هیچ وجه با شیر یا غذاي کودك مخلوط و داده نشود -

  
  :برنامه هاي ملی بهبود تغذیه کودکان دفتر بهبود تغذیه جامعه

  حمایتی بهبود وضع تغذیه کودکان –برنامه مشارکتی  .1

با  1375ه ماهیت چند بعدي سوء تغذیه کودکان دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت از سال با توجه ب

همکاري سایر بخش هاي توسعه و رفاه اجتماعی طرح مشارکتی کاهش سوء تغذیه در کودکان مناطق روستایی سه 

( سال مداخله  3کتی پس از ارزشیابی این طرح مشار. شهرستان ایالم؛ بردسیر و برازجان را به مورد اجرا گذاشت

تغذیه اي ؛ - عملی مادران در زمینه تغذیه کودك ؛ آموزش زنان کم سواد در زمینه مسائل بهداشتی -آموزش تئوري

حاکی از کاهش میزان ...)ایجاد باغچه هاي سبزیکاري در منازل و مدارس، تقویت خدمات پایش رشد کودکان و 
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این طرح در کلیه  1379ود با توجه به نتایج مطلوب طرح فوق از سال ب% 50شیوع سوء تغذیه کودکان تا حدود 

کودکان دچار سوء تغذیه بودند که % 50نظر به این که بعداز طرح هنوز حدود . دانشگاههاي کشور به اجرا در آمد

وء تغذیه سال مبتال به س 6لذابرنامه حمایتی تغذیه کودکان زیر . ناشی از وجود فقر در خانواده آنان بوده است

در شهرستان سواد کوه با همکاري کمیته امداد امام به اجرا گذاشته شد و در مدت  1380از سال  خانوارهاي نیازمند 

در این برنامه کودکان مبتال به سوءتغذیه خانوارهاي نیازمند پس از . استان کشور تعمیم یافت 14کوتاهی به 

ذایی به کمیته امداد امام خمینی معرفی می شوند و ضمن شناسایی توسط بخش بهداشت  ؛ جهت دریافت سبد غ

تغذیه اي شرکت نموده  –دریافت سبد غذایی  ؛ مادران کودکان تحت پوشش در کالس هاي آموزشی بهداشتی 

بر اساس نتایج مطلوب این دو برنامه در بهبود وضع تغذیه کودکان و . ورشدکودکان به طور منظم پایش می شود

ان مقرر گردید این دو برنامه به عنوان الگوهاي موفق بین بخشی به شکل یک برنامه ادغام یافته تحت ارائه عملکرد آن

  .حمایتی بهبود وضع تغذیه کودکان در کلیه دانشگاه هاي علوم پزشکی به اجرا در آیند –عنوان برنامه مشارکتی 

کرد حمایت از گروه هاي آسیب پذیر، آیین نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی با روی 4در راستاي اجراي ماده  

به بعد توسط دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت  1384برنامه حمایت تغذیه اي گروه هاي آسیب پذیر از نیمه دوم سال 

بهداشت و با همکاري وزارت رفاه و تامین اجتماعی و کمیته امداد امام خمینی در کل کشور  گسترش قابل توجهی 

کودك تحت پوشش برنامه  حمایتی هستند و هر ماه  50000وري که در حال حاضرپیدا نموده است  به ط

به 1388ارزش ریالی سبد  از اواخر سال . ریال در اختیار خانواده آنان قرار می گیرد 100000سبدغذایی به ارزش 

ت برنامه بر گزارش پیشرف.این برنامه همچون سال هاي قبل در حال اجراست.ریال در ماه افزایش یافت  200000

پس از ارائه خدماتی از جمله دریافت %)  40بیش از (اساس شاخص هاي آن بیانگر بهبودي وضع تغذیه کودکان 

در این برنامه سایر بخش هاي . سبد غذائی ؛ مشاوره تغذیه و آموزش عملی مادران در زمینه تغذیه کودك می باشد

موزي با ارتقا ء سطح سواد مادران ؛ جهاد کشاورزي با ارتقاء توسعه و رفاه اجتماعی از جمله سازمان نهضت سواد آ

فرهنگ مصرف میوه و سبزي در خانواده ها ؛ سازمان بهزیستی با در گیر نمودن مربیان در برنامه هاي آموزشی و 

وزارت آموزش و پرورش با در گیر نمودن معلمین در برنامه هاي آموزشی نقش موثري در پیشبرد اهداف برنامه 

  . شته انددا

  

  تامین یک وعده غذاي گرم در روستامهدها برنامه .2
سال نیازمند در مناطق محروم و روستایی  6به منظور  کمک به بهبود وضع تغذیه و آموزش کودکان زیر 

این برنامه  توسط دفتر . آغاز شد 1386روستا مهدها از مهر  3- 6طرح تامین یک وعده غذاي گرم در کودکان 
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دفتر بهبود تغذیه جامعه در بیش  بهزیستی کشور و با همکاري وزارت رفاه و تامین اجتماعی و کودکان سازمان 
روستا مهد بر اساس دستور عمل اجرائی آن که توسط کارشناسان وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی  5000از 

ت کارشناسان تغذیه در این طرح برنامه غذائی کودکان با همکاري ونظار. کشور تهیه و به اجرا گذاشته شد
دانشگاههاي علوم پزشکی کشور و  بر اساس سبد غذائی مطلوب  تنظیم می شود و با همکاري کارکنان 

تغذیه اي ویژه مربیان و مدیران روستا مهدها برگزار  -بهداشتی کالسهاي آموزشی در زمینه مسائل بهداشتی
پایش رشد کودکان تحت . داده می شوند همچنین  والدین و کودکان نیز توسط مربیان آموزش. می گردد

سنجی آنان جهت ارزشیابی برنامه از دیگر اقدامات بخش بهداشت در این پوشش و تعیین شاخص هاي تن 
 7360سال در  3تا  6کودك  154321ادامه یافته و  1390سال  در نهایت این برنامه تا .برنامه می باشد

نتایج نشان  .تن سنجی کودکان مورد ارزشیابی قرار گرفت روستامهد تحت پوشش قرار گرفتندو شاخص هاي
   .دهنده بهبودي وضعیت رشد و تغذیه کودکان در برخی استانها می باشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  و بلوغ نیازهاي تغذیه اي در سنین مدرسه
  نیازهاي تغذیه اي در سنین مدرسه و بلوغ

  نیازهاي تغذیه اي در سنین دبستان 
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یکنواخت ادامه دارد و سال هاي آخر دبستان مقارن با  صورت نسبتاًه دوران دبستان رشد کودکان بدر : انرژي- 1
. بنابراین، تامین انرژي مورد نیاز در این سال ها بسیار ضروري است. شروع جهش رشد به ویژه در دختران است

یزان تحرك و سرعت رشد آنها متفاوت میزان انرژي مورد نیاز کودکان مدرسه اي، به دلیل تفاوت در اندازه بدن، م
ها  به انرژي بیشتري نیاز دارد، کربوهیدرات است و هر چه میزان تحرك و فعالیت بدنی دانش آموز بیشتر باشد طبعاً

نیاز از  در صورتی که انرژي مورد. چربی ها منابع تامین کننده انرژي در تمام سنین از جمله سنین مدرسه هستندو 
 دشو تولید انرژي می صرفهاي بدن شود  ن نشود، پروتئین مصرفی که باید صرف رشد و ترمیم بافتاین منابع تامی

  .رشد کودك مختل می شود و نهایتاً
و چربی ها  )تامین کننده کربوهیدرات( گروه نان وغالتدر وعده هاي اصلی غذایی از :وصیه هایی براي تامین انرژيت

   .شود است استفادهمهمترین منابع تامین که 
 
براي افزایش ارزش . مورد نیاز استآن ها  و ترمیم نگهداريو بافت ها و  پروتئین براي ساخت سلول ها:پروتئین- 2

شیر ، نان وشیر ، نان وتخم مرغ مثل: یکدیگر مصرف شودهمراه به هاي حیوانی وگیاهی  غذایی بهتر است پروتئین
را با هم مصرف کرد مثل  دو نوع پروتئین گیاهیهمچنین می توان . برنج، ماکارونی با پنیر، نان وپنیر، نان وماست
  . مصرف گردند عدس پلو، لوبیاپلو، عدسی با نان ، لوبیا با نان

 كپروتئین مورد نیـاز کود از موادي استفاده شود که بخشی از  ها میان وعدهدر  :پروتئینتوصیه هایی براي تامین 
و  )کوکوي سبزي ،کوکوي سیب زمینی (ساندویج مرغ، کتلت، انواع کوکوها نان و تخم مرغ،  :مانند را تامین کند

 .شیر و کیک
  

از طریق برنامه الزم است این ریزمغذي ها در واکنش هاي متابولیک نقش حیاتی دارند و  :ویتامین ها و امالح- 3
ریافتی و یــا سایــر مواد مغذي نیاز به ویتامین ها و امالح اغلب متناسب با انرژي د. غذایی روزانه به بدن برسند 

 برخی از ویتامین ها و امالح در دوران رشد نقش اساسی دارند و کمبود آنها مــوجب اختالل رشد کودکان می. است
ید،  کمبود و شایعترین کمبود امالح D و A هادر این سنین کمبود ویتامین هاي ویتامین شایعترین کمبود. شود 
  .دباش میو روي کلسیم  ،آهن
 

ها و حفظ قدرت بینایی، توجه به  در رشد ، مقاومت بدن در مقابل بیماري A به علت نقش ویتامین: A ویتامین 
   .دریافت کافی آن در برنامه غذایی کودکان سنین مدرسه حائز اهمیت است

ستند در انواع ه A کاروتنوئیدها به ویژه بتا کاروتن که پیش ساز ویتامین: Aمین توصیه هایی براي تامین ویتا
..) طالبی، انبه، زردآلو، خرمالو و( وانواع میوه هاي زرد و نارنجی) اسفناج، هویج و کدو حلوایی( سبزي هاي سبز و زرد

استفاده  A توصیه می شود در میان وعده هاي دانش آموزان از میوه ها و سبزي هاي حاوي ویتامین. وجود دارند
مثل شیر و لبنیات ، جگر، کره و زرده تخم مرغ نیز در کودکان این سنین  A مصرف منابع حیوانی ویتامین. شود

  .باید تشویق شود
   

ه بدر دانش آموزان،  D کمبود ویتامین. این ویتامین در جذب و متابولیسم کلسیم نقش حیاتی دارد: D نویتامی
نور  D منبع تامین ویتامینمهمترین . تواند رشد استخوانی آنها را مختل کند می ،علت اختالل در جذب کلسیم

 .است مستقیم خورشید
نور خورشید در معرض  تشویق دانش آموزان به ورزش و بازي در فضاي باز و: D توصیه هایی براي تامین ویتامین

و   Dویتامین مورد نیاز در بدن آنها سنتز شده و در نتیجه از اختالالت ناشی از کمبود  D شود ویتامین موجب می
  .یري شودکلسیم جلوگ
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نیاز به ید در . دعهده دارر هاي تیروئید است که تنظیم متابولیسم بدن را ب ماده اصلی در ساختمان هورمون :ید

هاي  کمبود ید در دوران جنینی موجب ناهنجاري. حیاتی است )کودکی ، سنین مدرسه و بلوغ(دوران رشد
تواند موجب کاهش بهره  کمبود خفیف ید می. شود مغزي و جسمی می  مادرزادي، مانند کرواللی ، عقب ماندگی
   .است ه شدهپیشگیري از کمبود ید ، مصرف نمک یددار تصفی  بهترین راه. هوشی و قدرت یادگیري کودکان بشود

  
براي تامین ذخایر و  ، ساله 10کودك یک آهن مورد نیاز روزانه  .نیاز به آهن در دوران رشد افزایش می یابد:آهن 

در صورتی که منبع عمده آهن دریافتی روزانه غذاهاي گیاهی باشد . به اندازه نیاز یک مرد بالغ است ،بدنمتابولیسم 
ه انواع میوه هاي تازه ب. توجه شــود بــه عنــوان افزایش دهنده جذب آهن C باید به دریافت کافی ویتامین

می  C منابع ویتامیناز  گل کلم کلم وفلفل سبز دلمه اي، )مثل سبزي خوردن(خصوص مرکبات، سبزي هاي تازه 
   .دهد مصرف ســاالد بــــه همراه غذا و مصرف میوه یا آب میوه پس از غذا جذب آهن غذا را افزایش می. باشند

   
هاي جدید نیز استخوان   ها براي رشد ها و استخوان بر تاثیر مستقیم بر استحکام دندان کلسیم عالوه: کلسیم

میانسالی و سالمندي الزم ها و جلوگیري از پوکی استخوان در  تراکم طبیعی استخوان براي حفظ. ضروري است
مهمترین منبع تامین کلسیم . دریافت شوداز برنامه غذایی روزانه  ،کافی کلسیم مقدار ،در سنین مدرسه و بلوغ است

وه به مقدار کافی استفاده نمی بنابراین ، کودکان و دانش آموزانی که از این گر .شیر و فرآورده هاي آن می باشد
به خصوص اگر وجود عادات بد غذایی از جمله نوشیدن نوشابه هاي . کنند در معرض خطر کمبود کلسیم قرار دارند

نوشابه هاي گـــازدار بــه دلیل وجود فسفر زیاد در جذب کلسیــم اختالل ایجاد . گازدار نیز به آن افزوده شــود
نان و پنیر، شیر، : که بخشی از کلسیم مورد نیاز کودکان را تامین می کنند عبارتند از میان وعده هایی. می کنند

  ،.... ماست میوه اي بستنی و
   

 سرعت رشد افزایش کهبلوغ  کودکی و ر دوراننقش مهمی داشته و به همین دلیل دساختن پروتئین روي در : روي
باید در برنامه غذایی روزانه کودکان و نوجوانان منابع بنابراین  .افزایش می یابدو روي  ها نیاز به پروتئینمی یابد، 

کمبود روي سبب کاهش  .گنجانده شود و مغزها تخم مرغ، حبوبات، گوشت غذایی حاوي روي مانند جگر، ماهی،
  سعت رشد، کاهش ایمنی و مقاومت در برابر بیماري ها و تاخیر در بهبود زخم ها می شود

  
عروقی، افزایش فشار خون، بعضی از  - ري هاي دوران بزرگسالی مانند بیماري هاي قلبی بسیاري از بیما:توجه 

 سرطان ها ، افزایش چربی خون و دیابت به نحوه تغذیه مرتبط است و چون عادات غذایی از دوران کودکی شکل می
  .گسالی پیشگیري کندها در بزر تواند از بروز این بیماري گیرد بنابراین اصالح عادات غذایی این دوران می

  
مطالعات دهه اخیر نشان داده است که تغذیه صحیح در قدرت یادگیري کودکان موثر است : اهمیت صرف صبحانه

کوتاه مدت، مکانیسم  در شرایط ناشتایی. و نخوردن صبحانه میتواند اثرات منفی بر یادگیري آنها داشته باشد
اگر مدت زمان .ارد که بر عملکرد طبیعی مغز لطمه وارد نشودهموستاتیک گلوکز خون را در سطح ثابت نگه مید

شده و  طوالنی تر باشد، نگهداري قند خون در سطحـی کــه مغــز قادر به فعالیت طبیعی خود باشد مختل ناشتایی
مطالعات مختلف نشان می دهد افزایش نسبی قند خون موجب بهبود  .شود یادگیري و تمرکز حواس کمترمی

  .شود و یادگیري کودکان سنین مدرسه می عملکرد مغز
براي اینکه کودکان سنین مدرسه اشتهاي کافی براي خوردن صبحانه داشته باشند توجه به نکات زیر ضروري  :نکته 
  :است

    .زود بخوابند "شام در ساعات ابتداي شب صرف شود و حتی االمکان کودکان شب در ساعت معین و ترجیحا - ۱
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  .پس از شستن دست و صورت، کمی نرمش نمایند تا براي صرف صبحانه اشتها پیدا کنند صبح زودتر بیدار شده - ۲
الدین صبحانه را به عنوان یک وعده غذایی مهم تلقی کنند و همگی به دور یک سفره به صرف صبحانه بپردازند تا و - ۳

 .تشویقی براي کودکان باشند

 
در این . غذاي اصلی به دو میان وعده درصبح و عصرنیاز دارند کودکان سنین مدرسه عالوه بر سه وعده    :میان وعده ها 

ساعت براي نگهداشتن غلظت قند خون در حد طبیعی، غذا بخورند تا فعالیت سیستـم عصبــی  6تا  4سنین، کودکان باید هر 
ت گلیکوژن و آزاد صوره گلوکز ب سازي ذخیره ، در این سنین ، کبد که وظیفه. و عملکــرد مغز در حد مطلوب باقی بماند

گلیکوژن ذخیره کند بنابراین، کودکان  می تواند  ساعت 4تنها براي حدود  ،رابه عهده دارد سازي آن به خون در مواقع ضروري
  .دومیان وعده مصرف کننددر روز نیاز دارند و باید  به خوردن غذا در وعده هاي بیشتري

   :نمونه هایی از میان وعده هاي مغذي عبارتند از
  ...، برگه هلو و انجیر خشک، توت خشک: میوه هاي خشک شامل -1
 ...و بادام، پسته، گردو، فندق  :واع مغزها شاملان  -2
 ...سیب، پرتقال، نارنگی، هلو، زردآلود، انگور ، لیمو شیرین، و :شامل انواع میــوه ها  -3
 هویج، کاهو، خیار : هاشامل بزيس  -4
گردو، نان و تخم مرغ، نان و پنیر و خیار، نان و پنیر و گوجه  نان و پنیر و :انواع لقمه هاي خانگی مثل -5

 فرنگی، نان و پنیر و سبزي، انواع کوکو و کتلت، نان و حلوا شکري، نان و پنیر و خرما 
  یر و فرآورده هاي آن ش   - 6

  
  :رفتار هاي تغذیه اي نامطلوب در کودکان سنین مدرسه و توصیه هاي کاربردي براي اصالح آن

برخی از کودکان سنین مدرسه از خوردن گوشت امتناع می ورزند در حالی که  :از خوردن گوشتخودداري  .1
الزم است به مادران . عنوان منبع عمده پروتئین با کیفیت خوب، آهن و روي حائز اهمیت استه مصرف گوشت ب

ماکارونی، املت  توصیه شود در غذاهایی که مورد عالقه کودك است از گوشت چرخ شده استفاده کنند مانند
 .کتلت، همبرگر و کباب که در منزل تهیه شود ،گوشت

واحد می  2-3در سنین مدرســه    میزان نیاز به گروه شیر و لبنیات :خودداري از مصرف گروه شیر و لبنیات  .2
مقدار  "مثال. توان شیر طعم دار را به او توصیه کرد وز عالقه اي به خوردن شیر ساده ندارد میاگر دانش آم. باشد

تا طعم آن تغییر  اضافه نمود به شیر و یا عسل) در حد یک قاشق مربا خوري در یک لیوان شیر(کمی پودر کاکائو 
 توان شیر را در قالب می. کند مقدار زیاد کاکائو به علت داشتن اگزاالت از جذب کلسیم شیر جلوگیري می. کند

ماست، پنیر و کشک در  ان داد و یا از فرآورده هاي شیر مانندبه کودک ...برنج، سوپ و    شیر ،غذاهایی مثل فرنی
افراط بیش از حد در خوردن شیر نیز به این دلیل . نمود وعده صبحانه، ناهار و شام یا بستنی در میان وعده استفاده

خصوص کمبود آهن ه که جایگزین سایر غذاهاي اصلی میشود، کودك را در معرض خطر کمبود هاي تغذیه اي ب
  .دهد رار میق

به مادران . کودکان در این سنین تمایلی به مصرف سبزي هاي تازه ندارند معموالً :خودداري از مصرف سبزي ها .3
پخته مثل چغندر پخته  هاي خام مثل هویج، گوجه فرنگی، کاهو، گل کلم و سبزي هاي توصیه کنید که سبزي

 .میان وعده به کودکان بدهند نخود فرنگی ، لوبیا سبز، کدو حلوایی را به عنوان) لبو(

مصرف بی رویه شکالت و شیرینی موجب بی اشتهایی و سیري کاذب در  :افراط در مصرف شکالت و شیرینی  .4
به . دارد در نتیجه موجب اختالل رشد آنها خواهد شد کودکان شده،آنها را از مصرف وعده هاي اصلی غذایی باز می

نگهداشتن شکالت و شیرینی خودداري کنند و به این ترتیب، دسترسی والدین توصیه کنید حداقل، در منزل از 
عنوان جایزه خودداري کنند و با ه از دادن شکالت و شیرینی ب. به این خوراکی ها راکاهش دهند دائمی کودکان

 .کند را کنترل نمایند کـه دانش آموز در طول روز مصرف می تنظیم یک برنامه منظم، تعداد شکالت و شیرینی
ویژه ه پس از خوردن مواد قندي و شیرینی ب آموزش داد که ها باید به کودکان براي جلوگیري از خراب شدن دندان
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هاي خود را با آب و حتی االمکان  ها و آب نبات هایی که به سطح دندان می چسبند، دهان و دندان شکالت
 .مسواك شستشو دهند

ه برخی از تنقالت تجاري مثل انواع پفک و چیپس به طور بی متاسفان  :غذایی کم ارزش مصرف بی رویه تنقالت .5
ه خصوص قبل از وعده هاي غذایی به فـــک ب خــوردنپ. شود رویه توسط کودکان و دانش آموزان مصرف می

دلیل ایجاد سیري کاذب کــودکــان را از خــوردن وعده هاي اصلی که باید مواد مغذي مورد نیاز براي رشد را 
. دهد ذائقه کودك را به خوردن غذاهاي شور عادت می این مواد، زیاد از سوي دیگر نمک. دارد باز میتامین کند 

. انــواع چیپس ها عالوه بر شور بودن، به دلیل چربی زیادي که دارند موجب چاقی بی رویه کودکان می شوند
دوران بزرگسالی را به اثبات  رابطه بین خوردن مواد شور در کودکی وافزایش فشار خون در مطالعات متعددي

جذب مواد موجب اختالل در سیري کاذب، ایجاد نیز عالوه بر  هاي گازدار بی رویه نوشابه نوشیدن. رسانده است
  .می شودمغذي مانند کلسیم 

به والدین توصیه کنید که کودکان را به مصرف تنقالت سنتی مثل نخودچی و کشمش، گردو، بادام، پسته، گندم 
هاي جاي نوشابه ه ب برنجک، عدس برشته شده، توت خشک، انجیر خشک و برگه ها تشویق کنند و همچنین برشته،
  .از دوغ استفاده کنندگازدار 

  
 تغذیه در سنین بلوغ

 :نیازهاي تغذیه اي دوران بلوغ               
 

حبوبات  تخم مرغ و ، گوشت وشیر ولبنیات، نان وغالت(گروه اصلی غذایی  پنجنوجوانان باید با مصرف روزانه 
  .ها وامالح مورد نیاز خود را تامین نمایند ویتامین) ها ومغزها، میوه ها وسبزي

نیاز به انرژي در . میزان فعالیت جسمی متفاوت است دلیل متفاوت بودن سرعت رشد وه ز به انرژي درنوجوانان بنیا - ۱
توصیه . بیشتر بوده وعضالت آنان بیشتر از دختران استپسران نوجوان زیادتر است زیرا افزایش سرعت رشد پسران 
به مقدار کافی گنجانده شود ) 000نان، برنج، ماکارونی و(می شود در برنامه غذایی روزانه نوجوانان مواد نشاسته اي 

 .بخش عمده انرژي مورد نیاز آنان از طریق مصرف این مواد تامین گرددتا 

شود وچون بدن براي رشد به پروتئین نیاز دارد نوجوانان باید در برنامه غذایی در دوران بلوغ سرعت رشد بیشتر می  - ۲
بیشتر ) حبوبات وغالت(پروتئین گیاهی  و) 000 گوشت، تخم مرغ، شیر و(روزانه خود از منابع پروتئین حیوانی 

 .استفاده نمایند

ویژه دختران ه کلسیم در نوجوانان ب آهن، روي و،  Cویتامین،  A ها وامالح از جمله ویتامین کمبود برخی ویتامین - ۳
فسفر  با افزایش جذب کلسیم و D ویتامین. براي رشد اسکلت بدن الزم می باشد D ویتامین .تر است نوجوان شایع

-7 در اثر تماس مستقیم نور آفتاب با پوست بدن،. ها کمک می کند از روده باریک به استحکام استخوان
اصلی تامین کننده  بنابراین منبع. تبدیل می گردد  D زیر پوست وجود دارد به ویتامیندهیدروکلسترول که در 

نور آفتاب اگر از پشت شیشه یا لباس بر بدن بتابد نمی تواند  .بدن انسان، نور مستقیم خورشید می باشد D ویتامین
هستند که باید در   D ی ویتامینماست از منابع غذای جگر، زرده تخم مرغ، پنیر و. را در پوست بسازد Dویتامین 

  .برنامه غذایی روزانه نوجوانان گنجانده شوند
نوجوانان باید در برنامه غذایی روزانه شان از غذاهاي . نیاز به آهن در دوران بلوغ در هر دو جنس بیشتر می شود - ۴

با مصرف مواد  ه وبرگ سبز استفاده نمود ي هاي، مرغ، ماهی، جگر، حبوبات وسبزقرمز حاوي آهن مانند گوشت
   .به جذب آهن غذا کمک کنند) هاي تازه مرکبات، گوجه فرنگی وسبزي(همراه با غذا  C  غذایی حاوي ویتامین

 اگر نوجوانان هر روز از شیر و. هاي بدن نیاز به کلسیم در دوران بلوغ افزایش می یابدن  دلیل رشد سریع استخواه ب - ۵
به مقدار کافی استفاده نمایند نیاز به کلسیم در آنان تامیــن می ) بستنیماست، پنیر، کشک، (فرآورده هاي شیري 

  .سهم از گروه شیر ولبنیات براي نوجوانان توصیه می شود   3-4مصرف روزانه . شود
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این نوشابه ها حاوي . دختران وپسران نوجوان اغلب تمایل زیادي به مصرف انواع نوشابه هاي گازدار دارند:1 نکتــه
بنابراین در صورت مصرف . یادي فسفر هستند ومی توانند موجب عدم تعادل کلسیم وفسفر در بدن بشوندمقادیر ز

   .مداوم نوشابه ها احتمال کمبود کلسیم افزایش می یابد
به خصوص وقتی که فعالیت . ورزش بیش از اندازه در دختران ممکن است به رشد استخوان آسیب برساند: 2نکته 

افرادي که به . دست دادن وزن و کاهش تولید هورمون جنسی و توقف عادت ماهیانه همراه باشد فیزیکی شدید با از
اسکلتی مبتال هستند و یا تاکنون ورزش نکرده اند بهتر است با احتیاط، با توجه به شرایط و  -بیماري هاي عضالنی 

بهبود عملکرد سیستم قلب و  فعالیت بدنی باعث. نظر پزشک متخصص معالج فعالیت ورزشی را تنظیم نمایند
  .عـــروق، کاهش چربی و فشارخون می شود و توانائی فرد را در مقابله با استرس ها افزایش می دهد

  
  :نوجوانان مناسببرنامه غذایی 

 2- 4 ،ها گروه سبزي واحد 3-5 ،گروه نان وغالت واحد 6-11 غذایی مناسب سنین نوجوانی باید روزانه حاوي برنامه
سهم هر یک از  اندازه. باشدگروه گوشت وحبوبات،  واحد 2-3 وگروه شیر ولبنیات  واحد   3-4، میوه هاه واحد گرو

نوجوانان . هاي غذایی ذکر شده است در قسمت گروه گروه هاي غذایی در سنین نوجوانی مشابه بزرگسالی است که
  .)1جدول ( دو میان وعده استفاده نمایند از سه وعده غذاي اصلی و انهباید روز

قسمتــی از انرژي روزانه نوجوانان باید از طریق مصرف میان وعده ها تامین شود بنابراین نوجوانان باید از میان وعده 
 که براي رشد و تامین کننده امالح و ریزمغذي هاییهم  و بوده داراي انرژي کافیهایی استفاده نمایند که هم 

  .باشدسالمت بدن آنها الزم است 
  

  سال 6- 18اندازه سهم هریک از گروه هاي غذایی اصلی در برنامه غذایی کودکان :  1جدول  

  سال 13-18براي نوجوانان ) واحد( اندازه سهم   سال 7- 12براي کودکان ) واحد( اندازه سهم   گروه غذایی
  نان و غالت

گرمی نان معادل یک کف دست نان سنگک ،  30یک برش   نان
  کف دست نان لواش 4یا بربري یا نان هاي تنوري  

گرم معادل یک کف دست نان سنگک ، بربري یا  30
  کف دست نان لواش 4نان هاي تنوري  یا 

  قاشق غذاخوري 5یک دوم لیوان پخته در حدود   یک دوم لیوان پخته  برنج
  قاشق غذاخوري 5یک دوم لیوان پخته در حدود   یک دوم لیوان پخته  ماکارونی

  عدد کوچک 3      چکعدد کو 3  بیسکویت ساده
  سبزي ها

  یک لیوان  یک دوم تا یک لیوان   سبزي هاي خام
  یک دوم لیوان  یک دوم لیوان  سبزي هاي پخته

  میوه ها
  یک عدد  یک عدد  سیب
  یک عدد  یک عدد  پرتقال
  یک عدد  یک عدد  موز

  قاشق غذاخوري 2  قاشق غذاخوري 2  میو هاي خشک شده
    سه چهارم لیوان  کمپوت
  سه چهارم لیوان  سه چهارم لیوان  طبیعی آب میوه

  شیر و فراورده ها
  یک لیوان  یک لیوان  شیر
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  گرم معادل یک و نیم قوطی کبریت 45  گرم معادل یک و نیم قوطی کبریت 45  پنیر
  سه چهارم لیوان  یک لیوان  ماست

  گوشت و جانشین هاي آن
گوشت سفید یا قرمز کم 

  چربی
  قوطی کبریت 2گرم معادل  60  قوطی کبریت 2گرم معادل  60

  عدد 2  عدد 2  تخم مرغ
لوبیا، نخود و عدس 

  پخته
  یک لیوان  یک لیوان

گردو، (مغزها 
  ...)پسته،بادام 

  قاشق غذاخوري 4  قاشق غذاخوري 4

  

شده سال نشان داده  6-18تعداد واحد یا سهم مورد نیاز روزانه از هریک از گروه هاي غذایی اصلی براي کودکان  2در جدول

  .است

 6- 18واحد یا سهم هاي مورد نیاز روزانه از گروه هاي غذایی اصلی در برنامه غذایی کودکان : 2جدول 

  سال

  سال 6- 18کودکان تعداد سهم غذاي 

  سال 6- 9  گروه هاي غذایی
  )تعداد سهم روزانه(

  سال 7- 10
  )تعداد سهم روزانه(

  سال 10 -18
  )تعداد سهم روزانه(
  دختر  پسر

  9  11  ≤4  ≤4  غالت نان و
  3  3  3  3  شیر ولبنیات

  6  7  ≤3  ≤3  تخم مرغ و مغزها گوشت، حبوبات،

  7  9  4  4  میوه ها و سبزي ها 

 
  

  :عادات بد غذا یی در سنین بلوغ
 توصیه کنید در وعده صبحانه دانش آموزان. یکـــــی از مـــــشکالت شایع در این دوران است: نخوردن صبحانه

کلسیم  شیر براي تامین پروتئین و عنوان یک منبع پروتئین وه بع تامین انرژي، پنیر یا تخم مرغ بعنوان منه نان ب
عالوه بر آن . یا خرما بخشی از انرژي مورد نیاز روزانه را تامین می کند یا عسل و  کره همراه با مربا. گنجانیده شود

   .می باشد D و A   امینهــاي محلــول در چربی مانند ویت کره منبع خوبی از ویتامین
سوسیس، کالباس،  مانند انواع ساندویچ ها،(مصرف غذاهاي غیر خانگی :تمایل به مصرف غذاهاي غیر خانگی

دلیل استقالل ه خصوص در سنین نوجوانی به است ب شایعنوجوانان  در بین کودکان سنین مدرسه و) 000همبرگر و
این نوع غذاها معموالً از نظر مواد مغذي . نوع غذاها افزایش می یابدمالی و تاثیر پذیري از همکالسی ها مصرف این 

به طور مداوم  در صورتی که اسید فولیک فقیرند و و C ، ویتامین Aویتامین، 2Bویژه آهن، کلسیم، ویتامینه ب
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اي حیاتی ه که براي تنظیم فعالیت ریزمغذي هاییجایگزین غذاهاي خانگی وسنتی شوند بدن را بــــا کمـــــبود 
که در مصرف این نوع غذاها افراط نکنند ودر برنامه  شودمی به دانش آموزان توصیه . مورد نیازند مواجه می سازند

البته مصرف . غذایی خود بیشتر از غذاهاي سنتی ومعمول خانواده و از پنج گروه غذایی اصلی استفاده نمایند
ه فرنگی، کاهو در کنار آن گذاشته شود جعفونی شده مثل گوضد  هاي ساندویچ ها اگر در خانه درست شود وسبزي

نه تنها براي نوجوانان مضر نیست بلکه کمک می کند تا عادات خوب تغذیه اي مانند خوردن ساالد و سبزي به 
همبرگر ،پیتزا و ساندویچ سوسیس و کالباس را دوست دارند بهتر  در هر صورتکودکان . همراه غذا را کسب نمایند

  .با مواد سالم تهیه شونددر خانه و   غذا ها  دسته از این ،وصیه کنید ضمن محدود کردن دفعات مصرفاست ت
  

  :کنترل وزننادرست استفاده از روش هاي 
خصوص در ه کنترل وزن ب غیرعلمیاستفاده از روش هاي  مانند رژیم هاي سخت غذایی و نادرسترفتارهاي غذایی 

ترس  سالگی به علت توجه خاص به تناسب اندام و 20تا  14ویژه در سنین ه ن بدخترا. دختران نوجوان شایع است
در نتیجه مواد مغذي مورد نیاز بدن در این دوران که . از چاقی سعی در محدود کردن غذاي مصرفی خود می کنند

 ادگیري وصورت اختالل در رشد قدي، کاهش یه در نهایت، سوءتغذیه ب با جهش رشد همراه است، تامین نشده و
رژیم هاي غذائی باید با . کلسیم بروز می کند ویژه آهن، روي وه امالح ب کاهش تمرکز حواس، کمبودهاي ویتامینی و

توصیه هاي تغذیه اي براي ) سالگی 18قبل از (در سنین نوجوانی . گرفته شود ،تخصص تغذیهنظارت و به توصیه 
که در آن وزن نوجوان کاهش یابد کاربردي نداشته و تنها با حفظ حفظ وزن بوده و معموالً در این سنین رژیم هایی 

 .وزن و افزایش قد سعی در تصحیح اضافه وزن و یا چاقی فرد می شود
کیلو  5/0- 1 ، موجب کم کردن وزن به میزانرژیم هاي علمی کاهش وزن :توصیه هاي کاربردي براي کاهش وزن

دنبال ه ها را ب یک کیلو گرم در هفته خطر کمبود ریز مغذي گرم در طول یک هفته می باشد کاهش وزن بیش از
 .دارد

مواد قندي مثل کیک انواع شیرینی هاي خامه اي ، مصرف انواع سبزي،  -سرخ کردنی ها -کاهش مصرف مواد چرب
مک ورزش مانند پیاده روي تند، دویدن، دوچرخه و شنا نیز می تواند به کاهش وزن ک و افزایش تحرك بدنی ومیوه، 
 .کند

  
  :چاقی، اضافه وزن و پرخوري

 -عاطفی چاقی نقـش دارند که شامل عوامل ژنتیکی، فیزیولوژیکی، محیطی واضافه وزن و عوامل متعددي در بروز 
عدم  شکالت، نوشابه هاي گازدار، چیپس و عادات غذایی خاص از جمله افراط در مصرف مواد چرب، .روانی است

مطالعات انجام شده در امریکا نشان داده . چاقــی نوجوانان استاضافه وزن و ز تحرك از عوامل موثر در برو
زنانی که در دوره نوجوانی اضافه وزن داشته  عروقی در مــــــردان و -اســـــت که خطر ابتال به بیماري هاي قلبی

در زنانی که در   به آرتریت  ابتال و روده در مردانیابتال به سرطان کولون و  شانسهمچنین  .اند افزایش می یابد
با توجه به اینکه چاقی زمینه ساز انواع بیماري هاي متابولیـــک . نوجوانی اضافه وزن داشته اند بیشتر می باشد

ها می باشد، باید به دانش آموزان توصیه  عروقی، دیابت، افزایش فشار خون وانواع سرطان-ماننــد بیماریهاي قلبی 
  .گروه متفرقه در حد تعادل استفاده نمایند گروه غذایی اصلی و پنجیی روزانه از شود که در برنامه غذا
 وکم کردن مصرف چربی )مثل شکالت، شیرینی(محدود کردن مصرف مواد قندي  تحرك بدنی و تشویق به ورزش و

  . ها در نوجوانانی که اضافه وزن دارند مفید است
بلوغ که بدن در حال رشد  ایی براي کاهش وزن در سنین مدرسه وباید به نوجوانان تذکر داد که گرفتن رژیم غذ

  کاهش سرعت رشد، .کمبود مواد مغذي مورد نیاز بدن براي رشد می شود است، موجب بروز
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متعاقب آن پوکی استخوان در بزرگسالی، کاهش قدرت  کم خونی فقر آهن، تاخیر در بلوغ جنسی، کمبود کلسیم و
 رژیم هاي نادرست غذایی و دنباله در مقابل بیماري ها از جمله عوارضی است که بیادگیري، کاهش مقاومت بدن 

  .کمبود ریزمغذي ها ایجاد می شود
  

  :ارزیابی وضعیت تغذیه و رشد کودکان و نوجوانان
، وزن، با اندازه گیري قد. بلوغ پایش رشد است انترین راه براي ارزیابی وضعیت تغذیه اي در دور دقیقبهترین و

رشد  می توان وضعیت تغذیه و ) (NCHS رشد استانداردهاي منحنی  اسبه نمایه توده بدنی و مقایسه آ ن ها بامح
  . نوجوانان را ارزیابی نمود

تهیه شده توسط سازمان جهانی بهداشت سالگی  18تا  5پسران از  براي دختران وبرحسب سن،  قدي منحنی رشد
 .ه علت جهش رشد روند صعودي رشد داراي شیب تندتري استدر دوران بلوغ بدر این منحنی ها . است

به  .و قد براي سن استفاده می شود )نمایه توده بدنی( BMI براي ارزیابی وضعیت رشد دانش آموزان از دو شاخص 
  بسته خدمت اداره سالمت نوجوانان جوانان و مدارس مراجعه شود

   
  :انان دچار اضافه وزن وچاقیتوصیه هاي تغذیه اي کاربردي براي کودکان و نوجو

 .هرگز وعده هاي غذایی و میان وعده ها را حذف نکنند -1
 .وعده هاي غذایی را در ساعات معین و منظم بخورند -2
 .ترجیحاً وعده هاي اصلی غذایی را به همراه خانواده میل کنند -3
 .وارد اصالح شودچنان چه والدین دچار اضافه وزن و چاقی هستند و عادات نادرست غذایی دارند این م -4
 .هیچ گاه وعده صبحانه را حذف نکنند -5
 .در میان وعده ها از مواد چرب وشیرین که انرژي زیاد دارند، استفاده نکنند - 6
 .به مصرف میوه ها و سبزي ها در رژیم غذایی روزانه توجه شود -7
غدایی خود جاي  را ر رژیم... غذاهایی که فیبر بیشتري دارند مثل نان هاي سبوس دار، میوه و سبزي و  -8

 .دهند
 .آب، آب میوه هاي طبیعی و دوغ را به عنوان نوشیدنی هاي سالم در برنامه غذایی خود بگذارند -9

 .مصرف شیرینی و شکالت را به حداقل برسانند -10
 .مصرف فست فودها و غذاهاي آماده را کاهش دهند -11
 .عادت غذایی خوردن ساالد به همراه غذا را کسب کنند -12
 .اي هله هوله از میوه هاي خشک و مغزها استفاده کنندبعد از غذا به ج -13
 .مصرف نوشیدنی هاي شیرین و نوشابه هاي گازدار را ه حداقل برسانند -14
 .هنگام تماشاي تلویزیون یا بازي هاي کامپیوتري تنقالت چرب و پرانرژي مصرف نکنند -15

  
  :افه وزن وچاقیتوصیه هاي کاربردي براي افزایش فعالیت در کودکان و نوجوانان دچار اض

 .ساعت در طول روز نباشد 2مدت تماشاي تلویزیون و بازي با رایانه بیشتر از  -۱
 .را انجام دهند.... ورزش هایی مثل دوچرخه سواري، دویدن، شنا و  -۲
 .شرکت کنند... در انجام کارهاي خانه مانند نظافت، باغبانی و  -۳
 .بیشتر در بازي هاي گروهی در فضاي آزاد شرکت کنند -۴
 .پله به جاي آسانسور استفاده کنند از -۵
 .بروند... در روزهاي تعطیل با خانواده به فضاهاي آزاد مانند پارك ها و  - ۶
 .حداقل نیم ساعت در روز فعالیت بدنی داشته باشند -۷
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   PMS) - (Premenstrual Syndrome سندرم پیش از قاعدگی 

معموالً در این . و مدت دیسمنوره همراه استرژیم غذایی گیاهی و کم چربی با کاهش وزن بدن و کاهش شدت 
  .دوران بیشتر دختران تمایل به مصرف انواع مواد شیرین نیز پیدا می کنند

 :رعایت نکات زیر می تواند تا حدي در کاهش عالئم و مشکالت این دوران موثر باشد
می شود به   PMSسبب تشدید سردردها و تحریک پذیري هاي ناشی از ) کافئین(مصرف شکالت و قهوه  •

 .همین دلیل توصیه می شود یک تا دو هفته پیش از قاعدگی مصرف آن محدود شود
گوشت ها، ( B6، ویتامین )دانه ها، مغزها، غالت سبوس دار، سبزیها (مصرف منابع غذایی حاوي منیزیم  •

غذایی کم نمک یم ژ، کلسیم، منگنز، پروتئین و ر) فرآورده هاي غالت کامل مثل گندم، سبزي ها و مغزها
 .سبب بهبود عالئم می شود 

در دوران قاعدگی براي ) گوشت لخم، جگر، سبزیهاي برگی سبز تیره( مصرف منابع غذایی غنی از آهن  •
 .جبران بخشی ازآهن از دست رفته در خون ریزي هاي ماهیانه توصیه می شود

هش انقباضات دردناك سبب کا) در ماهی تازه و روغن ماهی (  3مصـــرف اسیدهاي چرب امگا  •
کافی با مصرف منابع غنی از این ویتامین مثل انواع میوه و سبزي  Cدریافت ویتامین . قاعـــدگی می شود

 .به کاهش خونریزي شدید قاعدگی کمک می کند
 .وعده غذایی کوچک می تواند در بهبود عالئم کمک کند 6تقسیم سه وعده غذایی به  •

  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  )سال 25-60( انساالنتغذیه درمی
  مقدمه

حداکثر قدرت باروري انسان در این سنین می باشد و سهم . دوران بزرگسالی طیف وسیعی از زندگی انسان را تشکیل می دهد
لـذا  . عمده اي از بهره وري اجتماعی و اقتصادي کشور منبعث از نیروي کار و تالش و تحقیق و تفکر ایـن گـروه سـنی اسـت    

  . جامعه می تواند تضمین کننده رشد و توسعه اجتماعی اقتصادي و فرهنگی آن کشور باشدسالمت میانساالن 
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و اصول تغذیه سالم در رعایت تنوع، تعـادل و اعتـدال در مصـرف مـواد     . شرط اصلی سالم زیستن، داشتن تغذیه صحیح است
براي گروه سنی میانساالن در بخش مربوطه  میزان نیاز به مواد غذایی هر گروه و ریزمغذیها و درشت مغذیها. غذایی می باشد
  .آورده شده است

  
  نقش تغذیه در پیشگیري از بیماري هاي غیرواگیر

راه کارهاي ساده و مناسـب بـراي    و ارائهر بروز بیماري هاي غیرواگیر ب موثر از عوامل خطر عمده در اینجا به برخی
  .پیشگیري از آن ها می پردازیم

  :بیماري هاي مزمن عبارتنداز مهم ترین عوامل خطر بروز
 ....)مصرف کم میوه، سبزي، لبنیات و مصرف زیاد چربی هاي اشباع و (عادات غذایی نادرست  -1
 کلسترول خون باال  -3          اضافه وزن و چاقی - 2
 کم تحرکی  -5          فشارخون باال - 4
 استرس هاي روحی  -7          استعمال دخانیات  -6

  .آموزش قابل پیشگیري و کنترل هستند و ذیه صحیحتغرعایت با  فوق الذکرعوامل خطر 
  

  تغذیه و سالمت زنان
در بسیاري از موارد با مراقبتهاي تغذیه اي . زنان بعلت شرایط فیزیولوژیکی خاص، نیاز به توجهات تغذیه اي ویژه اي دارند 

گیرشایع در این جنس پیشگیري نموده یا پیشگیرانه و به موقع می توان  عوامل خطر تغذیه اي را محدود و از بیماریهاي غیروا
  .آن را به تعویق انداخت

دانها و رحم ایجاد می شود که این اعضاء را براي باروري تخمک آماده مدر زنان بعلت تغییرات هورمونی ماهانه، تغییراتی در تخ
ن عالمتهاي این دوران عبارتست شایعتری .در سنین باروري تغییراتی در خلق و خو و وضعیت عمومی ایجاد می شود. می سازند

 "از هیجان، افسردگی، تغییرات خلق، خستگی، افزایش وزن، ادم، درد سینه، گرفتگی هاي عضالنی و درد پشت که مجموعا
Premenstrual Syndrom  روز پیش از قائدگی  شروع شده و تا زمان قائدگی افزایش  10الی  7را تشکیل می دهند و از

در این خصوص در مبحث تغذیه . وضعیت تغذیه و کاهش استرس می تواند به کم شدن عالئم کمک کند بهبود .پیدا می کند
  . نوجوانان و مدارس پرداخته شده است

حدود در  %60که به میزان  هورمون استروژن افتبعلت . در سنین آخر میانسالی نیز زنان نیاز به توجهات خاص تغذیه اي دارند
کاهش توده استخوانی ، افزایش . دگرفتگی بروز می کن، عالئم وازوموتور مانندگر)یائسگیسن ( سالگی اتفاق می افتد 50

  .از عوارض این دوره است HDlکاهش  و LDL کلسترول تام و
هستند از جمله غالت کامل مانند نان هاي سبوس دار،  حاوي فیبر محلول و فیتواستروژن ها کهمصرف غذاهاي برپایه گیاهی 

  . براي کنترل عالئم منوپوز توصیه می شود میوه ها، حبوبات، سویاسبزي ها و 
 بیماري قلبی، سرطان و. ، منیزیم براي حفاظت از سالمت استخوان ضروري استk، ویتامین Dمصرف منابع کلسیم و ویتامین 

عامل خطر براي  چربو مصرف غذاهاي افزایش وزن . دنبه مرگ می شو جرکه در زنان من سکته از بیماریهاي شایعی هستند
  . مانند سرطان سینه هستندبیماري هاي قلبی و برخی از سرطان ها 

و کم چرب کلید تغذیه سالم براي زنان ) حاوي ریز مغذیها به میزان کافی(در نهایت داشتن رژیم غذایی متعادل و مغذي
  .میانسال است

نقش محافظتی براي اسـتخوان،   حمل کننده وزناستقامتی و تمرینات ت ،فعالیت بدنی با تاکید بر ورزشهاي هوازي
  . توجه داشته باشید که ورزش باید متناسب با وضعیت قلب و عروق فرد باشد .قلب و عروق و روان دارد

  
 

  )(Menopauseیائسگی  
ست به علت کاهش ترشح استروژن تخمدانها ا) کلسیم  "عمدتا(مشکل اصلی در یائسگی از دست رفتن مواد معدنی استخوان 

استئوپروز بعد از یائسـگی ممکـن اسـت باعـث     . شکستگی استخوان را به شدت افزایش می دهد که این امر خطر استئوپروز و
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ورزش ، کلسیم و کلسی تریـول و هورمـون درمـانی    . فرد را به تمرینات فیزیکی منظم تشویق کنید. شکستگی استخوان شود
همچنین براي کاهش گرگرفتگی و خشـکی واژن ، مصـرف   . یه شده استبعلت نقش آنها در پیشگیري از انواع شکستگی توص

سویا را می توان مخلوط با گوشت چرخ کرده در غذاهاي مختلـف اسـتفاده   . مفید باشد می تواند و سویا Eو  Cویتامین هاي 
  .در این دوران نیاز زنان به آهن کاهش می یابد. کرد

  :توصیه کنید افرادبه این 
  .لبنیات، میوه ها و سبزي ها تامین نمایندشیر و بدن را با مصرف کافی  Kو  Dیتامین هاي کلسیم، منیزیم و و •
غذاهاي فرایند شده حاوي مواد نگهدارنده مانند سوسـیس و کالبـاس و    در(فسفر مواد غذایی حاوي از مصرف زیاد  •

 .پرهیز کنند ) نوشیدنی هاي گازدار
که سـبب کـاهش ذخـایر    مانند انواع گوشت و تخم مرغ پروتئین پر منابع غذاییقهوه و چاي، نمک، زیاد  مصرفاز  •

 .اجتناب نمایندکلسیم بدن می شوند 
تخم مرغ ، کره ، خامه و لبنیات پرچرب و روغن جامـد را کـاهش   زرده مصرف چربیهاي حیوانی در گوشت قرمز ،  •

 .دهند
، کوفتگی ، افسـردگی را بـه میـزان     که عوارض یائسگی مثل  گرگرفتگی Eمیلی گرم مکمل ویتامین  400روزانه   •

 .زیادي کاهش می دهد مصرف نمایند

  
  تغذیه و سالمت مردان

 شده برآورد سال70 حداکثر مردان تولد در بدو در زندگی به امید ما کشور در ها، بیماري بار ملی مطالعه گزارش طبق
 سنین همه براي مذکر جنس در کشور رد آسیب و ها بیماري بار .باشد میسال  73حداکثر زنان در آمار این .است
 با توام شده سپري هاي سال و همچنین زودرس مرگ علت به رفته دست از هاي سال تعداد دهد می نشان 1382 درسال
 غیرمترقبه، حوادث و بالیا ترافیکی، حوادث :است داده اختصاص خود را به آمار بیشترین زیر عوامل ترتیب به ناتوانی
 نیروهاي تاثیر از حوادث ناشی سطح، در یا ارتفاع از سقوط ،)قلبی سکته و صدري آنژین( قلب یکهاي ایسکم بیماري
 مراکز مختلف به مراجعات بار که است آن از حاکی موجود ملی مطالعات آخرین همچنین... و جاندار و بیجان مکانیکی

 مردان در سنین همه براي جاري، هاي راي مراقبتب مراجعه و داروخانه به مراجعه گرفتن نظر در بدون خدمات دهنده ارائه
 .باشد می سال در بار 7 زنان در و بار 4

 فشارخون، افزایش مانند منفی متابولیک تغییرات به و هستند سالمت کننده تعیین مهم عوامل از چاقی و وزن اضافه
 سکته قلب، عروق هاي بیماري خطر امل،عو این .شود می منجر برابر انسولین در مقاومت افزایش و خون کلسترول افزایش
 .دهند می افزایش را سرطان انواع از بسیاري دیابت و مغزي،

 غیرواگیر هاي بیماري به مردان ابتال روزافزون شیوع و باال آمار. سن ابتال به بیماریهاي قلبی در مردان پایین تر از زنان است
  .هشدار دهنده است ،)باال خون فشار و سرطان دیابت، عروقی، و قلبی هاي بیماري همچون(تغذیه  با مرتبط
 مصرف چربی .دارند نمک پر شیرین و چرب، هاي غذا حد از بیش مصرف با نزدیکی ارتباط کلسترول، و فشارخون افزایش
 شمار به کشور در عروقی و هاي قلبی بیماري خطر مهمترین باال ترانس و اشباع چرب اسید با هاي روغن و حیوانی هاي
  .رود می
 و دار سبوس نان تازه، سبزي و میوه شیر، خرما، جمله ازسبب شده مواد غذایی  غذایی عادات در تغییر حاضر حال در

هاي  کربوهیدرات از فقیر و شکر و چربی باال، کالري حاوي که فودها فست و هاي غیرخانگی غذا به را خود جاي ماهی
 گرم 130 نوشابه، لیتر یک مصرف. باالست بسیار ل ساده یا داخلنوشیدنی هابه شکشکر و قند مصرف. بدهند هستند پیچیده
 چاقی و وزن اضافه به ابتال نتیجه در و بدن دریافتی انرژي در را قابل توجهی سهم که کند می بدن وارد اضافی قند

  .دهد می تشکیل
اثرات مفیدي بر سالمت ) وزنه برداري(و انجام ورزشهاي تحمل کننده وزن  داشتن تمرینات ورزشی منظماز طرف دیگر 
به  جز مواردي که کم خونی فقر آهن در آنها تشخیص داده شده است، سایر مردان از مصرف مکمل آهن. استخوانها دارند

زیرا سبب تجمع آهن در بدن  حاوي آهن باید اجتناب نمایندیا نوشابه هاي ورزشی مینرال مولتی ویتامین  اشکال مختلف مانند
  .می شود مردان
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مهمترین بیماریها و عوامل تهدید کننده سالمت که در میان مـردان کشـور مـا شـایع اسـت عبارتنـد از سـرطان پروسـتات،         
توصیه هاي بیماریهاي قلبی عروقی، دیس لیپیدمی، چاقی و اضافه وزن که در مبحث مربوط به بیماریهاي غیر واگیر به اجمال 

  .ها ارائه شده استتغذیه اي براي پیشگیري و کنترل آن 
  

 توصیه هایی براي فعالیت بدنی
توصیه می شود . یکــی از مهم ترین عوامل غیر تغذیه اي که در بروز بیماري هاي مزمن نقش دارد کم تحرکی است

سالی ورزش در سنین میان. دقیقه ورزش کند 30روز در هفته و هر بار  5دقیقه و یا  45روز در هفته و هر بار  3هر فرد حداقل 
ورزش در . توصیه می شود که افراد برنامه ورزشی منظم، طوالنی و متناوب داشته باشند.  باعث افزایش توده استخوانی می شود

انـواع ورزش  . ، بدن سازي، راه رفتن تند و دویدن آرام باشـد )هوازي(بزرگساالن می تواند شامل حرکات نرم، سبک، آیروبیک 
پیـاده روي،  : تند و براي پیشگیري از استئوپروز در همه سنین توصیه می شـوند عبارتنـد از  هایی که با تحمل وزن همراه هس

  .دوي آهسته، نرمش آیروبیک، تنیس و پاروزدن
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    و شیردهیو شیردهی  تغذیه دوران بارداريتغذیه دوران بارداري
  :مقدمه

شاید هیچ مرحله اي از زندگی انسان مانند دوران جنینی و پس از آن یعنی دوران شـیرخواري و کـودکی   
جنـین رشـد بسـیار    . در این دوران نیازهاي تغذیه اي خانم باردار از اهمیت خاصی برخوردار اسـت . طره نباشدپرمخا

از هفـته سـوم گرم در هفـته چهـلم می رسـد و  3200سریعی دارد و وزن او از یک گرم در هشت هفتگی به حدود 
   .هـزار سـلول مغزي تکثیر پیدا می کنند 250جنیـنی در هـر دقیـقه 

  

  مراقبتهاي تغذیه اي در مالقات پیش از بارداري
الزم است خانم ها قبل از باردار شدن براي حصول  )1جدول (با توجه به عوامل خطرزا در دوران بارداري   

هدف عمده ازاین مراقبت ها . اطمینان از سالمت و آمادگی کامل جسمانی و مشاوره به پزشک خانواده مراجعه نمایند
و رفع مشـکل تغذیـه اي و رسـاندن    ) الغر، داراي اضافه وزن یا چاق(م هاي باردار مبتال به سوء تغذیه شناسایی خان

  .طبیعی و آماده کردن خانم ها براي داشتن یک بارداري ایمن و بدون خطر است BMIآنان به محدوده 
  عوامل خطرزا در دوران بارداري-1جدول  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــ
ϖعوامل خطرزا در مرحله شروع بارداري  
  سال 35یا بیشتر از  18سن کمتر از -1
درآمد کم، تحت پوشش دائمی خدمات حمایتی محلی یا دولتی بـودن  (محرومیت اقتصادي، اجتماعی یا فرهنگی -2

  )غذایا نداشتن شغل ثابت سرپرست خانوار، کم سوادي و محدودیت دسترسی به 
  )استفاده از رژیمهاي غذایی عجیب یا محدود از نظرارزش تغــذیه اي(خرافــات و باورهاي نادرست غذایی-3
  استعمال دخانیات به مقدار زیاد  -4
  اعتیاد به مواد مخدر و مصرف الکل -5
  در اولین مالقات بارداري) 5/18حداقل ( 8/19یا کمتر از  26باالتر از    BMIداشتن -6
  سال از زایمان قبلی 3قه بارداري هاي متعدد با فاصله کمتر از ساب -7
  سابقه اختالالت دستگاه تولید مثل یا اختالالت باروري  -8
  داشتن رژیم غذایی درمانی براي یک بیماري سیستمیک مزمن -9
 

ϖ  بارداريطی دوره مراقبتهاي عوامل خطرزا  
  افزایش ناکافی وزن -1
  افزایش زیاد وزن -2
حتی در )  dl/g7<  Hb: وکم خونی شدید  dl  /g10≤ Hb:کم خونی متوسط (م خـونی متوسط یا شدید کــ -3

  موارد تاالسمی 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــ



 ۶٧

  مراقبت تغذیه اي از خانم هاي مبتال به سوء تغذیه پیش از بارداري 
  

دارند توصیه کنید ضمن مراجعه به کارشناس تغذیه ، در برنامه  BMI > 5/18به خانم هایی که  - 1
 :غذایی روزانه خود

تنوع غذایی را رعایت کرده و از همه انواع گروه هاي غذایی  شامل نان و غالت، سبـــزي هـا و میـوه هـا،     - 
 .شیر و  لبنیات، گوشت، حبوبات، تخم مرغ و مغزها، چربیها و روغن ها استفاده کنند

 .ده صبحانه از غذاهاي پر انرژي مثل عسل، مربا و کره ، خامه وسرشیراستفاده کننددر وع - 
در میان وعده ها از بیسکویت، کیک، شیرینی، شیر، بستنی، کلوچه، نان و پنیر و خرما، سیب زمینی پخته،  - 

 .استفاده کنند) بادام، گردو، پسته، فندق(میوه هاي تازه و خشک و انواع مغزها 
 .بیشتر استفاده کنند) نان، برنج و ماکارونی(و غالت  از گروه نان - 
 .در تهیه ساالدها، از روغن هاي مایع نباتی مثل روغن زیتون استفاده کنند - 
 .سبزي خوردن و میوه زیتون در کنار غذا مصرف کنند - 
 .جهت تحریک اشتها، از انواع چاشنی ها در تهیه غذاها استفاده کنند - 
 
هم چنین توصـیه  . ند باید به کارشناس تغذیه ارجاع داده شومد دار BMI < 25خانم هایی که  - 2

  :کنید  در برنامه غذایی روزانه خود
با استفاده از میان وعده ها، تعداد وعده هاي غذا در روز را افزایش دهند و حجـم غـذاي هـر وعـده را کـم       - 

  .کنند
 .ساعت ثابتی براي صرف غذا در وعده هاي مختلف در روز داشته باشند - 
ـرف قنــد و شکر ،انواع شیرینی، شکالت، آب نبات، نوشابه ها، شربت ها و آب میـوه هـاي صـنعتی،    مصـ - 

 .را بسیار محدود کنند..... عسل و   مربا،
نان مصرفی باید از آرد سبوس دار تهیه شده باشد و نانهاي فانتزي مثل انـواع باگـت و سـاندویچی کمتـر      - 

 .مصرف کنند
 .از نوع کم چرب انتخاب کنند "شیر و لبنیات خود را حتما - 
 .لخم و چربی گرفته و مرغ و ماهی را بدون پوست مصرف کنند "کامالگوشت را  - 
 .از مصرف فرآورده هاي گوشتی پرچربی مثل سوسیس، کالباس، همبرگر، کله پاچه و مغز خودداري کنند - 
 .ماهی استفاده کنند "به جاي گوشت قرمز، بیشتر از گوشتهاي سفید، خصوصا - 
 .ا را بیشتر به شکل آب پز، بخار پز، کبابی یا تنوري مصرف کنندغذاه - 
 .مصرف نمک و غذاهاي شور را محدود کنند - 
  

 :در کنار رعایت اصول تغذیه مناسب
 .فعالیت بدنی و ورزش را متناسب با سن و شرایط جسمی خود افزایش دهند -1
  .وددقیقه پیاده روي در تمام روزهاي هفته توصیه می ش 30حتی االمکان  -2

خطر ابتال به را بدنبال داشته و اضافه وزن و چاقی عدم تحرك کافی و نداشتن برنامه منظم فعالیت بدنی، 
  .فشارخون باال، افزایش چربی هاي خون، ابتال به بیماري هاي قلبی، دیابت و انواع سرطان را افزایش می دهد
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  نحوه مصرف مکمل ها در دوران بارداري و شیردهی -3
  :آهنکمل م - 1-3

 16هفتـه   بر اساس دستور العمل کشوري براي پیشگیري از فقر آهن، خـانم هـاي بـاردار بایـد از شـروع        
  .و تا سه ماه پس از زایمان ادامه دهند هدرمصرف کدر روز قرص سولفات فرو عدد  یکبارداري 

یز طبق برنامه کشـوري  الزم به ذکر است مصرف مکمل آهن در مورد خانم هاي باردار مبتال به تاالسمی ن  
  .مانند سایر خانم هاي باردار توصیه می شود

مصرف قرص آهن ممکن است عوارضی مانند تهوع، درد معده، اسهال و یا یبوست به دنبال داشته باشد به 
بهتـرین زمـان بـراي    . همین دلیل توصیه می شود قرص آهن بعد از غذا میل شود تا عوارض جانبی به حداقل برسد

خانم باردار باید بداند هیچگاه نباید مصرف قرص آهن را   در هر حال. مل آهن شب قبل از خواب می باشدمصرف مک
  .برطرف خواهند شد "این عوارض قابل تحمل شده و یا کال "قطع کند زیرا بعد از گذشت چند روز معموال

دداري شـود زیـرا در   توصیه می شود از مصرف همزمان چاي و شیر و فرآورده هاي لبنی و قرص آهن خـو   
  .جذب آهن بدن اختالل ایجاد می کند

  
  )ساده یا مینرال(مکمل مولتی ویتامین  -2-3

    
بارداري تا سـه مـاه    16در کشور ما بر اساس دستور العمل کشوري، کلیه خانم هاي باردار از شروع  هفته   

  .ل مصرف نمایندبعد از زایمان باید روزانه یک عدد کپسول مولتی ویتامین ساده یا مینرا
  
  فولیک مکمل اسید -3-3

به دلیل نقش اسید فولیک در پیشگیري از نقص مادرزادي لوله عصبی، بهتر است مصرف این مکمل از سه 
ماه یا حداقل یک ماه قبل از بارداري شروع شود و براي خانم هاي بارداري که از قبل تصمیم به بارداري نداشته انـد  

منـابع غـذایی غنـی از اسـید     . میکروگرم از این مکمل توصیه می شود 400مصرف روزانه  به محض اطالع از بارداري
  فولیک درجدول پیوست آمده است

از شروع هفته شانزدهم بارداري که کپسول مولتی ویتامین مصرف می شود، در صورتی که ایـن کپسـول هـا    : توجه
باید قطع شود و در غیر این صورت مصرف هر  میکروگرم  اسید فولیک باشند، مصرف قرص اسید فولیک 400حاوي 

  .دو مکمل در دوره هاي زمانی تعیین شده ضروري است

  
  
  

  ثبت وزن و پی گیري وزن گیري در طول بارداري
  وزن گیري در دوران بارداري

این . افزایش وزن دوران بارداري نتیجه یک فرایند فیزیولوژیک و از اجزاء رشد و تکامل طبیعی مادر و جنین است
 1درجدول . ها است افزایش وزن مربوط به رشد جنین، جفت، رحم، افزایش حجم خون، ذخایر چربی و اندازه پستان

  .میزان افرایش ورن براساس نمایهتوده بدنی آمده است
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  بر اساس نمایه توده بدنی قبل از بارداري میزان افزایش وزن در بارداري تک قلویی - 1جدول 

رنگ ناحیه 
BMI  

 قبل از بارداري BMI  تغذیه وضعیت
kg/m2 

محدوده مجاز افزایش وزن 
  )کیلوگرم( 

 13افزایش وزن از ابتداي هفته 
  )هفته/کیلوگرم( بارداري به بعد

  5/0  5/12 -18  >5/18  کم وزن  زرد
  4/0  5/11 -16  5/18 - 9/24  طبیعی  سبز
  3/0  7 - 5/11   25 - 9/29  اضافه وزن  نارنجی
  2/0  5-9  30  چاق  قرمز

  
  :چند نکته

  .کیلوگرم می باشد 2تا /. 5افزایش وزن در سه ماهه اول بارداري ) الف
یا بیشتر باید توسط کارشناس تغذیه یا  30افزایش وزن مناسب جهت خانم هاي داراي نمایه توده بدنی ) ب

  .متخصص زنان تعیین شود
  : وزن پیش از بارداري

هت تعیین نمایه توده بدنی مادر است و در صورت ثبت نشدن آن وزن تا وزن پیش از بارداري مهمترین شاخص ج
سه ماه قبل از بارداري را هم می توان بعنوان وزن پیش از بارداري مالك عمل قرار داد به شرط اینکه مادر در طی 

  این سه ماهه تغییرات وزنی واضحی نداشته باشد 
  .بهداشتی است مالك وزن مادر، ثبت وزن توسط کارکنان: نکته مهم

  ) :سال 19زیر ( مقادیر افزایش وزن براي مادران نوجوان 
-Zقبل از بارداري این مادران با جدول  )BMI(نمایه توده بدنی  :تعریف وضعیت تغذیه براي مادران نوجوان

scores  نمایه توده بدنی)BMI(  مربوط به دختران و بر اساس سن برحسب ماه طبق مرجعWHO  )2جدول (. 
 

  )z-score(ساله  12- 19براي سن دختران  )BMI(نمایه توده بدنی : 2جدول 

 سن
Z-scores (BMI in kg/m2) 

 
سال: ماه   1SD 2SD میانه 1SD- ماه 

12:0 144 0/16  0/18  8/20  0/25  

12:3 147 1/16  2/18  1/21  3/25  

12:6 150 3/16  4/18  3/21  6/25  

12:9 153 4/16  6/18  6/21  9/25  

13:0 156 6/16  8/18  8/21  2/26  

13:3 159 8/16  0/19  0/22  5/26  

13:6 162 9/16  2/19  3/22  8/26  

13:9 165 1/17  4/19  5/22  1/27  

14:0 168 2/17  6/19  7/22  3/27  

14:3 171 4/17  7/19  9/22  6/27  

14:6 174 5/17  9/19  1/23  8/27  

14:9 177 6/17  1/20  3/23  0/28  
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15:0 180 8/17  2/20  5/23  2/28  

15:3 183 9/17  4/20  7/23  4/28  

15:6 186 0/18  5/20  8/23  6/28  

15:9 189 1/18  6/20  0/24  7/28  

16:0 192 2/18  7/20  1/24  9/28  

16:3 195 2/18  8/20  2/24  0/29  

16:6 198 3/18  9/20  3/24  1/29  

16:9 201 4/18  0/21  4/24  2/29  

17:0 204 4/18  0/21  5/24  3/29  

17:3 207 5/18  1/21  6/24  4/29  

17:6 210 5/18  2/21  6/24  4/29  

17:9 213 5/18  2/21  7/24  5/29  

18:0 216 6/18  3/21  8/24  5/29  

18:3 219 6/18  3/21  8/24  6/29  

18:6 222 6/18  3/21  9/24  6/29  

18:9 225 7/18  4/21  9/24  6/29  

18:11 227 7/18  4/21  0/25  7/29  

19:0 228 7/18  4/21  0/25  7/29  

  
 .میزان افزایش وزن براي مادران نوجوان آموده است 3درجدول 

  
بر اساس نمایه توده بدنی قبل  نوجوان در بارداري تک قلوییمیزان افزایش وزن براي دختران  - 3جدول 

  از بارداري

 قبل از بارداري BMI  وضعیت تغذیه
kg/m2 

z-score1 
محدوده مجاز افزایش 

  )کیلوگرم( وزن 
 13ن از ابتداي هفته افزایش وز

  )هفته/کیلوگرم( بارداري به بعد
  5/0  5/12 -18  -1کمتر از   >5/18  کم وزن
  4/0  5/11 -16  -1و  1بین   5/18 - 9/24  طبیعی
  3/0  7 - 5/11  2و  1بین    25 - 9/29  اضافه وزن
  2/0  5-9  2بیشتر از   30  چاق

  
  
  
  

                                                
براي  ) BMI(کم وزن مجسوب می شوند  و چون بر اساس نمایه توده بدنی  2SD-دختران زیر  WHO از نظر -  1

یت هاي بیشتر در کمیته کشوري این در معرض سوء تغذیه هستند  لذا براي حما 1SD-ازدختران نوجوان کمتر   سن
  . دختران را کم وزن محسوب نموده ایم
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  :ویی وزن گیري براي خانم هاي باردار در دو قل
بر حسب وزن قبل از بارداري در ) 4جدول ( میزان افزایش وزن توصیه شده براي خانم هاي داراي بارداري دو قلو 

کیلوگرم و در حالت کمبود وزن بصورت  11-19کیلوگرم، چاق  14- 23کیلوگرم، اضافه وزن  17- 25حالت طبیعی 
  .فردي و توسط متخصص تغذیه تعیین می شود

  
  فزایش وزن در بارداري دو قلویی بر اساس نمایه توده بدنی قبل از بارداريمیزان ا - 4جدول 

رنگ ناحیه 
BMI  

 قبل از بارداري BMI  وضعیت تغذیه
kg/m2 

محدوده مجاز افزایش وزن 
  )کیلوگرم( 

 13افزایش وزن از ابتداي هفته 
  )هفته/کیلوگرم( بارداري به بعد

          کم وزن*
  63/0  17 -25  5/18 - 9/24  طبیعی  سبز
  6/0  14 -23   25 - 9/29  اضافه وزن  نارنجی
  45/0  11-19  30  چاق  قرمز

  
  .افزایش ورن مادران کم وزن دوقلو توسط کارشناس تغذیه یا متخصص زنان تعیین شود* 
  .کیلوگرم می باشد  5/2تا  5/1افزایش وزن توصیه شده در سه ماهه اول بارداري این گروه از مادران : نکته
از این . کیلوگرم می باشد 5/22-27در موارد سه قلویی، میزان وزن گیري توصیه شده براي خانم هاي باردار : نکته

  .کیلوگرم افزایش وزن داشته باشد 16حداقل  24میزان باید تاهفته 
 

  :مراجعه می کند) 2-12هفته (میزان وزن گیري خانمی که در سه ماهه اول بارداري
بر پایه  )BMI(ن محدوده ي وزن گیري مناسب مادران در بارداري استفاده از نمایه توده بدنی بهترین معیار تعیی

 12طی ( اگر وزن پیش از بارداري ثبت نشده باشد وزن خانم باردار در اولین مراجعه. وزن قبل از بارداري می باشد 
به شرط این که در اثر تهوع و استفراغ به عنوان وزن ابتداي بارداري در نظر گرفته می شود ) هفته اول بارداري

مادر بر نمایه توده  وضعیت تغذیهسپس با استفاده از محاسبه یا نوموگرام، . بارداري کاهش وزن شدیدي نداشته باشد
  .تعیین می گردد و بر مبناي آن محدوده افزایش وزن مطلوب فرد مشخص می شود  )BMI(بدنی 

  :مراجعه می کند)  13-25(دوم بارداري  میزان وزن گیري خانمی که در سه ماهه
و وزن قبل از بارداري و یا وزن سه ) 25الی  13هفته (در صورتیکه اولین مراجعه مادر در سه ماهه دوم بارداري باشد 

  . ماهه اول بارداري ثبت نشده باشد
کیلوگرم /. 4نی هفته اي فرض را بر این گذاشته که مادر در سه ماهه دوم بارداري وزن گیري طبیعی داشته است یع

( کیلوگرم نیز در سه ماهه اول بارداري وزن گیري نموده است 1همچنین به طور متوسط . به وزن او اضافه شده است
با کسر نمودن مجموع این وزن ها از وزن کل مادر، وزن تقریبی مادر در قبل از بارداري بدست می )  5جدول شماره

نی مادر را مشخص کرده و بر اساس جدول شماره یک توصیه هاي مربوط را انجام نمایه توده بد آید سپس محدوده 
 . می دهیم
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  1 )13- 25(مقدار وزن گیري مادر باردار در سه ماهه دوم بارداري  : 5جدول 
  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  هفته بارداري

میزان افزایش وزن از 
  8/5  4/5  5  6/4  2/4  8/3  4/3  3  6/2  2/2  8/1  4/1  1  ابتداي بارداري

  
 

  :میزان وزن گیري خانمی که در سه ماهه سوم بارداري مراجعه می کند
مادر بارداري که اولین مراجعه او در سه ماهه سوم بارداري می باشد و وزن قبل از بارداري و یا وزن سه ماهه اول 

وزن مناسب به کارشناس تغذیه یا متخصص زنان ارجاع  بارداري ثبت نشده باشد، این مادران باید براي میزان افزایش
  داده شوند

  
  نحوه ترسیم نمودار وزن گیري دوران بارداري
الزم است در هر مالقات معمول  )BMI(نمایه توده بدنی  پس از مشخص شدن محدوده وزن گیري بر اساس 

مت مادران نمودار وزن گیري ترسیم بارداري و یا مطب پزشک، طبق برنامه کشوري مراقبت هاي ادغام یافته سال
  شود

نمودار وزن گیري به منظور بررسی روند وزن گیري خانم باردار و شناسایی مادران با میزان وزن گیري ناکافی و یا 
سبکی به تن براي اندازه گیري وزن الزم است خانم باردار لباس . اضافی، براي انجام مداخالت بعدي به کار می رود

  .را درآوردکفش خود  داشته باشد و
  :مشخصات و نحوه رسم نمودار و ثبت وزن گیري به شرح زیر است 

خطوط افقی نشان دهنده هفته هاي بارداري و هر . نمودار وزن گیري از خطوط عمودي و افقی تشکیل شده است
ي بر حسب و خطوط عمودي نشان دهنده میزان وزن گیر. خانه جدول در محور افقی بیانگر یک هفته می باشد

روي خط افقی مبنا، عدد صفر به .  کیلو گرم می باشد/. 5کیلوگرم بوده و هر خانه جدول در محور عمودي بیانگر 
خطوط باالتر از محور افقی مبنا با اعداد مثبت، میزان وزن گیري یا افزایش وزن را . معناي مبداء شروع بارداري است

را در هفته هاي اول  2ی مبنا با اعداد منفی، میزان کاهش وزن احتمالینشان می دهد و خطوط پایین تر از محور افق
در وسط جدول، خطوط مایلی رسم شده است که فاصله بین آنها محدوده ي وزن گیري . بارداري مشخص می کند

  .مناسب مادر را بر اساس نمایه توده بدنی او مشخص می کند
، طبیعی، )فقط براي تک قلویی(ربوط به مادر کم وزن نمودار م) تک یا دو قلویی(براي هر نوع زایمان 

  .   اضافه وزن و چاق وجود دارد
  

                                                
/.  4بر اساس مرجع متوسط وزن گیري در سه ماهه اول یک کیلو گرم و براي هر هفته در سه ماهه دوم بارداي   - 1

  محاسبه گردید
ه وزن مادر به جاي افزایش، به وارد می شود ک) زیر صفر( زمانی منحنی وزن گیري مادر باردار به منطقه منفی - 2

) که در کنار عدد صفر محور افقی مبنا یادداشت شده است( حدي کاهش یابد که حتی از وزن قبل از بارداري خود 
در این صورت خط وزن گیري با شیب تندي به سمت پایین برگشته و با قطع کردن محور صفر وارد . کمتر شود

معموال در سه .( به ارجاع فوري به متخصص زنان و سپس متخصص تغذیه دارد این وضعیت نیاز. منطقه منفی می شود
  )ماهه اول بارداري رخ میدهد
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 18تا خط  5/12محدوده اي که در حد فاصل خط وزن گیري ): >5/18BMI(در نمودار مربوط به مادر کم وزن 
  .کیلوگرم مشخص شده است، مقادیر وزن گیري مناسب براي مادر باردار کم وزن است

تا خط  5/11محدوده اي که در حد فاصل خط وزن گیري ): =5/18BMI -9/24(ربوط به مادر طبیعی در نمودار م
  .کیلوگرم مشخص شده است، مقادیر مقادیر وزن گیري مناسب براي مادر باردار با وزن طبیعی است 16

تا خط  7ري محدوده اي که در حد فاصل خط وزن گی): =25BMI - 9/29(در نمودار مربوط به مادر اضافه وزن 
  . کیلوگرم مشخص شده است، مقادیر وزن گیري مناسب براي مادر باردار اضافه وزن است5/11

کیلوگرم قرار  9تا خط  5محدوده اي که در حد فاصل خط وزن گیري ): ≤BMI 30(در نمودار مربوط به مادر چاق
  .گرفته مشخص شده است، مقادیر وزن گیري مناسب براي مادر باردار چاق است

  .براي تک قلویی و دو قلویی از نمودارهاي مربوطه استفاده شود: توجه
ضروري است ضمن تکمیل جدول ثبت میزان وزن گیري، روند وزن گیري روي نمودار وزن گیري دوران بارداري 

ترسیم  موجود در فرم مراقبت بارداري مادر و نیز دفترچه مراقبت مادران ثبت و در هر مالقات معمول دوران بارداري
 شود 
  .در صورتیکه مادر دو قلو تشخیص داده شود باید از نمودار دو قلویی استفاده شود: نکته
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  :جدول ثبت میزان وزن گیري
  :در ذیل نمودار وزن گیري، جدولی رسم شده است که اجزاي آن شامل

-6قبل از بارداري، هفته  زمانی است که مادر جهت مراقبت هاي بارداري مراجعه می کند که بصورت :زمان مالقات
،  هفته 38،  هفته 37-35،  هفته 34- 31،  هفته 30- 26،   هفته 25- 21،  هفته 20-16، هفته 15-11،  هفته 10
  .می باشد 41و هفته  40، هفته 39

منظور سن دقیق بارداري بر حسب هفته در زمان مراجعه مادر است به طور مثال در صورت مراجعه  :هفته بارداري
  . ثبت گردد  18عدد  16-20بارداري، باید در خانه مربوط به محدوده ي  18فته در ه

کیلوگرم  5/61بارداري وزن او  18مثال در هفته . وزن مادر در زمان مراجعه در هفته مربوطه نوشته شود: وزن مادر
  .را می نویسیم 5/61بوده، لذا در جدول مربوطه عدد 

در هر مالقات مادر تفاوت بین وزن مادر در مراقبت فعلی با وزن وي در  :لیمیزان وزن گیري نسبت به مراقبت قب
  5/61کیلوگرم بوده و وزن فعلی  او  59مثال مادري که وزن مراقبت قبلی او . مراقبت قبلی محاسبه و نوشته شود

  . را می نویسیم 5/2کیلوگرم شده است در خانه مربوطه عدد 
در (در هر مالقات مادر میزان افزایش وزن با توجه به وزن قبل از بارداري  :اردارمیزان وزن گیري مادر از ابتداي ب

مثال مادري که وزن قبل . نوشته شود) صورت نبودن وزن قبل از بارداري اولین وزن در سه ماهه اول قابل قبول است
را  5/3ست در خانه مربوطه عدد کیلوگرم شده ا  5/61بارداري وزن او  18کیلوگرم بوده و در هفته  58از بارداري او 
  . می نویسیم

در صورتیکه مادر وزن گیري نامناسب داشته باشد باید در جدول مربوطه تیک زده شود و بر  :وزن گیري نامناسب
  .پیگیري شود) 13 –ت (اساس دستورالعمل مراقبت هاي ادغام یافته سالمت مادران 

  
  :اقدام کنید براي ترسیم نمودار وزن گیري مادر به شرح زیر

 ):معیار ثبت در پرونده است(در صورتی که وزن قبل از بارداري مادر مشخص است  -1

مشخص باشد، آن را دقیقا روي عدد صفر در نمودار ) ماه قبل از بارداري 3حداکثر (اگر وزن قبل از بارداري مادر 
ا است که وزن گیري در شروع بارداري این ضربدر به این معن. بگذارید) ضربدر( Íوزن گیري ثبت و آنجا عالمت 

  .صفر است
طی هر نوبت مالقات با خانم باردار پس از توزین او و مقایسه وزن جدید با وزن قبلی، مقدار افزایش وزن را محاسبه 

پس از تعیین مقدار افزایش وزن روي محور عمودي مبنا در نمودار وزن گیري، وزن . و در جدول ثبت وزن بنویسید
سپس محل تالقی . زمان مراجعه را در کنار عدد مربوط به لفزایش وزن روي محور عمودي مبنا ثبت کنید مادر در

  .بگذارید)  ضربدر( Íخط وزن گیري و خط هفته بارداري مربوطه را پیدا کنید و عالمت 
قاطی که با ضربدر در هر نوبت مراجعه به همین ترتیب تا پایان مالقات هاي بارداري عمل کنید و در هر مالقات، ن

  .مشخص شده است را به هم وصل کنید
در صورتی که میزان وزن گیري مادر عدد صحیح نباشد، عدد صحیح بزرگتر از آن را در نظر بگیرید اما هنگام : نکته

و یا . کیلوگرم در نظر بگیرید 4کیلوگرم وزن گیري را  800/3مثال . ثبت وزن همان وزن واقعی مادر ثبت شود
  کیلوگرم در نظر بگیرید 5/3کیلوگرم وزن گیري را  300/3

  
  در صورتی که وزن مادر در قبل از بارداري مشخص نیست اما وزن در سه ماهه اول بارداري مشخص است  -2

میزان وزن گیري خانمی که در سه ماهه اول بارداري مراجعه می کند رفتار می دستورالعمل در این موارد مطابق 
در این حالت ابتداي بارداري را از روي محورخط صفر . است  1نمودار این گونه مادران شبیه مورد نحوه ترسیم . شود

  شروع می کنیم
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در صورتیکه اولین مراجعه مادر در سه ماهه دوم بارداري باشد و وزن قبل از بارداري و یا وزن سه ماهه اول  -3
ي خانمی که در سه ماهه دوم بارداري مراجعه می کند میزان وزن گیردستورالعمل مطابق .بارداري ثبت نشده باشد

  رفتار می شود
  

  معیارهاي وزن گیري نامناسب در خانم هاي باردار
بهترین معیار براي قضاوت در مورد این که وزن گیري مادران باردار مناسب است استفاده از جدول و نمودار وزن 

  .گیري مادران باردار می باشد
بر اساس الگوي ) در هر یک از گروه هاي کم وزن، طبیعی، اضافه وزن یا چاق(ري مادر باردار به هر دلیل که وزن گی

وزن گیري نامناسب به دو شکل قابل . جودل و نمودار وزن گیري پیشرفت نکند وزن گیري نامناسب اطالق می شود
دو حالت بسیار مهم است که وزن گیري کمتر از حد انتظار و وزن گیري بیش از حد انتظار، در هر . مشاهده است

این کار با معاینه و ارزیابی وضعیت مادر باردار . علت ریشه اي و زمینه اي وزن گیري نامناسب بررسی و معین گردد
  . و نیز انجام آزمایشات پارا کلینیکی انجام می شود

  :وزن گیري کمتر از انتظار
دریافت کند و یا شیب نمودار وزن گیري مادر از شیب  هرگاه مادر باردار بر اساس جدول وزن گیري وزن کمتري -1

 .نمودار مرجع کمتر و یا مسطح گردد وزن گیري کمتر از حد انتظار محسوب می گردد

 ))BMI(نمایه توده بدنی ( نمایه توده بدنی  با ( بارداري به بعد خانم هاي باردار چاق  15چنانچه از هفته  - 2
 .ز نیم کیلوگرم در ماه افزایش وزن داشته باشندکمتر ا) 30مساوي یا باالتر از 

بارداري به بعد خانم هاي باردار با وزن طبیعی، کمتر از یک کیلوگرم در ماه افزایش وزن  15چنانچه از هفته  -3
  .داشته باشند

  :وزن گیري بیش از انتظار
یب نمودار وزن گیري مادر از هرگاه مادر باردار بر اساس جدول وزن گیري وزن بیشتري دریافت کند و یا ش -1

 .شیب نمودار مرجع بیشترگردد وزن گیري بیش از حد انتظار محسوب می گردد

گاهی اوقات این ( کیلوگرم افزایش وزن داشته باشند 3بارداري خانم هاي باردار ماهانه بیش از  20بعد از هفته  -2
در این صورت ) عالمت پره اکالمپسی است امر به دلیل جمع شدن آب بطور غیر طبیعی در بدن است که اولین

این اقدامات در مجموعه مراقبت هاي ادغام یافته . اقدامات الزم براي کنترل مسمومیت بارداري باید انجام شود
 .دوران بارداري توضیح داده شده است

  افزایش وزن بیش از یک کیلوگرم در هفته در طول دوران بارداري -3
  :ر بر شمرد6طبق جدول می شود را می توان  نامناسبن گیري برخی از عوامل که سبب وز

 
  خالصه اي از مهمترین علل وزن گیري نامناسب و راهکارهاي پیشنهادي: 6جدول 

  راهکار پیشنهادي  علل وزن گیري نامناسب در دوران بارداري
  )غذاهاي بومی منطقهمتناسب با ( معرفی جانشین هاي غذایی هر گروه  دسترسی نداشتن به برخی اقالم غذایی

  شناسایی خرافات غذایی منطقه و اصالح نگرش با ارائه آموزش هاي الزم  خرافات و محدودیت هاي غذایی
  ناآگاهی تغذیه اي مادر و اطرافیان 

مشاوره و آموزش چهره به چهره و ارائه متون آموزشی ساده به خانم باردار و همراهان 
  او
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 مشاوره با مادر جهت علت یابی مشکل موجود -  آن افسردگی و بی اشتهایی ناشی از

  ارجاع به روانپزشک یا روان شناس جهت مشاوره -

معرفی خانواده به کمیته امداد امام خمینی با هماهنگی مرکز بهداشت  -  مشکالت مالی و اقتصادي
  استان

دیابت، مادران، عفونی، قلب و ( بیماریهاي زمینه اي
  ...)عروق و

 درمان آن و در صورت نیاز ارجاع به پزشک متخصصتشخیص نوع بیماري و  -

  کنترل تداخل غذا و داروي مصرفی با نظر متخصص تغذیه -

  تهوع و استفراغ بارداري

در صورت شدید بودن ، ارجاع به متخصص جهت بستري به بیمارستان و  -
سرم درمانی تا زمان تثبیت وضعیت بیمار و در صورت خفیف تا متوسط 

فصل چهارم مربوط به مشکالت شایع دوران بارداري  بودن طبق توصیه هاي
  .عمل شود

  حجم زیاد کار روزانه و استراحت ناکافی
مشاوره با همسر و سایر اعضاي خانواده براي کمک به مادر باردار و کاهش  -

 حجم کار و افزایش مدت استراحت او

  توصیه به مادر جهت پرهیز از دیر خوابیدن شبانه -
  توصیه به پیاده روي در طول روز و انجام کارهاي روزمره در حد متعادل -  ن فعالیت هاي جسمیبی تحرکی یا کم بود

  ارجاع به متخصص مادران و متخصص تغذیه -  )اکالمپسی و پره اکالمپسی( فشار خون باال

  استعمال سیگار و سایر مواد اعتیاد آور و برخی داروها

از انواع دود و آموزش در  مشاوره با مادر در مورد قطع مصرف سیگار و دوري -
 زمینه مضرات آن براي سالمت مادر و جنین

 اقدام براي ترك اعتیاد طبق دستور العمل مربوطه -

 کنترل داروهاي مصرفی و تعدیل دوز بر اساس نوع بیماري -

  کنترل تداخل غذا و داروي مصرفی با نظر متخصص تغذیه -

  
اسب تغذیه اي باشد از نظر آموزش تغذیه براي این افراد باید بعد از تعیین علت در صورتی که علت وزن گیري نامن

مصرف روزانه همه گروه هاي غذایی اصلی و ( توصیه هاي تغذیه اي مانند رعایت اصول تغذیه صحیح و تنوع و تعادل
ی تاکید بر مصرف منظم و به موقع مکمل هاي ویتامین، آهن و اسید فولیک و استراحت کاف) به مقادیر توصیه شده

در طول روز به صورت چهره به چهره و با بیانی ساده ارائه شود  و در صورتیکه بعد از آموزش و پی گیري روند وزن 
این اطالعات در فرم مراقبت بارداري توضیح داده و ثبت می  .گیري اصالح نشد به کارشناس تغذیه ارجاع داده شود

  .شود
ي غذایی مهم و مکمل هاي دارویی، در قسمت آموزش و توصیه الزم است عالوه بر سوال از مصرف برخی گروه ها

  . هاي این فرم توصیه هاي مناسب تغذیه اي ارائه شود
  

  .مواردي که مادر باردار باید به کارشناس تغذیه ارجاع داده شود
  سال 19مادران زیر  -1
عوارض بارداري و یا بیماري ها مادرانی که بنا به نظر متخصص زنان علت وزن گیري نامناسب آن ها مربوط به  -2

  .نبوده و علل تغذیه اي عامل وزم گیري نامناسب تشخیص داده شده است
3- BMI  25یا بیشتر از  5/18زیر ) یا سه ماهه اول بارداري(قبل از بارداري   
  داشتن رژیم غذایی درمانی براي یک بیماري -4
  ....کلیوي، فشار خون و بیماریهاي مادر باردار شامل دیابت، آنمی، بیماري  -5
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  توصیه هایی در خصوص شکایات شایع دوران بارداري
  ) (Heart Burnسوزش سر دل -1

رشد جنین و فشار آن به معده و دستگاه گوارش  رحم ،افزایش حجم  ،ل هورمونی عله ب سوزش سردل  
  .ایجاد می شودو در نتیجه ریفالکس اسید معده به قسمت تحتانی مري مادر 
  :یدنتوصیه ک هش سوزش سردلکابراي 
  .دنوعده غذاي سبک میل کن 4-5، اصلی و با حجم زیادوعده غذاي  3بجاي   )1
  .دنبجاي استفاده از مواد غذایی سرخ کرده، از غذاهاي آب پز و بخار پز استفاده کن )2
  .دنغذا را بخوبی جویده و به آرامی میل کن )3
  .دنبعد از صرف غذا کمی پیاده روي کن )4
 . دنو ادویه دار بخصوص ادویه تند کمتر استفاده کن از غذاهاي چرب )5
و سایر نوشیدنی هاي حاوي کافئین را قطع کرده و بجـاي  ، نوشابه هاي گاز دار مصرف شکالت، قهوه، چاي )6

  .دنآن آب بنوش
اسید معده را جذب می کنند مانند  اضافهد و از غذاهایــــی که ناز مــــصرف سرکه همراه ساالد پرهیز کن )7

 .دنتخم مرغ یا غذاهاي نشاسته اي استفاده کن  شیر،
  .دکنن پرهیزیا خم شدن به جلو بعد از صرف غذا یا آشامیدن از دراز کشیدن  )8
 .در هنگام استراحت زیر سر را باالتر از سطح بدن قرار دهند )9
استفاده می توان از آنتی اسیدها با رعایت همه اصول فوق، سوزش سر دل همچنان ادامه داشت  صورتی که رد
  .کرد

  
  )Morning Sickness(تهوع صبحگاهی -2

در ابتداي صبح ایجاد شده و بعد از گذشت چنـد سـاعت    "معموال. موارد دیده می شود% 70تا   50ایــن حــالت در
  .بر طرف می شود

  :موارد زیر را به خانم باردار توصیه کنید
  .دنت میل کنصبحها قبل از برخواستن از رختخواب یک تکه نان یا بیسکوی )1
  .دنوعده غذا در حجم کم میل کن 4-5وعده غذا  3در طول روز بجاي  )2
  .ه نباشددند تا بوي شدید و تند غذا آزار دهندر زمان آشپزي، پنجره آشپزخانه را باز بگذار )3
 رب، سرخ کرده و پر ادویه یا هر غذایی که معده را تحریک می کنـد پرهیـز  ـــذاهاي چــاز مصرف غ )4

  .دکنن
تهوع نیز می توان از یک تکه نان یا بیسکویت براي بهبود ایـن  با بروز ناراحتی معده همراه  تدر صور )5

  .درحالت استفاده ک
  .د و نه همراه غذاناز مایعات بین وعده هاي غذایی استفاده کن )6
مایعات و غذاها  "، ترجیحاغذاها و مایعات سرد بیش از نوع گرم آنها قابل تحمل می باشنداز آنجا که  )7

  .ا سرد میل کنندر
  .دند و بعد از صرف غذا استراحت کننبه آرامی غذا بخور )8
  .دننبه مدت طوالنی گرسنه نما )9
  

  .دند، استراحت کنناحساس خستگی کردکه هر زمان  )10
همسر او توصیه شود حمایت روحی و روانـی خـود را از خـانم     "باید به اطرافیان خانم باردار خصوصا )11

 .باردار ابراز کنند
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بـه روش   B6که رعایت توصیه هاي فوق منجر به بهبودي بیمار نگردیـد تجـویز ویتـامین    در صورتی 
استفاده از ویتامین ها توسط مادر قبل از شروع حـاملگی نیـز مـی توانـد     . عضالنی می تواند به درمان کمک کند

  .باعث کاهش تهوع و استفراغ حاملگی شود
  

  )Edema( ادم بارداري-3
فشـار   در نتیجـه این حالـت  . ر، ورم مختصري در ساق و قوزك پا مشاهده می شوددر اکثر خانم هاي باردا  

  .رحم و محتویات آن روي وریدهاي لگنی و مختل شدن بازگشت وریدي خون از پاها ایجاد می شود
  .رف نمک و اغذیه شور می باشدــمص ردنـــدود کــمحتوصیه هاي تغذیه اي در این مورد، شامل 

از افزودن نمک اضافی به غذاها و یا اسـتفاده از مـواد خـوراکی    توصیه شود وز ادم باید براي پیشگیري از بر
و ترشـیجات خـودداري    ها، ماهی شور، بیسکویت هاي شور، شورشور  نمک دار از جمله چیپس سیب زمینی، آجیل

  .دشو
ارخون بـاال کـه   مگر در صورت وجود بیماریهاي قلبی و فش(گرم در روز باشد  5نباید بیش از  مصرف نمک  

در صورتی کـه ادم جنرالیـزه همـراه بـا افـزایش      ). توصــیه می شودذایی ــمحدودیت شدید مصرف نمک در رژیم غ
فشارخون باشد و بعد از هفته بیستم حاملگی رخ دهد، باید به وجود پره اکالمپسی شک کرد و اقـدامات تشخیصـی   

  .ط پزشک انجام شودتوس...) مانند اندازه گیري پروتئین ادرار و (الزم 
دراز . بـه پهلـو دراز بکشـد   در روز بـار   4-5 در صورت بروز ورم توصیه می شود خـانم بـاردار   به طور کلی

در همه خانم هاي باردار باعث خون رسانی بهتر به اعضاي لگنی از جمله ) به پهلوي چپ "خصوصا(کشیدن به پهلو 
  .ز پیشرفت ادم نیز جلوگیري می کنداین کار ا .رحم و جنین و همچنین پــاهــا می شود

توصیه دیگر این که بهتر است زن باردار به مدت طوالنی از ایستادن و یا نشستن روي صـندلی بـا پاهـاي    
دراز کشیدن متناوب در طول روز در حالی که پاها در سطحی باالتــر از بـــدن قـــرار گیرد . آویزان خودداري کند

  .به بازگشت وریدي خون از پاها کمک می کند) پاهابا گذاشتن بالش زیر  "مثال(
  

  و ویار حاملگی) Pica(پیکا  -4
منظور از پیکا خوردن مواد غیر غذایی مانند خاك، یخ، گچ، کبریت سوخته، مــو، سنگ، ماسه، زغال چوب   

  .می باشد... و 
ا تاریخچه پیکا در کودکی بیشترین شیوع پیکا در افرادي  است که در نواحی روستایی زندگی می کنند و ی  

  .یا در خانواده خود داشته اند
در برخی افراد پیکا براي کنترل تهوع یا استرس هاي عصبی، لذت از جویدن برخی مواد، یا به علل وراثتی   

  .و یا تشویق اطرافیان یا خانواده فرد می باشد) تمایل ارثی به مصرف برخی مواد(
رقابـت در هضـم و جـذب مـواد     (و گوارشـی  ) به شکل آنمی(خونی خطرات احتمالی پیکا شامل مشکالت   

باید مشاوره با بیماران مبتال به پیکا انجام گیرد و نوع ماده مصرف شده و علت مصـرف آن تعیـین   . می باشد) مغذي
در مـورد پیکـا   . شود و خطرات مصرف آن باید مطابق با فرهنگ فرد به روشی صحیح به خانم باردار تذکر داده شود

  . توصیه می شود شمارش کامل خون براي بررسی وجود کم خونی درخواست شود
امـا اگـر در   . حالتی است که در آن، خانم باردار به مصرف یک ماده غذایی تمایل زیادي پیدا مـی کنـد   ویار حاملگی

دهـاي تغذیـه   مصرف این مواد بگونــه اي افراط شود که از خوردن غذاهاي اصلی سرباز زند، ممکن است دچار کمبو
اي شود و در این مورد باید آموزش هاي الزم در رابطه با رعایت تنوع و تعادل در مصرف مواد غذایی به خانم بـاردار  

  .داده شود
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   (Constipation) یبوست -5
  .ایجاد می شودیبوست  کاهش یافته و روده هاحرکت طبیعی تاثیر هورمونها، در دوران بارداري بعلت   

  :.دکنیتوصیه  ها حرکت رودهتنظیم براي کمک به 
وپخته، ) سبزي خوردن(سبزیهاي خام  و به همراه مایعات فراوان غالت و غذاهاي پرفیبر مانند حبوبات .1

 .مصرف کنندساالد و  میوه هاي تازه
  .دناستفاده کنمانند سنگک و نان جو سبوس دار هاي نان از  .2
 . دنکن استفادهیا آب آلو و برگه  ،آلوي تازهروزانه  .3
 .دنکن یلنان و عسل م صبحانه وعدهدر  .4
  .همراه ساالد از روغن زیتون یا سایرروغنهاي مایع استفاده کنند .5
  .دنانجام ده پیاده رويروزانه ورزشهاي سبکی مانند  .6
 .دناز ملین هاي دارویی استفاده نکنحتی االمکان  .7

.  
  بیماریهاي دوران بارداري

  )Anemia(آنمی  -1
  .گرم در دسی لیتر باشد11ه زمانی اطالق می شود که هموگلوبین خانم باردار کمتر از آنمی دوران بارداري ب

گرم در دسی لیتر آنمی محسوب می شود بنـابراین مـادري    5/10در سه ماهه دوم بارداري هموگلوبین کمتر از : نکته
د آنمیـک تحـت درمـان قـرار     گرم در دسی لیتر دارد باید به عنـوان فـر   11که در شروع بارداري هموگلوبین کمتر از 

   .بگیرد
  
  )Preeclampsia & Eclampsia) (افزایش فشارخون در اثر بارداري(پره اکالمپسی و اکالمپسی  -2

این . پره اکالمپسی با افزایش فشارخون، پروتئینوري و ادم بعد از هفته بیستم بارداري تشخیــص داده می شود
  .سال اتفاق می افتد 35یا باالي  20زیر  حالت اغلب در اولین حاملگی ها و در سنین

این . خانم باردار باید بستري شود "با تشخیص پـــره اکالمپسی معموال. می شود 1منجر به تشنج  "اکالمپسی غالبا
چاقی یکی از عوامل خطر ابتالء به ..افراد باید براي مشاوره تغذیه ورژیم درمانی به کارشناس تغذیه ارجاع داده شوند

  .کالمپسی می باشدپره ا
  

  :با کاهش وزن گیري) Malnutrition(سوء تغذیه  -3
 عالئم  بالینی •

بسـته  ) پروتئین(و درشت مغذي ها ) ویتامین ها و امالح(عالئم سوء تغذیه اعم از کمبود انرژي، انواع ریزمغذي ها  -
  : به نوع و شدت کمبود متفاوت است

تگی، آتروفی عضالت، ابـتالء بـه  عفونتهـاي مکـرر، ادم، تحمـل      وزن گیري ناکافی، کاهش چربی بدن، ضعف و خس
  . نکردن سرما، تاخیر در بهبود زخم، زخمهاي پوستی و ریزش مو از عالئم عمده سوء تغذیه هستند

 راههاي تشخیص  •
  . بهترین عالمت سوء تغذیه در خانم هاي باردار وزن گیري نامناسب در طول دوران بارداري است

البتـه برخـی از ایـن عالئـم غیـر      . کی دقیق نیز می تواند عالئـم سـوء تغذیـه را مشـخص کنـد     یک معاینه فیزی
بـه عنـوان   . اختصاصی هستند و تغییرات فیزیولوژیک بارداري ممکن است تفسیر یافته هاي بالینی را مغشوش کنـد 

ا ممکـن اسـت یـک یافتـه     انرژي وجود دارد رخ می دهد ام –مثال ادم اندام تحتاتی اغلب زمانی که کمبود پروتئین 

                                                
1  Seizure 
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تفسیر یافته هاي بالینی با گرفتن شرح حـــال و سابقه بیماري در خانم . طبیعی در سه ماهه سوم بارداري نیز باشد
اندازه هاي آنتروپومتریک اطالعات . باردار و در صورت لزوم درخواست برخی تستهاي آزمایشگاهی، ساده تر می شود

) مانند سوء تغذیه مزمن(و دراز مدت ) مانند سوء تغذیه حاد(اردار در کوتاه مدت سودمندي از وضعیت تغذیه خانم ب
  .ارائه می دهد

، )آلبومین و پره آلبومین(، پروتئین پالسما CBCدر بررسی وضعیت تغذیه خانم هاي باردار آزمایشاتی همچون 
  .می تواند کمک کننده باشد... آهن و فریتین سرم و 

  
 :در دوران بارداري علل سوء تغذیه مادران 

  :عوامل مستعد کننده زنان به سوء تغذیه در دوران بارداري عبارتند از
- BMI  قبل از بارداري   5/18کمتر از  
  )سانتیمتر 150کمتر از (کوتاهی قد  -
  سابقه تولد نوزاد کم وزن  و چندقلویی  -
  سالگی  35و بعد از  18حاملگی قبل از  -
  )کمتر از سه سال(با فاصله کم  "حاملگی هاي مکرر خصوصا -
  ناآگاهی زنان از تغذیه صحیح در دوران بارداري  -
  در آمد ناکافی و وضعیت اقتصادي نامطلوب خانواده -
ابتالء  به بیماریهاي مزمن نظیر بیماریهاي قلبی، کلیوي، دیابت و فشارخون باال  وبیماري هاي عفونی نظیر سل و  -

  ماالریا
  اعتیاد -
  بدنی سنگین وزیادمانندکارسخت درمزرعه یا ایستادن به مدت طوالنی در محل کار یا منزل  فعالیت -

سوء تغذیه حاد و شدید دوران بارداري در خانم هائی که قبل از بارداري نیز از تغذیه مناسـبی برخـوردار نبـوده انـد     
  .خطر تولد نوزاد نارس و یا مرگ جنین را افزایش می دهد

  
  : عوارض

 "یه شدید در اوایل بارداري سبب بروز نقایص جسمی و ذهنی در جنین و در اواخر بارداري عمدتاسوء تغذ  
سوء تغذیه چـه خفیـف و متوسـط و چـه شـدید هـم بـر        . سبب کاهش رشد جنین و تولد نوزاد کم وزن خواهد شد

وزن گیري ناکـافی   وزن گیري کمتر از حد مطلوب در بارداري سبب. سالمت مادر و هم بر سالمت جنین موثر است
و افزایش احتمال مرگ جنــین و در مـادران بــاردار سـبب افـزایش      )  LBW(جنین، کم وزنی نوزاد در زمان تولد 

خطر اکالمـپسی و پره اکالمپسی، خونریزي و کم خونی مزمن پـس از زایمــان و عـوارض طوالنــی مـدت آن مـی      
  .اري نوزاد از دیگر عوارض وزن گیري ناکافی می باشدخستگی، ضعف و عدم توانایی در شیر دهی و نگهد. گردد

  
  : چاقی

نیـز نـوعی سـوء تغذیـه     ) اضـافه وزن و چـاقی در مـادر  (وزن گیري بیش از مقدار الزم در دوران بـارداري 
محسوب می شود که سبب طوالنی شدن مدت بارداري، دیابت بارداري، پره اکالمپسـی، افزایــش احتمـال عـوارض     

خونریزي بعد از زایمان، ماکروزومی جنین ، دشوار شدن زایمان، افزایش احتمـال سـزارین، ، عفونـت     زمـان زایمان،
زخم، عفونت دستگاه ادراري، عفونت لگن ، مرده زایی و    باز نگشتن مادر به وزن قبل از بارداري حتـی بـا گذشـت    

  . چـاق در دوران بارداري توصیه نمی شود  تجـویز رژیم الغـري براي مـادران. شود. سالها از زمان زایمان می شود
  

  :درمان
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گرفتن شرح حال کامل و اطالع از وضعیت تغذیه خانم باردار در اولین مالقات دوران بارداري ضروري مـی  
با توجه به علت سوء تغذیه و با هدف بهبود وضعیت تغذیه و تامین مواد مغذي و کالري الزم براي خانم بـاردار  .باشد

همه خانم هاي باردار مشکوك به سوء تغذیه به مراقبت هاي ویژه نیاز دارنـد  . داخله مناسب صورت گیردالزم است م
  .وباید به کارشناس تغذیه ارجاع داده شوند

     
 :)Gestational Diabetes Mellitus(دیابت بارداري  4 - 
در . لگی برطرف      می شودبعد از ختم حام "دیابت بارداري یک اختالل نیمه دوم حاملگی است و عموما   

از عوامل خطر مرتبط با ایجادآن . به معناي دیابت آشکار است "حالی که هیپرگلیسمی در تریمستر اول معموال
 "ایــن دیابت مربوط به خانم هاي بارداري است که قبال.خانوادگی دیابت می باشد سن و وزن بارداري و سابقه

در ایـن اخـتالل احتمـال تولـد نـــوزاد نـــارس، مـاکروزومی، اریترمـی،         . هیچ سابقه اي از دیابت نداشته انـد  
. افـزایش مـی یابـد   ) پـره اکالمپسـی  (هایپربیلی روبینمی، هایبوگلیسمی نوزاد ، مرده زایی و افزایش فشار خون 

  .می باشد  GCTساده ترین تست براي تشخیص دیابت حاملگی، 
تشخیص داده شده است باید عـالوه بـر  ارجـاع بـه کارشـناس      براي خانم هایی که دیابت بارداري در آنها   

  تغذیه ، تاکید بر تامین همه مواد مغذي مورد نیاز به شرح زیر الزم است؛ 
 ).با کنترل شدید قند خون و انسولین درمانی(از هیپرگلیسمی وکتوز پیشگیري شود •
  .از وزن گیري مناسب آن ها اطمینان حاصل شود •

  :تال به دیابت توصیه کنیدبه خانم هاي باردار مب
  .میل کنند) وعده در روز 5(غذا را در حجم کم و به دفعات بیشتر  "حتما -1
 .در هیچ وعده اي بیش از حد غذا نخورند -2
 .در برنامه غذایی خود از همه گروه هاي غذایی به شکل متنوع و متعادل استفاده کنند -3
 .مصرف غذاهاي چرب و سرخ کرده را کاهش دهند -4
 .را کاهش دهندمصرف نمک  -5
 .را کاهش دهند) مانند قند ،شکر و تنقالت شیرین(مصرف قندهاي ساده  - 6
توصیه می شود در طول بارداري وزن گیـري تـا    26باالتر از  BMIدر خانم هاي باردار مبتال به دیابت با  -7

 . کیلوگرم داشته باشند 9حدود 
  :عالوه بر توصیه هاي فوق، بر رعایت نکات ذیل تاکید شود

  .مصرف میان وعده هاي متعدد خودداري کننداز  •
 .بعد از وعده هاي غذایی کمی پیاده روي داشته باشند •
 .کنترل قند خون هفتگی انجام شود •
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  تغذیه مادران شیرده
  

مصرف مواد مغذي به مقدار الزم و کافی در دوران شیردهی، مادر را در تداوم شیردهی موفقیـت آمیـز خـود    
ه مناسب مادر در این دوران براي حفظ بنیه، سالمت و اعتماد بـه نفـس مـادر و همچنـین     تغذی. کمک می کند

توجه به تغذیـه دوران شـیردهی از جهـت حفـظ و نگهـداري      . تامین نیازهاي تغذیه اي نوزاد ضروري می باشد
  .ذخایر بدن مادر نیز اهمیت زیادي دارد

  
  :توجهات تغذیه اي خاص در دوران شیردهی

سهم هاي توصیه شده در هر گروه از مواد غذایی در دوران شیردهی مشابه دوران بارداري مـی  هرم غذایی و 
  .باشد

براي تامین این مقدار . کیلوکالري بیش از دوران قبل از بارداري است 500نیاز مادر شیرده به کالري حدود  •
) است در این دوران مصرف شودشامل انواع چربی ها و پروتئین، که الزم (کالري عالوه بر مواد غذایی مقوي 

دریافت کالري ناکافی سـبب  . از چربی هاي ذخیره شده در بدن مادر در دوران بارداري نیز استفاده می شود
 .کاهش تولید شیر می شود

مایعات شامل ) لیوان در روز 8-10حدود (مادران شیرده جهت پیشگیري از کم آبی بدن باید به اندازه کافی  •
به عنوان مثال نوشـیدن   .آب میوه و حتی مواد غذایی آب دار مانند انواع خورش ها بنوشندشیر، دوغ، چاي، 

الزم به ذکر است تولید . یک لیوان شیر، آب میوه یا آب در هر وعده غذا وهر نوبت شیردهی توصیه می شود
فـزایش تولیـد   شیر مادر بستگی به مقدار مصرف مایعات ندارد به عبارت دیگر افزایش مصرف مایعات سـبب ا 

 . شیرنمی شود
بایـد کـاهش یابـد زیـرا     ..... از طرف دیگر، مصرف نوشابه هاي کافئین دار اعم از چاي غلیظ، قهـوه، کوکـاکوال و   

همچنین از آشامیدن .مصرف این مواد ممکن است سبب تحریک پذیري، بی اشتهایی و کم خوابی شیرخوار شود
 .الکل نیز باید خودداري کرد

مقـدار ویتـامین  موجـود در    . ینها، غذاي مادر شیرده باید حاوي مقادیر زیادي مواد مغذي باشداز نظر ویتام •
 .انعکاسی از مقدار ویتامین مصرفی مادر است "شیر مادر عمدتا

از نظر امالح معدنی، برخی از این مواد مانند کلسیم، فسفر، آهن و روي بدون دخالت تغذیه مادر، از ذخـایر   •
اما مقدار برخی امالح همچون ید در شیرمادر ارتبـاط مسـتقیمی بـا تغذیـه او     . رد می شوندبدن او در شیر وا

توصیه می شود مادران شیرده همچون دوران بارداري از نمک یددار تصفیه شده به مقـدار کـافی و بـا    . دارد
ز نـور یـد   شرایط نگهداري مناسب استفاده کنند یعنی با نگهداري نمـک یـددار در ظـروف در بسـته و دور ا    

همچنین توصیه می شود جهت پایدار ماندن ید در غـذاها، نمـک در انتهـاي    . موجود در نمک را حفظ کنند
بنابراین در هر حال تغذیه مناسب مادر شیرده جهـت تـامین انـواع امـالح ضـروري      . پخت به غذا اضافه شود

 .کلسیم، آهن و ید براي سالمتی مادر و شیرخوار ضروري است "مخصوصا
 .ماه بعد از زایمان ادامه یابد 3نظر مکملها، الزم است مصرف قرص فروسولفات تا از  •
مصرف برخی غذاها مانند سیـر، انواع کلـم، پـیاز، مارچوبه و تربچه و یا غذاهـاي پرادویه و پـر چاشنی  •

ممکن است روي طعم شیر اثر بگذارد و تغییر ناگهانی طعم شیر سبب تمایل نداشتن شیرخوار به 
با توجه به تاثیر برخی مواد غذایی بر طعم شیر، در صورتی که شیر خوار از شیر خوردن . یرخوردن شودش

 .امتناع می کند بهتر است مادران از مصرف این مواد خودداري کرده یا مصرف آن را محدود کنند
الزم به ذکر است که . کاهش وزن بعد از زایمان باید تدریجی صورت گیرد تا بر مقدار شیر مادر تاثیر نگذارد •

شیردهی خود سبب کاهش تدریجی وزن مادر می شود، با این شرط که مـواد مغـذي الزم بـا مصـرف مـواد      
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کاهش وزن در دوران شـیردهی باید بیشـتر متکی بر افزایش تحرك و . غذایی مناسب براي مادر تامین شود
وزن گـــیري مناسـب شـیرخوار در    . غذاییانجام فعالیت هاي بدنی باشد تا کم خوري و محدود کردن رژیم 

ماه اول نشان دهنده کافی بودن مقدار شیر مادر مـی باشـد و مـادر بـا      6طول دوران شیرخوارگی بخصوص 
 . گرم در هفته کاهش وزن داشته باشد 450اطمینان از کافی بودن شیرخود می تواند کمتر از 

در ایـن مـورد و   . است از سـایر مـادران کمتـر باشـد     تولید شیر در مادران مبتال به سوء تغذیه شدید ممکن •
) کیلـو کـالري   750تا (می باشد مادران باید انرژي دریافتی روزانه خود را   5/18کمتر از  BMIمواردي که 
 . افزیش دهند

مادر شیرده حتی اگر مبتال به سوء تغذیه باشد می تواند شیر تولید کند اما باید توجه داشت کـه در چنـین    •
ذخایر غذایی بدن مادر صرف تولید شیر می شود و در نتیجه مادر به دلیل تخلیه ذخایر بدنی خـود   شرایطی

بنـابراین تغذیـه مناسـب    . و احساس ضعف، خستگی و بی حوصلگی توان مراقبت از کودك را نخواهد داشت
نـدازد و هـم در   مادر در دوره شیردهی براي پیشگیري از سوء تغذیه او که هم سالمت مادر را به خطر مـی ا 

 .مراقبت از کودك اختالل ایجاد می کند حائز اهمیت است
  .پس از اتمام دوران شیردهی، نیازهاي تغذیه اي مادر به وضعیت عادي باز می گردد

در صورت تغذیه نادرست و ناکافی در دوران شیردهی، مادر بیش از شـیرخوار متضـرر مـی شـود و بـا عوارضـی       
  .مواجه خواهد شد..... ت دندانی، کم خونی و همچون پوکی استخوان، مشکال

  
  :فعالیت بدنی

  .فعالیت بدنی مناسب براي بهبود وضعیت جسمانی و روانی مادر شیرده مهم است
اگـر چـه ورزش مـنـظـم و در حد متعادل در زنانی که قبل از بارداري از نظر جسمانی متناسب بوده اند مـانعی  

دیده شده پس از فعالیت بدنی شدید و ورزش مادر شیرده ، به علت ورود اسید  در برابر شیردهی نیست اما گاهی
در ایـن مواقـع الزم   . الکتیک به شیر، طعم تلخ در شیر ایجاد می شود و شیرخوار از خوردن شیر امتناع می کند

دار کمـی از  است مادر قبل از شیردادن، سینه خود را بشوید و اگر هنوزشیر خوار مایل به شیر خوردن نیست مق
  .شیر خود را قبل از تغذیه شیرخوار بدوشد و دور بریزد

  
  
  

  مادران باردار و شیرده از برنامه بین بخشی حمایت تغذیه اي 
  دچار سوء تغذیه نیازمند

  
ماه تحت پوشش قرار  12ماه پس از زایمان و به مدت  6زنان باردار از ابتداي ماه چهارم حاملکی تا  برنامه، در این

د و منظور از زنان شیرده در حقیقت همان زنان بارداري هستند که از ابتداي برنامه تحت پوشش بوده اند تا یرنگمی 
در این برنامه تنها مناطق روستایی انتخاب شده مورد مداخله قرار . ار شوندبدین ترتیب از شیر دهی موفقی برخورد

سوء تغذیه در خانوارهاي نیازمند با بارداري نوبت اول می زنان روستایی مبتال به  ،گروه هدفبنابراین  .می گیرند
که تعداد مادران واجد شرایط کمتر از تعداد پیش بینی شده باشد، می توان مادران باردار نوبت  در صورتی. باشند

  :سایر شرایط به شرح زیر است. دوم را تحت پوشش قرار داد
  . معرفی می شوند جهت دریافت سبد غذایی به بنیاد علويزنان باردار شناسایی شده طی یک لیست محرمانه   -
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زنان باردار دچار سوء تغذیه و نیازمند که بر اساس شاخص هاي تعیین شده شناسایی می شوند فقط درطول یک  -
  .بارداري می توانند از مزایاي این برنامه استفاده کنند

ت کارت مراقبت و شرکت در کالس هاي آموزشی کلیه زنانی که سبد غذایی دریافت می کنند ملزم به دریاف -
  .مربوطه و انجام کلیه توصیه هاي کارکنان بهداشتی می باشند

کارتی جهت ثبت حضور مادران در کالس آموزشی طراحی شود و پس از حضور مادر در کالس آموزشی و تائید  -
پس از ... اي ، تنظیم خانواده و مرکز بهداشتی مبنی بر آموزش کامل مادر در خصوص مسائل بهداشتی ، تغذیه

   .مشاهده کارت  سبد غذایی نوبت آتی را در اختیار مادر قرار دهد
  .ماه می باشد 6اولویت پذیرش با زنان باردار زیر  -
  .در هنگام مراجعه مادر به مراکز بهداشتی درمانی تکمیل و در پرونده مادر قرار داده می شودمخصوصی فرم  -
  .ماه تکمیل و به دفتر بهبود تغذیه ارسال می گردد 6ایان هر در پ دیگريفرم  -
  .تمامی مکاتبات با بنیاد علوي از طریق دفتر بهبود تغذیه جامعه انجام می شود -
استانها با توجه به غذاهاي بومی می توانند مواد . سبد غذایی پیشنهادي توسط دفتر بهبود تغذیه ارائه می شود -

همکاران بنیاد علوي در این مورد همکاري الزم . گی این دفتر و  بنیاد علوي جایگزین نمایندغذایی سبد را با هماهن
  . را خواهند نمود

 
  :شاخص هاي انتخاب مادران باردار تحت پوشش برنامه

 ) شرایط منع مطلق بارداري(و نداشتن بیماري ) به تایید شوراي اسالمی منطقه سکونت(نیازمند بودن مادر )الف

تغذیه اي به شرح زیر و با تایید اعضاي تیم سالمت می توانند از این –بودن یکی از شاخص هاي بهداشتی  دارا)ب
 :خدمات استفاده نمایند

1- BMI  5/18کمتر از 

 کیلوگرم در فبل از بارداري 45وزن کمتر از -2

 )در سه ماهه دوم بارداري(گرم در دسی لیتر  5/10هموگلوبین کمتر از  -3

 یی و بیشترقلو دو -4

 BMIوزن گیري نامطلوب دوران بارداري براساس جدول میزان افزایش وزن برحسب  -5

  زنان باردار نیاز مند به ترتیب اولویت تنها در بارداري اول و دوم می توانند از این برنامه استفاده نمایند :توجه

 :قرار نمی گیرند تحت پوشش برنامهافراد زیر 

 بارداري دارند افرادي که  منع مطلق-1

که علیرغم توصیه ها برنامه تنظیم خانواده را رعایت نکرده و باردار شده (سال  35سال و باالي 18بارداري زیر -2
سال در صورتی که  مشکل نازایی داشته و  اولین بارداري آنها باشد می توانند استفاده  35باشند، براي افراد با الي 

 )کنند 

  حهت دریافت مراقبتهاي دوران بارداري مراجعه نمی کنندافرادي که به طور منظم  -3
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  تغذیه دوران سالمندي
  

اطالق می گردد ولی تغییرات سالمندي از  سالها قبل آغاز مـی   ترباالسال و  60گرچه دوران سالمندي به 
. رخـوردار اسـت  توجه به تغذیه در این دوران به دلیل تغییر نیازهاي تغذیه اي بدن از اهمیــت به سزایی ب.شود
ه دوداروها، بیماریها و پدیده هاي بیولوژیکی دوران میانسالی و سالمندي ب از تاثرمبه مواد مغذي  سالمنداننیاز 

  .و در افراد مختلف با یکدیگر متفاوت است
بـه شـکلی کـه تمـامی      اسـت غذاهاي ساده و کم حجم  اي براي این سنین ، تهیه تغذیه توصیهمهمترین   

 برنامـه غذا در  نوعانتخاب .باشد اومتناسب با فرهنگ مصرف تامین گردد و در عین حال مواد مغذي  بهنیازهاي فرد 
 یمواد غذایی کم چربسالمندان، مصرف برنامه غذایی  نکته اساسی در .غذایی روزانه از اهمیت خاصی برخوردار است

  .استکم نمک و پر فیبر  ،....)مه و مانند شیر ولبنیات کم چرب، کاهش مصرف روغن، کره، خا( و کم کلسترول
مصرف متنوع و متعادل مواد . شده به عنوان راهنماي مصرف معرفی شده اندتوصیه  با مقادیرگروه غذایی  5در اینجا 

  : غذایی از همه گروههاي غذایی اصلی در روز توصیه می شود
 

  
  ازهاي تغذیه اي خاص سالمندان ین

دن ــــ آب براي پیشگیري از یبوست وکم آبـی ب ” ترجیحا مایعاتوان لی 6-8 مصرف روزانه درافراد مسن §
و بـه   احسـاس تشـنگی مـی کننـد     کمتر علیرغم  نیاز واقعی به مایعاتمسن را افراد ـــزی ،دکنیه توصیــ

  . بیشتر مستعد کم آبی بدن و یبوست هستند همین دلیل
 متابولیسـمی بـدن بـه انـرژي کمتـر از     کاهش می یابد به همـین علـت نیـاز     انرژيبا افزایش سن نیاز به  §

کمتـري بـراي   غـذاي   مندنیازدر نتیجه کمتري دارند و بدنی افراد مسن فعالیت  .سایرگروههاي سنی است
غذاهاي کم حجم و غنی از  توصیه کنید ،براي محدود کردن دریافت انرژي.ندهستثابت نگهداشتن وزنشان 

 .د هنکاهش دنیز ین و چربیها  را رو مصرف مواد شی نندک مصرف مواد مغذي را بیشتر
از منابع با کیفیـت بـاال    دمورد نیاز بدن بای پروتئیناز آنجاکه در سالمندان نیاز به انرژي کاهش می یابد،  §

تخم مـرغ، فـرآورده هـاي لبنـی بـدون      سفیده چربی، مرغ، ماهی، کم مانند گوشتهاي ) از لحاظ پروتئین(
حبوبات نیز از منابع گیاهی پروتئین هستند که اگر با هـم مصـرف   غالت و . تامین شود یچربی یا کم چرب

کـل انـرژي   % 15پـروتئین حـدود    . شوند تمامی اسیدهاي امینه ضروري مورد نیاز بدن را تامین می کنند
مانند انواع (توصیه کنید حدود نصف پروتئین مصرفی روزانه از نوع حیوانی باشد . روزانه را تشکیل می دهد

 ).گوشت
کـل انـــرژي   % 30دریافـت چربـی نبایـد بـیش از      .در رژیم غذایی سالمندان محدود شود دبای چربیها مصرف

کـه  )شامل چربی پنهان در گوشت ، انواع روغن جامد و کره(سهم چربی اشباع  "دریافتی در روز باشد، خصوصا
سالمندان افـزایش   ندبچربی  توده قداربا افزایش سن م. انرژي دریافتی روزانه کنترل شود% 10باید تا حداکثر 

بیماریهاي قلبی  و دیابت افزایش فشارخون ، ی نظیرییهاربیماخطر ابتال به چاقی و  احتمالمی یابد و در نتیجه 
بطور کلی باید میزان . سال مفید است 70تا  50کنترل شدید چربی خون براي سنین .و عروقی افزایش می یابد

چند نمونه از مقدار کلسـترول برخـی مـواد     1جدول در .رم در روز باشدمیلی گ 300کلسترول مصرفی کمتر از 
  :غذایی آورده شده است
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 مقدار کلسترول موجود در تعدادي از مواد غذاییمقایسه : 1جدول 
  

  ماده غذایی
ــوان   ــک لی ی
ــدون  ــیر ب ش

  چربی

نصف لیـوان  
  بستنی

ــوان   ــک لی ی
ــیر پـــر   شـ

  چربی

ــق   ــک قاش ی
مربـا خـوري   

  کره

ــرم  90 گـــ
گوشـــــــت 
ــفند و  گوسـ
  گوساله

ــرم  90 گـــ
  گوشت مرغ

یـــک عـــدد 
تخــم مــرغ  

  درشت

ــرم  90 گـ
جگــر گــاو و 
گوســــاله و 

  گوسفند

گرم مغز  90
ــاو و  گــــــ

  گوسفند

  5  27  33  31  56  85  218  330  1420  (mg)کلسترول

  
بنابراین بـا افـزایش سـن نیـاز بـدن بـه       با افزایش سن کاهش می یابد بدن  Dکلسیم و ویتامین جذب  §

افـزایش مـی   ) استفاده از نور آفتـاب ( Dوتامین  ویتامین ) مانند شیر و لبنیات(مصرف منابع غنی کلسیم 
 بر این اساس توصیه می شـود . را توصیه کنید Dمصرف جگر و روغن کبد ماهی براي تامین ویتامین . یابد

میلـی گـرم  در روز کلسـیم     1500تـا   1000سـال   60بالغین باالي چنین همه سال و هم 50زنان باالي 
  . کنند دریافت) از طریق مصرف مواد غذایی غنی از کلسیم و مکمل دارویی "عامجمو(
مصرف مقدار مناسبی از گوشـت قرمـز،    .کاهش می یابدبدن  B12ویتامین  توانایی جذب  با افزایش سن §

را مـورد    B12بـه عنـوان منـابع ویتـامین     )  طبق واحد اندازه گیري معرفی شده(ماهی، شیر و تخم مرغ 
 .ار دهیدتاکید قر

به علل مختلف در سالمندان شایع است زیرا با باال رفتن سن متابولیسم این ویتامین  B6ویتامین کمبود  §
از طرف دیگر در سالمندان به علت مصرف ناکافی گوشت دریافت این . افزایش و جذب آن کاهش می یابد

جمله انواع گوشت، جگر، شیر، تخم  توصیه کنید روزانه منابع غنی این ویتامین از. ویتامین کاهش می یابد
  .مصرف شود) پوست نگرفته(مرغ، حبوبات و غالت کامل 

ه غذاهاي کم ـــرادي کــدر سالمندان نسبت به افراد دیگر شیوع کمتري دارد اما در اف آهن کم خونی فقر §
ند بـه آهـن   نیاز مردان و زنان سالم .و یا مشکوك به سوء تغذیه هستند شایع است انرژي مصرف می کنند

 زرده تخـم مـرغ، گوشـت،   . میلـی گـرم اسـت     7به طور متوسط میزان توصیه شده روزانه  است و یکسان 
مانند جعفري،  برگ چغندر،گشنیز و بخش هـاي تیـره   هاي برگ سبز تیره  حبوبات و سبزي ماهی، جگر،

  .می باشندآهن برگ از منابع 
نسـبت بـه افـراد     يت افراد مسن جذب روي کمتربعالوه ممکن اس. در سالمندان پایین است روي مصرف §

ماننـد  اسـت  شـایع   ندر میـــانساال مصرف آنهـا  شامل داروهایی که  لی از عوامبرخ. جوانتر داشته باشند
 ایـن د ونده افزایشیا ترشح آن را در ادرار و  ردهختل کرا مد جذب روي نمکملهاي آهن و کلسیم می توان

مکمـل روي تجـویز مـی     ”براي این افراد معمـوال  ه همین دلیلب. ودشدر بدن منجر به کمبود روي مسئله 
برخی از عالئم کمبـود روي شـبیه   . از منابع غنی روي می باشندو گندم حبوبات  ،گوشت، شیرجگر، .شود

انـواع  و  چشـایی  حـس  عالئمی است که بطور طبیعی همزمان با سالمندي بروز مـی کنـد ماننـد کـاهش    
  .ناشناخته باقی می ماندعلـت اصلی عالئم فوق د ــباشنهمــراه با کمبود روي  اگر این عالئم .درماتیت ها

کمبـود ایـن عنصـر نیـز یکـی از      . یکی از امالح موثر در استحکام و مقدار توده عضالنی بدن است منیزیم §
مشکالت تغذیه اي در سنین سالمندي می باشد و در سالمندان مبتال به سوء تغذیه و سـندرم هـاي سـوء    

آجیل، لوبیاي سویا، دانه کامـل  : منابع غذایی غنی از منیزیم عبارتند از. نیز بیشتر مشاهده می شود جذب
  .ذرت، مالس، ادویه ها، اسفناج، نخود سبز، جگر و گوشت گاو
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  در سنین سالمنديتغییرات فیزیولوژیکی 
.  چشمگیري کاهش می یابـد  زیرا فعالیت بدنی به طرز. با افزایش سن، میزان متابولیسم بدن افت می کند

کاهش متابولیسـم  . رخ می دهد )Resting Metabolic Rate(افت کمی نیز در میزان متابولیسم در حال استراحت 
. بوده که با افزایش سن پدید می آید )Lean body mass(در حالت استراحت حاصل کاهش بافت بدون چربی بدن 

  . به دلیل کاهش توانایی بدن در تولید انرژي است مقداري از افت متابولیسم در حالت استراحت
سـالگی   75سالگی و کاهش توده چربی از حدود  40تا  30کاهش توده بافت نرم عضالنی از سنین حدود 

بـا  . کاهش توده عضالنی به ویژه در مردان شایع تر است و ممکن است بـا کـاهش وزن تظـاهر نکنـد    . آغاز می شود
  .نه افزایش می یابد و سبب افزایش خطر بیماریهاي قلبی عروقی و متابولیک می شودافزایش سن تجمع چربی در ت

افزایش می یابد که این حالـت در افـراد سـیگاري    ) (Waist-to-hipبا افزایش سن، نسبت کمر به باسن 
افـزایش   ساله نشان داده است که این افـزایش نسـبت بـا    69تا  55مطالعات انجام شده در افراد سنین . بیشتر است

  .مرگ و میر ناشی از بیماري هاي عروق کرونر مرتبط است "مرگ و میر خصوصا
کاهش آلبومین و کلسترول سرم، از شاخص هاي مرگ و میر دوران سالمندي هستند زیرا کـاهش سـطح   

توکین انرژي داشته و در پاسخ به افزایش سطح سـی  –این دو فاکتور در سرم ارتباط مستقیم با دریافت کم پروتئین 
 gr/dl 3سطح سرمی آلبومین کمتر از . می باشد 1-تومورنکروسیس یا اینترلوکین  - aهاي در گردش مثل فاکتور 

  .به شدت با مرگ متعاقب آن ارتباط دارد
چربی به عنوان عامل موثر در تولید انرژي در زمان قحطی و کم . در سالمندان نقش چربی ها حیاتی است

 (Termoregulation)ر برابر شکستگی لگن عمل می کند و در حفظ تعادل گرمایی بدن غذایی و محافظت کننده د
  .نقش دارد

  
  تغییرات فیزیولوژیکی مربوط به سن همراه با پیامدهاي بالقوه تغذیه اي آنها :2جدول

  پیامد حاصل شده  تغییر  سیستم یا عضو
  چربیافزایش    اجزاء بدن

دهیدراتاسـیون در  ( آب بـدن کاهش 
  )ي شایع استسالمند

  کاهش متابولیسم پایه
افزایش ذخیره داروهـاي محلـول در   

  چربی با نیمه عمر طوالنی 
افزایش غلظت داروهـاي محلـول در   

  آب
  ترشحات معدهکاهش   دستگاه گوارش

  حرکات معدهکاهش 
  فعالیت آنزیم الکتازکاهش 

کاهش جذب اسیدفولیک و ویتـامین  
B12  

کــاهش زیســت فراهمــی امــالح،    
  ا و پروتئینویتامینه

پرهیز از مصرف شیر و فراورده هـاي  
آن همراه با کاهش دریافت ویتـامین  

D و کلسیم  
  اندازه کبد و جریان خون آنکاهش   کبد

فعالیت آنزیم هاي متـابولیزه  کاهش 
  کننده داروها

  سرعت سنتز آلبومینکاهش 
تاخیر در متابولیسم داروها و کاهش 

  یا متابولیسم ضعیف آنها
  آلرژي  Tعملکرد سلول هاي ش کاه  ایمنی

  مقاومت به عفونتکاهش 
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  عملکردهاي ادراکیکاهش   آتروفی مغزي  نورولوژیک
کاهش دفع کلیـوي متابولیـت هـا و      میزان فیلتراسیون گلومرولیکاهش   کلیه

  داروها
  جوانه و پرزهاي چشاییکاهش   حسی ادراکی

  پایانه هاي عصبی بویاییکاهش 
تـوان  تغییر آستانه چشایی، کـاهش  

تشخیص مزهشور و شیرین، افـزایش  
  استفاده از نمک و قند

تغییر آستانه حـس بویـایی، کـاهش    
ذائقه سبب دریافت کم مـواد غـذایی   

  می شود
  شکستگیافزایش   تراکم استخوانکاهش   اسکلتی

  
  سوء تغذیه در سالمندان

  
  :در سالمنداناي تغذیه  و غربالگري روش هاي ارزیابی
مل یک مصاحبه ساده برنامه غذ ایی با فرد سالمند و یا همراه او است که براي تعیین تغییر در ارزیابی تغذیه اي شا

و محصوالت لبنی و ) گوشت، مرغ، ماهی ، تخم مرغ(رژیم غذایی غنی از میوه و سبزي ، غذاهاي حاوي پروتئین 
ه تغذیه مستقل نیستند به دلیل سالمندانی که قادر ب .میزان دریافت مایعات مطابق برنامه کشوري انجام می شود

  .در معرض خطر سوء تغذیه قرار دارند Cکمبود انرژي، پروتئین، روي و ویتامین 
با توجه به شیوع سوء  .از انجا که اصالح سوء تغذیه مشکل است تشخیص به موقع سوء تغذیه بسیار مهم می باشد

می مورد استفاده قرار شناسایی سوء تغذیه  رايب کنترل وزنروش هاي مختلف ارزیابی و تغذیه در سنین سالمندي، 
هرگونه کاهش وزنی عالمت خطرسوء تغذیه است بنابر این  .وزن سالمندان باید به طور مرتب کنترل شود. گیرد

وزن کردن سالمندان باید در صورت امکان با . سعی شود از ترازوي ثابتی براي وزن کردن فرد سالمند استفاده شود
   .شیوه اي که براي حرکت فرد سالمند مناسب باشد صورت گیردلباس زیر به 

روش هایی که براي ارزیابی وضعیت تغذیه در سالمندان مورد استفاده قرار مـی گیرنـد شـامل تکنیکهـاي     
  . چند بعدي، آنتروپومتري، آنالیز ترکیب بدن و مارکرهاي بیوشیمیایی هستند

یـک   MNA. یـک روش چنـد بعـدي اسـت     MNA (Mini Nutritional Assessment)پرسشـنامه   •
ارزیابی گلوبال از وضعیت تغذیه با توجه به ناهمگون بودن شاخصها انجام می دهد و افراد مبـتال بـه سـوء    

وش بـه عنـوان یـک ر    MNA. تغذیه، در خطر سوء تغذیه و داراي تغذیه مناسـب را تشـخیص مـی دهـد    
وري مراقبت از سالمندان جهت تعیـین وضـعیت   به حساب می آید و در برنامه کشبالینی مناسب و معتبر 

بـا   MNA پرسشـنامه  براي غربالگري سالمندان از نظر سوء تغذیه، باید .تغذیه مورد استفاده قرار می گیرد
  .دادن امتیازهاي مناسب پر شده و در انتها جمع بندي امتیازات صورت گیرد

روپومتري بوده و ابزار مفیدي براي از شاخص هاي آنت (BMI=Body Mass Index)نمایه توده بدنی   •
است اما قادر به تشخیص تغییرات بـین تـوده چربـی و تـوده     ) کاربردي(غربالگري است زیرا ارزان و ساده 

و کمبـود   (malnutrition)بعالوه روي ارزش کات آف براي تشـخیص سـوء تغذیـه    . بدون چربی نیست
کـات آف اسـتاندارد بـراي جمعیـت     . ود نـدارد در سالمندان اتفاق نظر وجـ  (Under-nutrition)تغذیه 

را در تشـخیص کمـی دریافـت    %) 73.5(دقـت بیشـتري    Kg/m224کـات آف  . سالمند بسیار پایین اسـت 
(Undernourishment)  بر پایهMNA باید توجه داشـت کـه بـه علـت     از طرف دیگر . نشان می دهد

ممکـن اسـت دقیـق      ایـه تـوده بـدنی   نم تحلیل بافت عضالنی و یا خمیدگی پشت در سالمندان، محاسبه
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 BMI ، داشـتن  ICU در سالمندان نارسایی قلبی، جراحی قلب و بستري شدن در همچنین .صورت نگیرد
 BMI پایین حتی اگر با احتباس آب ماسکه شده باشد یک فاکتور خطر مشخص اسـت بنـابراین شـاخص   

  .همیشه بیانگر ترکیب بدنی مناسب نیست
. اي تعیین وضعیت تغذیه در سالمندان به ویژه در موارد بیماري سوال برانگیز است توانایی سرم آلبومین بر •

فقط به شـرایط سـوء تغذیـه شـدید      این شاخص. البومین به عوامل فیزیولوژیک و پاتولوژیک وابسته است
  .حساس است

  
  :سالمندان چاق یا داراي اضافه وزن

رس آن از اهمیت به سزائی برخوردار می باشد و از آنجائی که اصالح سوء تغذیه مشکل است تشخیص زود
   .با مداخالت تغذیه اي زودهنگام می توان از بدتر شدن وضعیت فرد سالمند پیشگیري کرد

شاخص نمایـه   (Sensitivity)حساسیت . خطر مرگ و میر را افزایش نمی دهد "نمایه توده بدنی باال الزاما
پایین است به طوري که حتی دیده شده شانس زنده مانـدن   (Specificity)توده بدنی باال ولی اختصاصی بودن آن 

  . است یشترسال ب 30تا  24سال در سالمندان بیمار با نمایه توده بدنی بین  5بیش از 
  :بارتند ازفاکتورهاي خطر تهدید کننده سالمت سالمندان ع

o  ،فشارخون باالLDL  ،باالHDL     سـابقه  )دیابـت (ال پایین، تري گلیسیرید بـاال، قنـد خـون بـا ،
  خانوادگی بیماري هاي قلبی، بی تحرکی، استعمال دخانیات

  . بیشتر شود ریسک فاکتور محسوب شده ونیازمند پیگیري می باشد 130فردي از  LDLدر صورتیکه 
  

  HDLمقادیر
HDL > 60 mg/dl                           نقش محافظتی در برابر بیماریهاي قلبی عروقی دارد.  

40 mg/dl <  HDL                         ریسک فاکتور است.  
  LDL مقادیر

 Near optimal:  LDL≤129 mg/dl -                                                                                               :در فرد سالم
LDL<159 mg/dl 130- Borderline:  
LDL<189mg/dl <160- High risk:  

-Very high risk:  LDL≥190 mg/dl 
  .باشد mg/dl 100باید کمتر از   LDL:در فرد بیمار 

  
  

  :توصیه هاي تغذیه اي براي سالمندان داراي اضافه وزن یا چاق
به علت اینکه در بعضی از بیماران کاهش وزن یا چربی بدن آسان نیست باید پیشگیري از اضافه وزن را در  .1

در این خصوص بـه  (. براي افرادي که اضافه وزن دارند توصیه می شود "این اقدام خصوصا. ار داداولویت قر
 .)مراجعه شودفصل اول، مبحث ارزیابی نمایه توده بدنی توصیه هاي تغذیه اي در 

در صورتی که علت افزایش وزن احتباس آب در بدن به علت بیماري باشدکاهش مصرف نمـک را توصـیه    §
  .کنید

خون رژیم غذایی با محدودیت مصرف چربی هاي  LDLادي که هایپرکلسترولمی دارند براي کاهش در افر §
بـا اسـتفاده از جـدول ارائـه شـده از مقـدار       (میلی گرم در روز توصیه کنید  200جامدو کلسترول کمتر از 

  ).کلسترول تقریبی مواد غذایی
شـیرین، قنـد و شـکر و انـواع چربـی هـا را       در صورت باال بودن تري گلیسیریدها تاکید کنید مصرف مواد  §

از کل کالري مورد نیاز روزانه بدن از چربـی هـا تـامین شـود بـه شـکلی کـه        % 30حداکثر (کاهش دهند 
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علت افزایش وزن ناخواسته به همراه افزایش تري گلیسـیرید  ). بیشترین مقدار آن از منابع غیر اشباع باشد
ربی نیز باشد زیرا افـرادي کـه رژیـم غـذایی شـدید بـدون       و کلسترول خون می تواند محدودیت مصرف چ

شامل قندهاي ساده نظیر قند و شکر و مواد نشاسته اي مانند نان؛ (چربی را رعایت می کنند کربوهیدرات 
بنابراین به جاي . بیشتري مصرف نمایند که ناخواسته سبب افزایش وزن می شود...) برنج، سیب زمینی و 
صرف چربی و کلسترول بهتر است مصرف انواع غذاها از گروه هاي غذایی مختلـف و  تاکید زیاد به کاهش م

 .به میزان متوسط و متعادل را توصیه کنید

  
  : سالمندان الغر

اگرچه بیشترین مشکل تغذیه اي در سنین جوانی و میانسالی چاقی اسـت امـا در افـراد سـالمند مشـکل       
 Low(ان داده است  رژیم غذایی ناکافی، شاخص توده بدنی پایین مطالعات نش. اصلی کاهش وزن و الغري می باشد

Body Mass Index(کاهش وزن حتـی  . ، کم شدن دور بازو و کاهش آلبومین سرم با شکستگی لگن ارتباط دارد
   .هنگامی کــه بــه صورت خود خواسته انجام شود احتمال شکستگی لگن را افزایش می دهد

افت کارآیی را در سالمندان افزایش می  و ت، مورتالیته، انتوباسیون مکرر خطر عفون) >21BMI(کم وزنی 
  پایین می تواند از هایپو و یا هایپرمتابولیسم ناشی شود BMIالبته  .دهد

در سالمندان اثرات سوء بی شماري دارد که عبارتنـد از زخـم هـاي     ،پــروتئین -انـــرژيســوء تغذیــه 
ونت، شکستگی لگن، ناهنجاري هاي شناختی، کم خونی، ضعف عضالنی، خسـتگی،  ، عف)Ulcer) Pressureفشاري 

سـبب تضـعیف سیسـتم ایمنـــی بــــا افـزایش       پـــروتئین   -انــــرژي عالوه بر آن سوء تغذیـه  . ادم و مرگ و میر
 ، کاهش لنفوسیت)Thymic involution(عدم کارکــرد تیموس ، )Delayed hypersensitivity(حساسیت تاخیري 

و  2-، کاهش لنفوسیت هاي تکثیر کننده، کاهش اینترلـوکین  )decreased mitogen lymphocyte(هاي میتوژن 
  .کاهش پاسخ هاي ایمنیزاسیون می شود

می   T Helper/inducerباعث افت قابل توجه تعداد سلول هايپــروتئین  -انـــرژيبه عالوه سوء تغذیه 
  .در سالمندان مرتبط است شود که این تغییر با عفونت هاي شایع

  
  :دالیل کاهش وزن 

، تحلیل تـوده عضـالنی   )Anorexia(بی اشتهایی : چهار علت اصلی در کاهش وزن افراد سالمند عبارتند از  
)Sarcopenia( الغري مفرط ،)Cachexia(  و کم آبی)Dehydration( .  

  
  :سوء تغذیه تشخیص

  :از کرایتریاهاي زیر صورت می گیردتشخیص سوء تغذیه بر اساس وجود یکی یا بیشتر 
شش ماه که بر مبناي وزن ثبت طی % 10یک ماه یا طی % 5کاهش وزن ناخواسته مساوي یا بیشتر از  •

الزم است به دهیدراتاسیون، . شده قبلی و در صورت نبود گزارش، بر اساس گفته خود فرد تعیین می شود
 .ز توجه شودادم، افیوژن مایع که بر وزن فرد اثرگذار است نی

• BMI  البته نمایه توده بدنی .  )ذکر شده است 23و در برخی دیگر  21در برخی کتب مرجع این عدد : زیر نویس* (22کمتر از
وزن از دست داده  "مانند فرد چاقی که اخیرا. نیز سوء تغذیه را منتفی نمی کند  22مساوي یا بزرگتر از 

 .است

 پیش بینی کننده براياین یافته اختصاصی نیست اما عامل : لیتری دسگرم در  5/3سرم آلبومین کمتر از  •
سرم آلبومین طبیعی علیرغم : نیز کمک کننده است دیگردر دو مورد . مرگ و میر و ناتوانی افراد است
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و نیز افت سریع سطح سرمی  ایجاد می شود بدنبال کمبود مصرف یک ماده غذاییکه سوء تغذیه وجود 
 .تغذیه همراه با التهاب و هیپرکاتابولیسم آلبومین بدنبال سوء

  17کمتر از   MNAکلی  متیازا •
 کاهش قدرت عضالنی بر اساس استانداردهاي موجود •
 )       1200کمتر از (کاهش تعداد لنفوسیت ها  •

  
  :یا بیشتر از کرایتریاهاي زیر باید وجود داشته باشد یتشخیص سوء تغذیه شدید یکبراي 

 ماه 6 طی% 15طی یک ماه یا بیشتر یا مساوي % 10بیشتر یا مساوي ناخواسته کاهش وزن  •
• BMI   ذکر شده است 19در برخی کتب مرجع این عدد : زیر نویس* (18کمتر از( 
  لیتردسی گرم در  3سرم آلبومین کمتر از •

  
ر تشـخیص  بایـد د نیز علل پاتولوژیک بی اشتهایی که به طور غیر مستقیم سبب کاهش وزن و سوء تغذیه می شوند 

افسردگی عالوه بر تغییر اشتها، بر هضم و تعادل انرژي به طور مثال .وجود سوء تغذیه در سالمندان مد نظر قرار گیرد
  .و وزن هم اثر دارد

بافتها  تخریب بیشتر براي پیشگیري ازانجام مداخالت تغذیه اي مناسب  الزم است جهتبعد از تشخیص زود هنگام 
  .ارجاع به موقع به مشاور تغذیه صورت گیرد، و خطرات آن در سالمند

 

  : مداخالت  تغذیه اي
 .راهنماي مداخله تغذیـــه اي شامل افزایش وزن از طریق افزایش دریافت پروتئین ،انرژي و مایعات  می باشـد 

  مکرر در روز توصیه می شود به دفعات  در این افراد تغذیه
  :رتند ازتوصیه هاي کلی در مبتالیان به سوء تغذیه عبا

مانند جگر، عدس، نخـود سـبز، نـان گنـدم کامـل ماننـد       ) ZN(حاوي مقادیر مناسبی روي باید رژیم غذایی  -
  .مکمل مولتی ویتامین حاوي روي نیز می توان تجویز کرد. باشدسنگک، گوشت و لبنیات 

  هـر به فاصـله  بهتر است . دیبرنامه غذایی و میان وعده ها را بر اساس اشتها و میل و رغبت بیمار تنظیم نمای  -
  .ندساعت میان وعده اي میل نمای 3-2
  .توصیه می شودو یا مکمل هاي آن  B12و  Dویتامین هاي ،  مصرف منابع مهم کلسیم -
  .بنوشند...) آب ، شیر، چاي، دوغ، آب میوه طبیعی و ( لیوان مایعات 6-8روزانه  -
  .است از سه وعده غذاي اصلی تر قابل پذیرش  وعده غذاي سبک   5-6مصرف روزانه  -
غـذاهاي مشـابه مصـرف     هـاي متـوالی  روز تنوع در مصرف روزانه مواد غذایی رعایت شود به این معنی که در -
  .د کننن
کیلوکـالري مـی    1900کیلوکالري و در زنـان   2200سال  51در مردان باالي روزانه میانگین کالري دریافتی  -

در . کیلوکالري در روز مصرف می کنند افزایش می یابـد  1500ادي که کمتر از در افر احتمال سوء تغذیه. باشد
  .دکنناستفاده  ي تامین کننده انرژياین موارد باید از مکمل ها

در صـورت  . بر اساس وضعیت چربی ،فشار خون و اسید اوریک توصیه شـود گوشت  مصرف مقادیر کافی انواع -
-g/kg 25/1مصرف روزانه .ان مناسب در برنامه غذایی  گنجانده شودرمز به میزقگوشت  "ابتالء به آنمی حتما

  ).گرم 46و زنان  56مردان حدود ( پروتئین براي سالمندان توصیه می شود 1
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جوانه گندم، ماش یـا  (یکی از بهترین توصیه ها براي مقوي و مغذي کردن غذا، اضافه کردن غالت جوانه زده :  توجه
مصرف جوانه غالت انرژي و پروتئین غذا را افزایش مـی  . زده در برنامه غذایی می باشد و یا پودر غالت جوانه) عدس
  .  دهد

  :روش هاي افزودن انواع جوانه غالت به غذا
  استفاده از جوانه غالت در تهیه انواع ساالد -
  استفاده از جوانه غالت در تهیه انواع سوپها وآش ها-
  .....اع ساالدها، ماست، ماست خیار و اضافه نمودن پودر جوانه غالت در انو -
سالمندان می توان کمی پودر شـیر خشـک  بـه غـذاهایی ماننـد شـیر ،        درانرژي و پروتئین  دریافتبراي افزایش  -

  .ماست ، سوپ  یا فرنی اضافه کرد
در (شـود  تخم مرغ آب پز در صبحانه یا میان وعده و یا همراه با غذا هایی همچون عـدس پلـو یـا رشـته پلومیـل       -

عـدد در هفتـه و بـراي     3سالمندان مبتال به دیابت ،فشار خون باال ،بیماري هاي قلبی و هایپرکلسترولمی حد اکثـر  
  ).عدد در هفته 4-5سالمندان سالم 

  .بعنوان میان وعده میل شود.....) گردو، پسته، بادام و ( مغز هاانواع  -
  .آبگوشت و عدسی، خوراك لوبیا و غیره استفاده شود ازانواع حبوبات در خورش ها، آش ها، خوراك ها، -
 11سالمندان الغر می توانند روزانه تا . مقدار بیشتر استفاده شودبه نان، برنج و ماکارونی  انندگروه نان و غالت ماز  -

،تخـم مـرغ   ،کوکـو  از نان همراه سایر مواد غذایی مانند بـرنج  می توانند به طور مثال . سهم از این گروه مصرف کنند
  .دکنناستفاده  ...خوراك لوبیا ، 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 )سبوس دار "ترجیحا( حداقل دو میان وعده شامل بیسکویت  -

اه با یک لیوان شیر و انواع میوه در فواصل وعده هـاي اصـلی غـذایی اسـتفاده     و خرما، نان روغنی، نان شیر مال همر
  .دکنن

  .دکننروغن زیتون داخل ساالد اضافه  -
بیسکویت و شـیر،  ( به اشکال مختلف بعنوان میان وعده کم خامه شیر، ماست، پنیر و بستنی شاملگروه لبنیات از -

روزانـه حـداقل دو    "در صورت عدم تحمل شـیر حتمـا  .استفاده شود.) ....نان و ماست، نان و پنیر، شیربرنج، فرنی و 
 .سهم از مواد این گروه مصرف کنند 4تا  3سالمندان الغر می توانند روزانه  .لیوان ماست مصرف شود

در صورت مشکالت گوارشی و دندانی .دکننمصرف سهم  سبزي  5تا  3 و  میوهسهم  4تا  2  روزانه به طور مرتب  -
  .پخته  مصرف شوند به صورت

همچنـین در  .میزان میوه و سبزي مصرفی نباید در حدي باشد که سبب کاهش اشتها و یا مشکالت گوارشی شـود  -
این گروه از سالمندان به خصوص در صورت وجود مشکالت دندانی و گوارشی بهتر است سبزي ها بـه شـکل پختـه    

  . راحت تر و انرژي بیشتر و میوه ها به شکل کمپوت مصرف شودهمراه با کمی روغن زیتون و یا انواع پنیر براي هضم 
  به طور مرتب و روزانه مورد استفاده قرار گیرد  "میوه ها به عنوان میان وعده حتما  -
سبزي هایی نظیر گوجه فرنگی، هویج و گل کلم به عنوان میان وعده به شکل خام در ساالد و یا به شکل بخار پـز   -

   .یا آب پز میل شود
  .بیشتر استفاده شود...) انواع آش، سوپ، برخی از خورش ها و (از غذاهاي تهیه شده با سبزي ها  -
هویج، گوجه فرنگـی،  (براي افزایش اشتها در سالمندان الغر غذا در بشقاب بزرگترکشیده شود و از سبزیهاي رنگی  -

  .در غذا استفاده شود......) فلفل دلمه اي و 
یه آنها آسان است مانند فرنی، ماست و خیار حاوي کشمش و گردو و شیربرنج، پوره تخم مـرغ و  از غذاهایی که ته -

  .سیب زمینی و شله زرد براي تکمیل انرژي دریافتی توصیه می شود
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  در تغذیه از راه دهان یا استفاده از لوله و)  با انواع ویتامین ها و امالح(استفاده از غذاها و نوشیدنی هاي غنی شده  -
TPN در موارد پیشرفته تر توصیه می شود.  

در افـرادي کـه   ) Gasteroenteric(و یا معـده اي روده اي  ) Nasogastric(تغذیه از طریق بینی معده اي  -
ه می شـوند بـه درجـات    ـــوله تغذیـن که از طریق لـاگرچه اغلب افراد مس. داردحیاتی ارزش تند ـادر به بلع نیسـق

  .راسیون نیز مبتال هستندخفیف دیسفاژي و آسپی
در زمان غذا خـوردن  . دندر صورت وجود دیسفاژي غذاها باید به شکل خرد شده و یا نرم و پوره شده استفاده شو  -

  .قرار داشته باشد راستنیز باید بدن در وضعیت مناسب، در حالت نشسته و 
 Eو ویتامین  cحاوي ویتامین  مل ویتامینرژیم غذایی پرکالري، پر پروتئین همراه مک در صورت وجود زخم بستر -

  .، روي و مایعات کافی براي ترمیم زخم ها و تشکیل بافت جدید توصیه می شود
  .به تداخل داروها و مکمل ها با هم و با مواد غذایی توجه شود -

 
  

 بیماري هاي مزمن درتوصیه هاي تغذیه اي 
از نکات مهم در تنظیم یک برنامه غذایی سالم اسـت و در  رعایت اصل تعادل و تنوع در رژیم غذایی روزانه یکی 

بـه معنـی    تعـادل . پیشگیري از ابتالء و محدود کردن بیماریهاي مزمن شایع دوران سالمندي بسیار موثر می باشـد 
نیز به معناي مصرف انـواع مختلـف مـواد     تنوع .مصرف مقادیر کافی از مواد مورد نیاز براي حفظ سالمت بدن است

مصرف کم مواد غذایی هر یک از این گروه ها می توانـد  . گروه اصلی غذایی معرفی شده اند 5ی باشد که در غذایی م
باعث کمبود دریافت مواد مغذي مورد نیاز بدن شود و مصرف بیش از اندازه آن ها نیز سـبب افـزایش وزن، چـاقی و    

  .مشکالت ناشی از آن می شود
 

 
 توصیه هایی براي فعالیت بدنی

توصیه کنیـد هـر    .ز مهم ترین عوامل غیر تغذیه اي که در بروز بیماري هاي مزمن نقش دارد کم تحرکی استیکی ا
ورزش باعـث   .دقیقـه ورزش کنـد    30روز در هفته و هر بـار    5دقیقه و یا  45روز در هفته و هر بار  3 فرد حداقل

توصـیه کنیـد کـه افـراد برنامـه       .دمی شـو  و تقویت عضالت و پیشگیري از سقوط سالمندانافزایش توده استخوانی 
می تواند شـامل حرکـات نـرم، سـبک، آیروبیـک       سالمندانورزش در .ورزشی منظم، طوالنی و متناوب داشته باشند

و بـراي  انواع ورزش هایی که با تحمـل وزن همـراه هسـتند     .، بدن سازي، راه رفتن تند و دویدن آرام باشد)هوازي(
  .پیاده روي، دوي آهسته، نرمش آیروبیک، تنیس و پاروزدن :یه می شوند عبارتند ازتوصاستئوپروز  پیشگیري از

در مـورد افرادي که بـه بیمـاري هـاي    .دتوجه داشته باشید که ورزش باید متناسب با وضعیت قلب و عروق فرد باش 
فـرد  و با توجه به شرایط موسکولواسکلتال مبتال هستند و یا تاکنون ورزش نکرده اند بهتر است با احتیاط عمل کرد 

فعالیت بدنی باعث بهبود عملکرد سیستم قلب و عـــروق، کاهش چربی و فشـارخون  .فعالیت ورزشی را تنظیم نمود
 .می شود و توانائی فرد را در مقابله با استرس ها افزایش می دهد

بار در هفته به  2-3) ر با وزنهکا(به علت احتمال تحلیل بافت عضالنی در دوران سالمندي، انجام ورزش هاي قدرتی 
 .دقیقه توصیه می شود 30مدت حداقل 
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تغذیه در بیماریهاي  :صل سومف
  غیرواگیرشایع

  
  :مقدمه

  
در کلیه بیماران، ضمن ارائه توصیه اي تغذیه اي این بخش، براي دریافت مشاوره تغذیه و 

  .رژیم درمانی ، الزم است ارجاع به مشاور تغذیه صورت گیرد
 

 (Metabolic syndrome)م متابولیکسندر
جدیدترین و گسترده . این سندرم مجموعه اي از عوامل خطرزاي متابولیک می باشد که در یک فرد وجود دارند

  :یا تعدادبیشتري از عوامل خطرزاي متابولیک زیرمی باشد  3ترین معیارهاي شناسایی سندرم متابولیک وجود
  :اندازه گیري می شود که با دور کمر ) شکمی (چاقی مرکزي  .1

  سانتیمتر در مردان 102بیش از  •
  سانتیمتر در زنان 88بیش از  •

    
  یا بیشتر یا دریافت دارو بدلیل افزایش تري گلیسرید خون mg/dl 150تري گلیسرید ناشتاي خون  .2
  :پایین  HDLپایین خون یا مصرف دارو به علت  HDLکلسترول  .3

  mg/dl40کمتر از  : مردان  •
  mg/dl50از   کمتر: زنان  •

    
  یا بیشتر یا مصرف دارو بدلیل پر فشاري خون mg/dl 85/130افزایش فشار خون به  .4
  یا بیشتر یا مصرف دارو براي گلوکز خون باالmg/dl 110ناشتا  ) قندخون(گلوکز  .5

    
  

  :به این بیماران توصیه کنید
اها و روغـن هـاي حـاوي    ، غذ...)چربی هاي حیوانی و روغن نباتی جامد و ( اشباع ی هايمصرف چرب •

  .نمایندمحدود را % 10 باالتر ازترانس  اسید چرب
،میـوه هـاي خـام و    ...) حبوبـات و  نان هاي سبوس دار، (با استفاده از فیبر بیشتر به ویژه غالت کامل •

 .سبزي ها، رژیم غذایی را کنترل کنید
 .صیه کنیدمصرف پروتئین سویا را به عنوان جایگزین گوشت، جندین بار در هفته تو •
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با اسـتفاده از  (مد نظر قرار گیرد Eو   B6,B12,Cفوالت، ویتامینهاي غذایی از منابع استفاده بیشتر  •
 .)جدول پیوست

ـ )داخل غذا یا اضافه شده بـه غـذا  (ی روزانه مصرفکل نمک  • معـادل یـک قاشـق    (گـرم   5ه کمتـر از  ب
 .در روز کاهش یابد) مرباخوري

 .سبزي ها بیشتر استفاده نمایند از منابع پتاسیم مانند میوه ها و •

  
  (Cardiovascular Diseases)و فشار خون باالبیماري هاي قلبی 

مصرف زیاد نمک و غذاهاي شور، روغن و چربی ها و مواد شـیرین، بطـور مسـتقیم و غیـر مسـتقیم از عوامـل مـوثر        
  . درافزایش فشارخون وبروز بیماري هاي قلبی است

ه اصالح الگوي مصرف مواد غذایی زمینه ساز بیماریهاي قلبی عروقی مربوط به مصرف توصیه هاي تغذیه اي مربوط ب
توصیه هاي کلی در این گروه از بیماریها بـه شـرح   . نمک، روغن و مواد قندي به تفصیل در فصل اول ارائه شده است

  :زیر است
 

...) رتقـال، مـوز، لوبیـا و    سیب زمینی کباب شده، گریپ فـروت، پ ( از میوه، سبزي، حاوي پتاسیم روززانه  •
  .مصرف کنندبیشتر 

 .سویا یا کلزا را جایگزین سایر روغن ها نمایید روغنمصرف انواع روغن را کاهش داده، روغن زیتون،  •
 .رژیم غذایی کم کالري طی مشاوره با مشاور تغذیه و رژیم درمانی در پیش گیرند •
 .ایش دهندرا افز) شیرو انواع لبنیات کم چرب(مصرف منابع کلسیم •
در مصرف نوشیدنی هاي کافئین دار مانند چاي، قهوه و برخی نوشیدنی هاي کافئین دار اعتدال را رعایـت   •

 .کنند
را  ، قـزل آال و کپـور  مـاهی تـن   ،ماننـد مـاهی آزاد   3حداقل دوبار در هفته مصرف ماهی هاي غنی از امگا  •

 .مصرف نمایند
 .را افزایش دهند  C  ،B12,B6هاي  مصرف منابع ریبو فالوین، اسیدفولیک، ویتامین •

 . مصرف غذاهاي شور را محدود کرده و از نمک در سر سفره اجتناب نمایند •
  

  : (Hyperlipidemia)هایپر لیپیدمی
به عنوان مثال روغن زیتون، کلـزا،  . مواد غذایی بطور مستقیم و غیر مستقیم بر میزان لیپیدهاي خون اثرگذار هستند

و  کلسترول تام  می  LDLبوس جو دوسر ، لوبیاي سویا و بادام زمینی و گردو سبب کاهشروغن سبوس برنج یا س
   .شود

  :به این بیماران توصیه کنید
  .رژیم غذایی کم چرب با محدود کردن مصرف چربی هاي اشباع و کلسترول را در پیش گیرند •
 .سیب و انواع حبوبات مصرف کنند •
در مصرف سفیده تخـم مـرغ ایـن محـدودیت     . فته محدود شودعدد در ه 4تا  3مصرف زرده تخم مرغ به  •

 . وجود ندارد
 .مصرف جگر و امعاء و احشاء را باید به حداکثر یک بار در ماه محدود کرد •
 .توصیه می شود 3مصرف ماهی و سایر آبزیان براي تامین اسید چرب امگا  •
 .ف نمایندچاي، پیاز، آب انگور و گریپ فروت که حاوي فالونوئیدها هستند مصر •
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 .، ریبو فالوین و اسید فولیک براي سالمت عمومی قلب توصیه می شود E,B12,B6مصرف ویتامینهاي  •
 

   (Diabetes Mellitus)دیابت
قرص یا در افرادي که تحت درمان با غذا خوردن منظم در تنظیم میزان قند خون اثر زیادي دارد به خصوص 

 .هستندانسولین 
  :یدبه این بیماران توصیه کن

 .کنند در مصرف قند هاي ساده خودداري از زیاده روي •
 .داشته باشند )دقیقه پیاده روي در روز 30حداقل ( فعایت بدنی منظم •
 .نموده و به جاي سس مایونز از خردل وآب لیمو و آبغوره استفاده شودکم چرب مصرف  لبنیات •
 .ستفاده شودا) ذرت،آفتابگردان، زیتون و مانند آن( به جاي کره، روغن مایع •
 .نمایند و بخار پز کردن استفاده آب پزاز روش هاي ، به جاي سرخ کردن •
 .کمتر استفاده کنندو فراورده هاي گوشتی آماده از غذاهاي کنسرو شده  •
  .از مصرف حجم زیاد مواد غذایی در یک وعده بپرهیزند •
  .کاهش دهندزیر نظر مشاور تغذیه وزن خود را  "در صورتی که اضافه وزن دارند حتما •
  .در برنامه غذایی خود از تمام گروه هاي غذایی به میزان متعادل استفاده کنند •
عروقی در افراد مبتال به دیابت  –خطر بروز بیماري هاي قلبی  زیرامصرف نمک را به حداقل برسانند  •

 .زیاد است
 . کنند از مواد غذایی فیبردار مثل حبوبات، سبزي و میوه،  جو و سبوس استفاده "حتما •

  (Hypothyroidism) تیروئیدکم کاري  
کنترل اضافه وزن ایجاد شده بدلیل کاهش میزان متابولیسم به ویژه در بیماران درمان نشـده از جملـه نکـات قابـل     

  .توجه در درمان کم کاري تیروئید است
  :به این بیماران توصیه کنید

از آن جـا کـه    .دکننـ  محـدود  )س و قـد  جـن  ،برحسب سـن ( خودرژیم غذایی را درکالري مصرف مواد پر •
متابولیسم بدن در این بیماران کاهش می یابد این گروه باید به میزان انرژي دریافتی خـود توجـه داشـته    

 .باشند تا دچار اضافه وزن و چاقی نشوند
 .دکننبه میزان کافی مصرف  را)از گروه هاي غذایی نان و غالت و میوه ها و سبزي ها (مواد فیبر دار •
 .دکننمحدود را   ، کلم، گل کلم، بروکلی و شلغمسویا وادي مانندمصرف م •
منـابع غـذایی   . بیشـتر مصـرف کننـد    براي عملکرد تیروئید مفید هستندکه مس  و مواد غذایی حاوي روي •

جگر، حبوبات و تخمه آفتاب : گوشت ،جگر و حبوبات و منابع غذایی  مس عبارتند از:عمده روي عبارتند از
 .گردان

  

  (Osteoporosis)پوکی استخوان  
به دلیل مصـرف ناکـافی منـابع    "پوکی استخوان یکی از بیماري هاي شایع به ویژه در زنان کشورمان است که عمدتا

ایجـاد مـی   ... غذایی کلسیم و نیز سایر علل همچون مصرف زیاد غذاهاي پروتئینی، شور، پرفیبر، حـاوي کـافئین و   
  . شود
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  :کنیدبه این بیماران توصیه 
کم چـرب  انواع لبنیات  "با مصرف منابع آن خصوصا) میلی گرم در روز 1000حداقل (روزانه کلسیم کافی  §

بنابراین اگر یک فـرد بزرگسـال   . میلی گرم کلسیم است 300یک لیوان شیر به طور تقریبی داراي . دریافت شود
 .کند نیاز کلسیم وي تامین خواهد شد دریافتیا معادل آن ماست یا پنیر یا کشک لیوان شیر  3تا  2روزانه 
از نـور مسـتقیم   ) واحـد بـین المللـی در روز    400حدود ( Dبراي جذب کلسیم باید مقادیر کافی ویتامین  §

مـدت زمـان اسـتفاده از نـور خورشـید      . دریافت نمایند) زرده تخم مرغ، جگر، ماهی(خورشید و منابع غذایی آن 
سه بار در هفته است و کافی است صورت، دست ها و بازوها در شـرایط   دقیقه در روز و حداقل دو الی 10حدود 

 .محیطی سالم در معرض آن قرار گیرد
، انواع کوالهـا (نوشیدنی هاي طبیعی مانند آب میوه، دوغ و انواع شربت ها به جاي نوشابه هاي کافئین دار  §

 .مصرف شود) و قهوه چاي
مصرف می شوند به عنوان منابع غنی از پـروتئین، کلسـیم،    انواع ماهی به ویژه ماهی هایی که با استخوان §

 .مصرف نمایند Dروي، فلوئور و ویتامین 
 .الزم است همواره وزن را در محدوده ایده آل حفظ نموده و از افزایش یا کاهش وزن مفرط پرهیز نمایند §

  

   (Osteoarthritis)وزآرتر
فزایش مصرف پروتئین و کلسـیم و محـدود کـردن مصـرف     کاهش فشار روي مفاصل ناشی از اضافه وزن و چاقی، ا 

هیچ برنامه غذایی شناخته شده اي جهت .  چربی ها و کربوهیدراتهااز عوامل کمک کننده به درمان این بیماري است
  پیشگیري، درمان یا تسکین آرتروز جز برخی توصیه هاي تغذیه اي وجود ندارد

  :به این بیماران توصیه کنید
کاهش وزن اغلب درد آرتریت  .افزایش وزن با آرتریت مرتبط است. کالري را رعایت نمایند رژیم غذایی کم •

  در دستها را هم با وجود اینکه متحمل وزن بدن نیستند بهبود می بخشد
نیز می تواند کمـک   3 –مصرف مکمل هاي امگا . مصرف انواع ماهی را در برنامه غذایی خود افزایش دهند •

 .کننده باشد
نظیر جوانه غالت که می تواند در زمینه کاهش التهاب مفاصل مـوثر باشـد     Eایی غنی از ویتامینمواد غذ •

 .مصرف نمایند
 .را کم می کند مصرف نمایند NSAIDکه نیاز به  داروهاي  B12اسیدفولیک و ویتامین  •
وتن را روزانـه  و منـابع بتاکـار  ) مانند ماهی آزاد، تخم مرغ و مکمل هاي مولتی ویتـامین ( Dمنابع ویتامین •

  . مصرف کنند
  

    (Prostate Cancer)پروستات سرطان
از جمله شایعترین سرطان ها در کشور ما سرطان پروستات می باشد که یکی از مهمترین علل آن تغییـرات الگـوي   

  .غذایی به سمت تغذیه نادرست می باشد
  :به این بیماران توصیه کنید

مثل انواع گوشت کم چربـی، مـرغ، مـاهی و لبنیـات کـم چربـی        مقادیر کافی پروتئین از منابع کم چربی •
 .دکنن مصرف

تن، قـزل  ماهی مانند ( 3اسید چرب امگا منابع افزایش مصرف را به همراه رژیم غذایی کم چربی و پر فیبر  •
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 .رعایت نمایند) آال، آزاد ، تن، کپور
  .دمصرف کنن...  بار، لوبیا وخشک شیر سویا، عدس، دانه سویا،مواد غذایی حاوي ایزوفلونوئید مثل  •
توت  سس گوجه فرنگی، گوجه فرنگی،مانند (و قرمز رنگ  نارنجی، زرد سبز، يمیوه هاو مصرف سبزي ها  •

 .ددهنافزایش را  ...)فرنگی و
 .در صورت مصرف کورتون مصرف نمک را تا حد امکان کاهش دهند •

   (Breast Cancer)پستان سرطان
  :به این بیماران توصیه کنید

 . مانند نان سنگک مصرف کنند) سبوس دار(غالت کامل  •
 .واحد و یا بیشتر میوه و سبزي مصرف کنند 5روزانه  •
 .وزن خود را در محدوده ایده آل کنترل کنند •
 .نمک و چربی را در برنامه غذایی خود کاهش دهند •
 .دکنناز مصرف الکل پرهیز مصرف گوشت قرمز را محدود و  •
 .ترکیبات حاوي سویا پرهیز نماینداز مصرف سویا و هر نوع  •
 .لیوان آب مصرف کنند 8روزانه حداقل  •
 .توصیه می شود در روز دقیقه 30حداقل به میزان فعالیت بدنی داشتن  •

 (Colorectal Cancer)کولورکتال سرطان
ش آنهـا  افرادي که به علت ابتالء به کنسر کولورکتال تحت عمل جراحی قرار می گیرنـد و بخشـی از دسـتگاه گـوار    

برداشته می شود، نیاز به رژیم غذایی خاصی دارند و تنظیم برنامه و رژیم غذایی در بیمارستان باید قبل از تـرخیص  
  .تحت نظر تیم متشکل از پزشک و مشاور تغذیه و رژیم درمانی  صورت گیرد

انواع گوشت، نـان و  (بطور کلی این افراد پس از ترخیص باید رژیم غذایی پر کالري با مقدار پروتئین کافی  •
  .داشته باشند) غالت، لبنیات، تخم مرغ و حبوبات

باید عدم تحمل الکتوز را در  این افراد در نظر داشت و در صورت وجود این مشکل توصـیه شـود مصـرف     •
  ).به طور مثال در برنامه غذایی ، ماست و پنیر جانشین شیر شود(غذاهاي حاوي الکتوز را کاهش دهند

  .م حجم در وعده هاي مکرر توصیه می شودرژیم غذایی ک •

  Skin Cancer)   (پوست سرطان
 پوست سرطان سابقه وراثت و وجود،  بنفش ماوراي اشعه به مدت طوالنی بعلت:آفتاب وتابش مستقیم نور سوختگی آفتاب
 عرض و قاعارت زمین،  به بیشتر فرابنفش پرتو رسیدن و ازون الیه شدن نازك آن علتمحیط به  ،  خانواده در

پوست  سرطان بهبود به کمک و پیشگیري براي. درمانی از علل مهم ابتال به سرطان پوست هستند پرتو جغرافیایی باالتر و
  :توصیه هاي زیر مفید است

 .کنید مصرف متعادل میزان به و متنوع غذاهاي •
 انتخاب را کم ولکلستر و )جامد چربی( اشباع چرب هاي اسید و متعادل چربی میزان با غذایی رژیم •

 قزل مثل چرب هاي ماهی( کنید خود غذایی رژیم وارد مرتباً  3امگا چرب هاي اسید خوب منابع. کنید
 .)هستند 3 امگا خوب منابع برون اوزون و سالمون کپور، آزاد، ماهی آال،

 .کنید انتخاب را غالت هاي فرآورده و میوه سبزي، از سرشار غذایی رژیم •
 .کنید محدود را شیرین تنقالت و شکر و قند مصرف •
 .کنید محدود را نمک و شور هاي غذا مصرف •
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 .کنید غذایی رژیم وارد بیشتر را فیبر از غنی هاي غذا •
 را )کالباس و سوسیس انواع( نیترات حاوي هاي غذا و شده، دودي شده، سود نمک هاي غذا مصرف •

 .دهید کاهش
 نگه محفوظ )ظهر از بعد 3 و صبح 10 ساعات بین( وزر اواسط در ویژه به خورشید نور تابش از را خود •

 .دارید
 معرض در که بدن پوست از مناطقی در بیشتر یا 15درجه محافظت  با حداقل ضدآفتاب هاي کرم از •

 عرق یا شنا از پسرده و ک استفاده ابري هاي روز در حتی بار یک ساعت دو هر باشند، می نورخورشید
  .کنید تمدید را کرم کردن،

 لب کاله و دستکش( ایجاد کند سایه صورت روي و بپوشاند را بدن تمام که کنید استفاده هایی لباس از •
 .)اندازد می سایه گردن پشت و صورت بر که هدار

  (Depression)افسردگی
  .نحوه و نوع تغذیه در بروز و کنترل افسردگی موثر است

  :به این بیماران توصیه کنید
و کلسیم کافی مانند لبنیات مصرف کنند زیرا استرس هاي روانی موجـب افـت    مواد غذایی حاوي پروتئین •

  .ن و کلسیم  خون می شودژسطح نیترو
بهتر است در دوره درمان دارویی پنیرهاي محلی کهنه ، جگر مرغ، سوسیس  و کالبـاس یـا مـاهی دودي     •

  . مصرف نکنند
 .زایش دهنداف 3مصرف ماهی و گردو را به دلیل داشتن اسیدهاي چرب امگا  •
 .نامه غذایی روزانه خود قرار دهندانواع حبوبات را در بر •
مانند سبزي هاي برگ سبز، قارچ، بروکلی، آب پرتقال،  B12مصرف انواع غذاهاي غنی از اسید فولیک  و  •

 .وشت و تخم مرغ را را افزایش دهندجوانه گندم، لوبیا قرمز، اسفناج و جگر و گ
از طریق نور مستقیم خورشید و منابع غـذایی آن همچـون زرده تخـم مـرغ       را Dبه میزان کافی ویتامین  •

 .دریافت نمایند زیرا سبب کاهش افسردگی می شود
  کند بهتـر اسـت  گهگـاه    را با نشاط و سرزنده می فرداگر یک فنجان قهوه یا چاي در مورد مصرف کافئین  •

  .مصرف شودهاي بدون کافئین  دنیکند نوشی را تحریک پذیر و عصبی می فردولی اگر نوشیده شود 
بخصوص بیمارانی که بر اثر درمان دارویی مبتال به خشکی دهان هستند در طول روز به طور مکرر مایعات  •

 .بنوشندآب 
  

 (CerebroVascular Accident - CVA) سکته مغزي به علت فشار خون باال 
ار مهم است به همین دلیل رعایت نکات تغذیه اي در کنترل وزن و جلوگیري از افزایش فشارخون دراین بیماران بسی

  .این بیماران اهمیت دارد
  :به این بیماران توصیه کنید

 .دهندرا کاهش  براي جلوگیري از افزایش فشار خون باید مصرف چربیها و روغن •
 .مصرف نمایند می شوند راسکته مغزي  وانواع میوه ها و سبزي ها که سبب کاهش فشار خون شده  •
 .را رعایت نمایند هوعده ماهی در هفت 2-3ف  مصر •
 .ه غذاهاي پرنمک  مانند انواع غذاهاي آماده، کنسرو و تنقالت شور را کاهش دهندژمصرف نمک به وی •
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مواد غذایی حاوي کلسیم مثل لبنیات کم چربی، انواع کلم، سبزي هاي برگ سبز را به مقدار کافی مصرف  •
 .ارخون موثر استدریافت کلسیم در تنظیم فش. نمایند

  

    (Pneumonia & Influenza)پنومونی و آنفلوآنزا
رفع یا پیشگیري از دهیدراتاسیون، پیشگیري از کاهش وزن ناشی از متابولیسم باال و پیشگیري از عفونت هاي بیشتر 

 .باید در این بیماران مد نظر قرار گیرد
  :به این بیماران توصیه کنید

 پایین آوردن درجه حرارت بدن و پیشگیري از دهیدراتاسیون مصــرف نمایندلـیـتر مایعات براي  5/3-3 •
  .یم غذایی پرکالري و مواد غذائی نرم مصرف کنند مگر اینکه بیمار دچار اضافه وزن یا چاقی باشدژر •
 .غذا را به صورت کم حجم و در تعداد وعده هاي غذایی بیشتر مورد استفاده قرار دهند  •
به منظور جلـوگیري از یبوسـت   ) سنگک و غالت سبوس دار و انواع سبزي و میوه تازه(مواد غذایی پر فیبر •

 . مصرف نمایند
باعـث دریافـت بیشـتر    ) همچـون آب هـویج و آب گوجـه فرنگـی    (استفاده از آب میوه ها و آب سبزي ها  •

 .کالري و تا حدودي فیبر غذایی می شود ،مایعات
یدن مایعات گرم نظیر چاي کم رنـگ بـه مقـدار فـراوان     در صورت وجوداحتقان وگرفتگی بینی وحلق نوش •

 .توصیه شود
کـره و چربیهـاي   (تا حد امکان از مصرف کربوهیدرات هاي ساده همچـون قنـد و شـکر و روغنهـاي جامـد      •

 .پرهیز شود....) خامه و  ،لبنیات پرچرب ،حیوانی در گوشت
تقویـت سیسـتم ایمنـی شـده و     سلنیم و روي موجب ،  E،C،B6مصرف مواد غذایی حاوي ویتامین هاي  •

جوانـه   ،تخمـه آفتـابگردان  : عبارتنـد ار   Eمنابع غذایی ویتامین  .مقاومت در برابر عفونت ها را افزایش می دهد
  Cگل کلم و انواع میوه ها از منـابع خـوب ویتـامین    ،کلم بروکلی ،همچنین خربزه. سیب زمینی و میگو ،گندم
  .عدس و اسفناج ،موز ،سیب زمینی ،جگر گوساله: ند از عبارت B6منابع غذایی ویتامین . هستند

   (Iron Deficiency Anemia)آنمی فقر آهن 
اصالح علل آنمی و رفع بی اشتهایی ناشی از آن با جایگزینی آهن از عالوه بر درمان دارویی و استفاده از مکمل آهن، 

ي جذب بهتر آهـن از جملـه مـوارد مهـم در     طریق مصرف منابع غذایی حاوي آن و ایجاد محیط اسیدي در معده برا
  .اصالح این مشکل است

  :به این بیماران توصیه کنید
و سایر منابع غذایی  ، مرغ و ماهیدر برنامه غذایی خود از غالت، حبوبات جوانه زده و حتی االمکان گوشت §

زان حـداقل دو برابـر   مصرف غالت و حبوبات جوانه زده باعث افزایش جذب آهن به می. حاوي آهن استفاده کنند
 .می شود
ازانواع مغزها مثل پسته، بادام، گردو و فندق که منابع خوب آهن هستند به عنـوان میـان وعـده اسـتفاده      §

  . کنند
همراه با غذا، ساالد شامل گوجه فرنگی، کاهو، کلم، فلفل سبز دلمه اي و لیمو ترش تازه یـا سـبزي هـاي     §

هسـتند اسـتفاده    Cواع میوه ها به خصوص مرکبات کـه حـاوي ویتـامین    و بعد از غذا از ان) سبزي خوردن(تازه 
 .کنند
 .جذب آهن آن را افزایش دهند) مثل سویا(با اضافه کردن مقدار کمی گوشت به غذاهاي گیاهی  §
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از نوشیدن چاي، قهوه و دم کرده هاي گیاهی یک سـاعت قبـل و یـک تـا دو سـاعت بعـد از صـرف غـذا          §
 .خودداري کنند

    BPH)  - (Benign Prostate Hypertrophyروستات  هیپرتروفی پ
در بزرگ شدن پروستات موثر ) گوشت، تخم مرغ و شیر(مصرف زیاد مواد غذایی پر چرب خصوصا چربیهاي حیوانی 
  .بوده و  خطر بروز سرطان پروستات را نیز افزایش می دهد

  :به این بیماران توصیه کنید
که خطر بزرگ ) مانند گوجه فرنگی(ن خصوصا منابع غنی از لیکوپن یم غذایی حاوي میوه و سبزي فراواژر •

  شدن و سرطان پروستات را کاهش می دهد را رعایت نمایند
م می ) وعده ماهی تازه در هفته 2-3مانند مصرف (  3استفاده ازمنابع غنی از امگا  • که موجب بهبـود عالـئ

  .شود را مد نظر قرار دهند
 

    (Peptic Ulcer)زخم معده
درمان کم خونی در . تاکید می شود یم غذایی متناسب با نیاز ها و شرایط بیمارژردر درمان تغذیه اي این بیماران بر 

نیز از اهمیـت بـاالیی برخـوردار     تشویق بیمار در پرهیز از خوردن سریع خوراك و کشیدن سیگارو  صورت وجود آن
 .است

  :به این بیماران توصیه کنید
 .را با وعده هاي کم حجم و دفعات بیشتر مصرف، تنظیم نمایندبرنامه غذایی خود  •
. غذاهاي محرك در مواردي که حساسیت هاي غذایی وجود دارد پرهیزنمایند نوشیدنی ها و از مصرف زیاد •

 .همچنین به حساسیت هاي فردي نسبت به مواد غذایی نیز توجه شود
 .مصرف غذاهاي سرخ شده را محدود کنند •
 مواد غذایی پیش از خوابیدنجم زیاد پرهیز از مصرف ح •
 .تنها روش درمان عفونت هلیکوباکترپیلور دارودرمانی است •
هیچ دلیلی براي حذف کامل یک ماده غذایی وجود ندارد مگر آنکـه باعـث درد یـا نـاراحتی      زخم معدهدر  •

 .معده شود، بنابراین رژیم هربیمار بر حسب شرایط وي در نظر گرفته می شود
  پیش از خواب وردن وعده هاي غذایی پر حجم و دیرهضمپرهیز از خ •

 
  

  ) IBS - Inflammatory Bowel Syndrome(سندرم روده تحریک پذیر 
  :به این بیماران توصیه کنید

مصرف زیاد غذاهاي پر فیبر و یا خیلی کم فیبر ممکن است عالئم بیماري را تشدیدکند، بنابراین سـبزیها،   •
  .مل در حد تعادل  مصرف نمایندمیوه ها ،حبوبات و غالت کا

 .محدود نمایند رامصرف غذاي چرب  •
 . مصرف برخی مواد غذایی که ایجاد حساسیت و تحریک پذیري در بیمار می کند باید محدود شود •
 .وعده هاي غذایی در حجم کم و دفعات بیشتر مصرف نمایند •
 .مصرف مایعات کافی در برنامه غذایی الزم است •
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 (Fibrocystic Diseases) یک پستانبیماري فیبروکیست
  :به این بیماران توصیه کنید

  .مصرف سدیم، مایعات و کافئین را کاهش دهند •
  .چاي هاي گیاهی مصرف نمایند •
 .و سلنیم مصرف کنند  3، ید، اسیدهاي چرب امگا  A ،C، E ،B6مواد غذایی حاوي ویتامینهاي  •
 .ایت نمایندرژیم غذایی کم چرب حاوي فیبر کافی و سویا را رع •
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  پیوست ها

 WHOبراساس منبع  ) RDA(ویتامینها و امالح به نیاز روزانه مقدار   - 1 پیوست

  سن

  )سال(

  Aویتامین 

میکروگرم (
  )رتینول

  تیامین

  )گرم میلی(

  ریبوفالوین

  )گرم میلی(

  نیاسین

  )گرم میلی(

  اسیدفولیک 

  )میکروگرم(

  B12ویتامین 

  )میکروگرم(

  بیوتین

  )میکرو گرم(

  پیریدوکسین

  )میکرو گرم(

4-0  390  5/0  8/0  1/7  45  50/0  6  3/0  

9-5  400  75/0  2/1  3/10  80  82/0  12  6/0  

14-10  550  95/0-8/0  6/1-35/1  1/13-3/11  150 -130  1  20  1  

19-15  600-500  1/1 -9/0  8/1 -4/1  3/15-9/11  200 -170  1      

59-20  600-500  1 -8/0  7/1 -4/1  5/14-5/11  200 -170  1  30  3/1  

  3/1  30  1  170- 200  3/10-9/11  2/1- 4/1  75/0- 9  500-600  60باالي 

  3/1  30  1  170- 200  3/10-9/11  2/1- 4/1  75/0- 9  500-600  بعد از یائسگی

  9/1  30  6/2  600  18  4/1  4/1  770  زنان باردار

  2  35  8/2  500  17  6/1  4/1  1300  زنان شیرده

 

  

  سن
  )سال(

  Cویتامین 

  )میلیگرم(

  Dویتامین 

  میکروگرم (

  )کلسیفرول

  کلسیم

  )گرم(

آهن، زیست 
دسترسی، 
  متوسط

  )گرم میلی(

  ید

  )میکروگرم(

  روي

  )میلی گرم(

   Eویتامین 
  )میلی گرم(

 Kویتامین 
  )میکروگرم(

4-0  20  10  5/0 -4/0  5  90  5/4 -4/1  6  5/2  

9-5  20  5/2  5/0 -4/0  8  110  4/5  7  55  

14-10  25  5/2  7/0 -6/0  13-12  140  9/7 -0/6  11  60  

19-15  30  5/2  6/0-5/0  16 -10  150  7      

59-20  30  5/2  5/0 -4/0  16 -8  150  5/4  15  90  

  90  15  5/4  150  7  4/0- 5/0  2/3  30  60باالي 

  90  15  5/4  150  6  4/0- 5/0  2/3  30  بعد از یائسگی

  90  15  11  220  27-30  1- 3/1  5-10  80  زنان باردار

  90  19  12  290  9 1- 3/1  5-10  120  زنان شیرده
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  ع غذایی و نقش آنها در بدنجدول مواد مغذي، مناب - 2 پیوست

  
  مواد مغذي  منابع غذایی  نقش آنها در بدن

  قدرت دیدچشم -
  رشد و نمو طبیعی بافت استخوان و دندان -
  پوست  ت ازظارشد ونمو و حف-

زرده تخم مرغ، اسفناج، هویج و   قلوه،  جگر،
 Aویتامین   جعفري 

  رشد و نمو و حفظ بافت طبیعی استخوان و دندان-
  سوخت و ساز کلسیم و فسفر در بدن  تنظیم-

  جگر، ماهی زرده تخم مرغ،
  Dویتامین 

  حفظ سالمت پوست -
  پیشگیري از همولیز گلبولهاي قرمز خون -
   Aپیشگیري از اکسیداسیون اسیدهاي چرب و ویتامین -
  به تاخیر انداختن پیري سلولها-

انواع روغنهاي گیاهی، زرده تخم مرغ، شیر، 
  Eویتامین   زیجات با برگ سبز تیرهانواع مغزها، سب

  نقش اساسی در انعقاد خون -
  

روغن دانه ” جگر، انواع روغنهاي گیاهی خصوصا
اسفناج، گل کلم و   سویا، سبوس و جوانه گندم،

  گوجه فرنگی 
  Kویتامین 

  رشد طبیعی بدن
  حفظ سالمت سیستم عصبی 
  حفظ اشتها در حد طبیعی

مرغ، غالت، گوشت، جگر، دل، قلوة، زرده تخم 
حبوبات، سبوس و آرد کامل گندم، سیب 

  زمینی 
 B1ویتامین 

  )تیامین(
  سوخت و ساز کربوهیدرات، چربی و پروتئین 

  ت در فعالیت آنزیمی بدن و رساندن اکسیژن به بافتها شرک
شیر و   جگر، دل، قلوه، امعاء و احشاء، تخم مرغ،
 B2ویتامین   فرآورده هاي آن، سبزیهاي برگ سبز

  ت در سوخت و ساز کربوهیدراتها، چربیها و پروتئینهارکش
  حغظ سالمت دستگاه عصبی و کار مغز

جگر، گوشت قرمز، ماهی، مرغ، تخم مرغ، شیر، 
  حبوبات، بادام زمینی، 

  B3ویتامین 
  )نیاسین(

  خونسازي-
  رشد و نمو طبیعی بدن -
  سوخت و ساز مواد غذایی در بدن -

حبوبات و  رغ،انواع گوشت، جگر، شیر، تخم م
 B6ویتامین   غالت 

  خونسازي -
  ت در تشکیل اسیدهاي نوکلئیکشرک-

ماهی، گندم، نخود، لوبیا،   جگر، تخم مرغ،
  اسید فولیک   عدس، سبزیهاي برگ سبز

  خونسازي-
  دخالت در تشکیل اسیدهاي نوکلئیک -
  نقش در رشد و نمو طبیعی بدن -
  متابولیسم اسید فولیک -

دل و قلوة، تخم مرغ، شیر و  ماهی، گوشت قرمز،
  B12ویتامین   لبنیات

  التیام زخمها و بهبود حساسیت ها-
  افزایش جذب آهن غذا-
  حفظ سالمت لثه ها-
  حفظ و تشکیل کالژن در بافتها-

انواع مرکبات، گوجه فرنگی، فلفل سبز، گل 
کلم، سیب زمینی، طالبی، خربزه، توت فرنگی، 

 Cویتامین   اسفناج و کاهو

  ل و حفظ بافت طبیعی استخوانها و دندانهاتشکی-
  انعقاد طبیعی خون -
  عملکرد طبیعی قلب و عضالت بدن-
  پیشگیري از پوکی استخوان در میانسالی -

  شیر و لبنیات 
  کلسیم 

  خونسازي -
  شرکت در ساختمان بعضی از آنزیمها-

ماهی، جگر، حبوبات،  گوشت، زرده تخم مرغ،
عفري، گشنیز و جسبزیهاي برگ سبز تیره مثل 

...  
  آهن 

  بهبود و التیام زخمها-
  شرکت در ساختمان انسولین و بعضی از آنزیمها-
  رشد و نمو طبیعی بدن -
  ت در سوخت و ساز اسیدهاي نوکلئیک شرک-

حبوبات، پنیر،شیر، گوشت، مرغ، ماهی، جگر، 
  روي   غالت

  ت در سنتز هورمون تیروکسین در غده تیروئیدشرک-
  بیعی بدن رشد و نمو ط-
  سوخت و ساز مواد در بدن -

  ، نمک یددار)ماهی و میگو(غذاهاي دریایی 
  ید

  شرکت در تشکیل غشاي سلولی -
  کاهش التهاب ،اتساع عروق خونی ، کاهش تجمع پالکتها -

، روغن ماهی ،  ) تن ،آزاد ، قزل آال( انواع ماهی
  3امگا   لوبیاي سویا، گردو ، جوانه گندم،

  6امگا   )ذرت، سویا، آفتابگردان(انواع روغن هاي گیاهی  کاهش التهاب و PGE1تشکیل -
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  اندیکاسیون هاي ارجاع به مشاور تغذیه -3پیوست 
  

در برنامه پزشک خانواده که مبتنی بر تعامل دو جانبه مابین پزشک خانواده و تیم تحت سرپرستی او و نیز مشاورین 

غذیه به طور فعال درگیر مراقبت از فرد می باشند و در خصوص فرد می تغذیه می باشد، پزشک خانواده و مشاور ت

مشاورین تغذیه باید براي پاسخگویی به برخی سواالت تغذیه اي در پی . توانند با هم به بحث و تبادل نظر بپردازند

  .گیري بیماران مراجعه کننده به پزشک آماده همکاري باشند

ت بیماران مراجعه کننده و ارائه بازخوراند در هر ویزیت از بیمار و ارائه سیر مشاور تغذیه در پایش و پی گیري وضعی

  . بیماري  به پزشک خانواده باید فعال باشد

  :بر اساس گروه سنی به شرح زیر است ارجاع از پزشک خانواده به مشاورین تغذیهبرخی موارد نیازمند 

  ارجاع در گروه سنی کودکان اندیکاسیون هاي •

بعد از ویزیت کامل توسط پزشک خانواده و ارائه مراقبت   -SD 3سوء تغذیه و کم وزنی کمتر از  کلیه موارد .1

 هاي الزم

 موارد دچار توقف و یا کندي رشد که پس از سه مراجعه پی در پی اصالح نشده باشند .2

 ابتال به  اضافه وزن و چاقی  .3

 ... متابولیک، گوارشی و ابتال به بیماریهاي مرتبط با تغذیه مانند بیماري هاي غدد و  .4

 
  ارجاع در گروه سنی نوجوانان، جوانان و مدارس اندیکاسیون هاي •

    3zscore- زیرقد :  شدید کوتاه قدي .1

 3zscore-     ≥ قد2zscore- >   بین  :کوتاه قدي .2

  3zscore-نمایه توده بدنی زیر : الغري شدید .3

 2zscore    BMI    ≤     -3zscore- >نمایه توده بدنی  :الغري .4

 2zscore+و مساوي  1zscore+باالي  نمایه توده بدنی: اضافه وزن .5

 2zscore+باالي نمایه توده بدنی :چاقی .6

دیابت، بیماري هاي قلبی عروقی و فشارخون باال، (افراد مبتال به بیماري هاي نیازمند مراقبت ویژه .7

 ) غربالگري(یزیت پایه در موارد شناخته شده بیماري و یا شناسایی شده در و) هایپرلیپیدمی

 داراي رفتارهاي پرخطر تغذیه اي .8
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 آموزش تغذیه دوران بلوغ بنابه تشخیص پزشک .9

 

  ر مادران باردار و شیردهدارجاع  اندیکاسیون هاي •

 سال 19مادران زیر  .1

ها  گیري نامناسب آنها مربوط به عوارض بارداري و یا بیماري مادرانی که بنا به نظر متخصص زنان علت وزن .2

 .اي عامل وزن گیري نامناسب تشخیص داده شده است وده و علل تغذیهنب

3. BMI  25یا بیشتر از  5/18زیر ) یا سه ماهه اول بارداري(قبل از بارداري   

  داشتن رژیم غذایی درمانی براي یک بیماري .4

 ...می، بیماري کلیوي، فشار خون وهاي مادر باردار شامل دیابت، آن بیماري .5

  

  جاع در گروه سنی میانساالنار اندیکاسیون هاي •

سپس در صورت و  )ب(به محض تشخیص ) الف( :پره دیابتی، مبتال به دیابت افراد در معرض خطردیابت، .1

هر سال و در صورت عدم وجود مشکالت فوق ) ج(مشکل جدید یا عدم موفقیت در اجراي برنامه غذایی 

 مراقبت است به شرط پیگیري برنامه غذایی در مرکزي که فرد تحت  یک بار

و سپس در صورت  )ب(به محض تشخیص ) الف( :افراد در معرض خطردیس لیپیدمی یا مبتال به آن .2

هر سال و در صورت عدم وجود مشکالت فوق ) ج(مشکل جدید یا عدم موفقیت در اجراي برنامه غذایی 

  به شرط پیگیري برنامه غذایی در مرکزي که فرد تحت مراقبت است  یک بار

و سپس در صورت مشکل  )ب(به محض تشخیص ) الف( :معرض خطرفشارخون باال یا مبتال به آنافراد در  .3

 هر سال یک بارو در صورت عدم وجود مشکالت فوق ) ج(جدید یا عدم موفقیت در اجراي برنامه غذایی 

  به شرط پیگیري برنامه غذایی در مرکزي که فرد تحت مراقبت است

در صورت عدم موفقیت آموزش و مشاوره مرکز ارائه دهنده خدمت بعد از ) الف( :افراد مبتال به اضافه وزن .4

پیشنهادي  سپس در صورت وجود مشکل جدید یا عدم موفقیت در اجراي برنامه غذایی  )ب(سه ماه 

به شرط پیگیري برنامه غذایی  هر سال یک بارو در صورت عدم وجود مشکالت فوق ) ج(کارشناس تغذیه 

  ت مراقبت استدر مرکزي که فرد تح

سپس در   )ب( فرد براي دریافت رژیم غذایی کاهش وزن ،   به محض تصمیم ) الف( :افراد مبتال به چاقی .5

و در ) ج(پیشنهادي کارشناس تغذیه   صورت وجود مشکل جدید یا عدم موفقیت در اجراي برنامه غذایی 
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غذایی در مرکزي که فرد  به شرط پیگیري برنامه   هر سه ماه یک بارصورت عدم وجود مشکالت فوق 

  )درصد 10کاهش وزن به میزان حد اقل ( تحت مراقبت است تا زمان رفع مشکل 

در صورت عدم موفقیت آموزش و مشاوره ) الف( : 5/18تا  16نمایه توده بدنی بین ( افراد مبتال به الغري .6

عدم موفقیت در سپس در صورت وجود مشکل جدید یا  )ب(مرکز ارائه دهنده خدمت بعد از سه ماه 

هر سال یک و در صورت عدم وجود مشکالت فوق ) ج(پیشنهادي کارشناس تغذیه  اجراي برنامه غذایی 

به شرط پیگیري برنامه غذایی در مرکزي که فرد تحت مراقبت است و در افراد با نمایه توده بدنی کمتر  بار

  2ارشناس تغذیه از طریق سطح براي بررسی بیشتر و به ک 2ارجاع در زمان تشخیص به سطح  16از 

و سپس در صورت مشکل  )ب(به محض تشخیص ) الف( :یا مبتال به آن افراد در معرض خطراستئو پروز .7

جدید یا عدم موفقیت در اجراي برنامه غذایی به شرط پیگیري برنامه غذایی در مرکزي که فرد تحت 

  مراقبت است

سپس در  )ب(به محض تشخیص و ) الف( : به آنیا مبتال  فراد در معرض خطر بیماري قلبی عروقی ا .8

هر و در صورت عدم وجود مشکالت فوق ) ج(صورت مشکل جدید یا عدم موفقیت در اجراي برنامه غذایی 

 به شرط پیگیري برنامه غذایی در مرکزي که فرد تحت مراقبت است سال یک بار

به ) الف( :قرار گرفته اند یا درمانی تحت رژیم غذایی ویژه بدون تجویز کارکنان بهداشتی  افرادي که  .9

و سپس در صورت مشکل جدید یا عدم موفقیت در اجراي برنامه غذایی به شرط  )ب(محض تشخیص 

یا وجود بیماري خاص یا شرایط خاص ) ج(پیگیري برنامه غذایی در مرکزي که فرد تحت مراقبت است ، 

 بر اساس پروتکل بیماري مربوطه

بیماریهاي مزمن  و بیماریهاي غدد و متابولیک به جز دیابت و استئوپروز و سرطان مبتال بهبیماران  براي .10

ارجاع و پیگیري می  2وجود ندارد و به محض تشخیص به سطح 1گوارشی پروتکل ارائه خدمت در سطح 

  ارجاع صورت پذیرد 2از سطح   ، الزم است مشاورهد بنا براین در صورت نیاز به نشو

 

  ع در گروه سنی سالمندانارجا اندیکاسیون هاي •

سالمندانی که طبق کرایتریاهاي تشخیصی تعیین شده در مجموعه آموزشی تغذیه براي پزشک خانواده،  .1

 .سوء تغذیه در آنان تشخیص داده شده است
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سپس در صورت مشکل جدید یا عدم موفقیت در و  )ب(به محض تشخیص ) الف( :افراد مبتال به دیابت .2

به شرط پیگیري برنامه  هر سال یک بارو در صورت عدم وجود مشکالت فوق ) ج(اجراي برنامه غذایی 

 غذایی در مرکزي که فرد تحت مراقبت است 

و سپس در صورت مشکل جدید یا عدم  )ب(به محض تشخیص ) الف( :افراد مبتال به دیس لیپیدمی .3

به شرط  یک بار هر سالو در صورت عدم وجود مشکالت فوق ) ج(موفقیت در اجراي برنامه غذایی 

  پیگیري برنامه غذایی در مرکزي که فرد تحت مراقبت است 

و سپس در صورت مشکل جدید یا عدم  )ب(به محض تشخیص ) الف( :افراد مبتال به فشارخون باال آن .4

به شرط  هر سال یک بارو در صورت عدم وجود مشکالت فوق ) ج(موفقیت در اجراي برنامه غذایی 

  در مرکزي که فرد تحت مراقبت است پیگیري برنامه غذایی

در صورت عدم موفقیت آموزش و مشاوره مرکز ارائه دهنده خدمت بعد از ) الف( :افراد مبتال به اضافه وزن .5

پیشنهادي   سپس در صورت وجود مشکل جدید یا عدم موفقیت در اجراي برنامه غذایی  )ب(سه ماه 

به شرط پیگیري برنامه غذایی  هر سال یک باروق و در صورت عدم وجود مشکالت ف) ج(کارشناس تغذیه 

  در مرکزي که فرد تحت مراقبت است

سپس در  )ب(  فرد براي دریافت رژیم غذایی کاهش وزن ،  به محض تصمیم ) الف( :افراد مبتال به چاقی .6

و در ) ج(پیشنهادي کارشناس تغذیه   صورت وجود مشکل جدید یا عدم موفقیت در اجراي برنامه غذایی 

به شرط پیگیري برنامه غذایی در مرکزي که فرد    هر سه ماه یک بارورت عدم وجود مشکالت فوق ص

  )درصد 10کاهش وزن به میزان حد اقل ( تحت مراقبت است تا زمان رفع مشکل 

و سپس در صورت مشکل جدید یا عدم موفقیت  )ب(به محض تشخیص ) الف( :افراد مبتال به استئو پروز .7

  غذایی به شرط پیگیري برنامه غذایی در مرکزي که فرد تحت مراقبت است در اجراي برنامه

سپس در صورت مشکل جدید یا عدم  )ب(به محض تشخیص و ) الف( :فراد مبتال به بیماري قلبی عروقیا .8

به شرط  هر سال یک بارو در صورت عدم وجود مشکالت فوق ) ج(موفقیت در اجراي برنامه غذایی 

 در مرکزي که فرد تحت مراقبت است پیگیري برنامه غذایی

به ) الف( :قرار گرفته اند  بدون تجویز کارکنان بهداشتی یا درمانی  خاصیتحت رژیم غذایی  افرادي که  .9

و سپس در صورت مشکل جدید یا عدم موفقیت در اجراي برنامه غذایی به شرط  )ب(محض تشخیص 

یا وجود بیماري خاص یا شرایط خاص بر ) ج(ت، پیگیري برنامه غذایی در مرکزي که فرد تحت مراقبت اس

 اساس پروتکل بیماري مربوطه
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بیماریهاي مزمن  و بیماریهاي غدد و متابولیک به جز دیابت و استئوپروز و سرطانمبتال به بیماران  براي .10

ارجاع و پیگیري می  2وجود ندارد و به محض تشخیص به سطح 1گوارشی پروتکل ارائه خدمت در سطح 

  ارجاع صورت پذیرد 2از سطح   ، الزم است مشاورهنا براین در صورت نیاز به د بنشو

  


