


کارگاه پایش رشد و تغذیه در مراقبت هاي ادغام یافته 
کودك سالم معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 

96/4/27قزوین 



سوء دمانن اي تغذیه اختالالت از پیشگیري و شناسائی 
وزن اضافه و تغذیه

تاختالال این با مرتبط ومیر مرگ و ابتال موارد کاهش  



 7 و ماهگی 6 هاي مراقبت(  :ماهگی8 پایان تا ماهگی 6 پایان

)ماهگی

اید؟ کرده شروع را کمکی غذاي آیا  

از ظتغل تعیین براي( می کنید؟ تهیه مناسب غلظت با را کودك غذاي آیا 

)کنید استفاده راهنما عکس



 7 و ماهگی 6 هاي مراقبت(  :ماهگی8 پایان تا ماهگی 6 پایان

)ماهگی

و وارشیرخ شرایط و سن با متناسب شده نرم کامال غذاهاي غلیظ، پوره آیا 

 گوسفند( تگوش مانند حیوانی پروتئین منابع بویژه( غذایی گروه هاي از متنوع

 داده او به )ث ویتامین و آ ویتامین از غنی سبزي هاي و میوه ها و )مرغ و

  می شود؟



 7 و ماهگی 6 هاي مراقبت(  :ماهگی8 پایان تا ماهگی 6 پایان

)ماهگی

خورد؟ می وعده هر در  خودرا سن با متناسب غذاي مقدار شیرخوار آیا 

)اید رسانده لیوان نصف یا سی سی125 به بتدریج(

می دهید؟ مغذي وعده میان1-2 و روز در غذا وعده2-3 شیرخوار به آیا



 7 و ماهگی 6 هاي مراقبت(  :ماهگی8 پایان تا ماهگی 6 پایان

)ماهگی

دارد؟ )حساسیت( آلرژي خاصی غذایی ماده به شیرخوار آیا 

آلرژي غذایی مواد برخی به فرزندانتان سایر یا همسرتان شما، آیا  

 دارید؟ ) حساسیت(

دهید؟ می او به نیز مایعات آیا



  ) ماهگی 12 و ماهگی 9 مراقبت( :ماهگی 11پایان تا9پایان از

گوشت ها، حبوبات، غالت،( خانواده شده له و نرم متنوع غذاهاي آیا 

دهید؟ می او به)ث ویتامین و آ ویتامین از غنی سبزي هاي و میوه ها

دهید؟ می او به غذا)سی سی 125(لیوان نصف وعده هر در آیا



  ) ماهگی 12 و ماهگی 9 مراقبت( :ماهگی 11پایان تا9پایان از

دهید؟ می مغذي وعده میان 1-2 و غذا وعده 3-4 شیرخوار به آیا   

دهید؟ می او به نیز مایعات آیا



و نان( غذایی هاي گروه تمام شامل متنوع غذاهاي روزانه کودك آیا 

 یرش و ها میوه ها، سبزي ها، مغزدانه و مرغ تخم حبوبات، گوشت، غالت،

  کند؟ می مصرف ) لبنیات و

می خورد؟ را خانواده غذاي روز در وعده 3-4 کودك آیا 



در( می خورد؟ وعده هر در سن با متناسب کافی غذاي سهم کودك آیا 

  )لیوان 1 سال 2-5 کودکان در لیوان، یک تا 3/4 سال 1-2 کودکان

سن با متناسب مغذي وعده میان بار 1-2 غذا وعده هاي بین کودك آیا 

  می کند؟ مصرف





تکمیلی تغذیه تعریف

کمکی غذاهاي زودرس شروع خطرات  

کمکی غذاهاي دیررس شروع خطرات

ذاهايغ شناسائی ( کمکی غذاي طریق از انرژي از بخشی تامین اهمیت 

)غذایی مواد غلظت اهمیت ، ها آن از استفاده توصیه و منطقه بومی

ها مغذي ریز



ای جامد نیمه ، جامد غذایی مواد دادن : تکمیلی تغذیه 

  یرش یا مادر شیر بر عالوه مغذي مواد و انرژي حاوي مایع

  شیرخوار به مصنوعی

هاي بافت و ها طعم ، ها رنگ انواع با آشنایی زمان 

  غذایی مواد مختلف



جایگزین طریق از مغذي مواد سایر یا انرژي دریافت در اختالل ایجاد 

  به یقرق و آبکی سوپ و حریره از استفاده( شیرمادر با کمکی غذاي شدن

  مادر رشی با تغذیه توقف و شیرخوار تقاضاي کاهش و کمکی غذاي عنوان

(

افزایش احتمال ابتالي شیرخوار به چاقی

یرمادر  افزایش ابتالي شیرخوار به بیماري ها به دلیل  کاهش دریافت ش

داشتن رژیم غذایی فقیر از  پروتئین ، چربی و سایر مواد مغذي

کاهش مزایاي تغذیه با شیر مادر



 دریافت ناکافی مواد مغذي مورد نیاز براي تامین رشد مطلوب

شیرخوار و افزایش احتمال اختالل رشد  

آهسته تر شدن رشد و تکامل شیرخوار

کاهش دریافت برخی از مواد مغذي مورد نیاز شیرخوار مانند آهن و 

ویتامین آ 

 خودداري از خوردن غذاي جامد توسط شیرخوار و کاهش پذیرش

غذاي جامد
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سال 2 تا 1 کودکان تغذیه

سال 5 تا 2 کودکان تغذیه

غذایی وعده میان

قدي کوتاه ، وزنی کم دچار کودکان براي تغذیه آموزش و مشاوره ، 

چاق و وزن اضافه ، الغري

کودکان غذایی بد جهت مشاوره 



سال 2 تا 1 کودکان تغذیه

سال 5 تا 2 کودکان تغذیه

غذایی وعده میان



خانواده متنوع غذاهاي از استفاده

روز در غذا وعده 4 تا 3 دادن

1 روز در غذایی وعده میان 2 تا

کودك غذایی برنامه در ساده پاستوریزه ماست  از استفاده

 صنعتی هاي میوه ماست انواع مصرف از خودداري  



سی سی240= لیوان یک ( غذا  لیوان یک تا 3 /4 بین  وعده هر اندازه (  

گرم 15 پخته برنج انواع سرصاف غذاخوري قاشق یک  

گرم 20 پخته برنج انواع پر سر غذاخوري قاشق یک 

 پخته برنج انواع صاف سر غذاخوري قاشق 16 معادل لیوان یک  

 پخته برنج انواع سرپر  غذاخوري قاشق 12 یا



طرخ افزایش دلیل به شیرین هاي نوشیدنی  انواع دادن از خودداري 

مغذي مواد دریافت کاهش و دندان پوسیدگی ، چاقی و وزن اضافه

  خورد نمی مادر شیر کودك اگر( اضافه غذایی وعده 2 دادن(

باید) دارد آلرژي غذایی ماده به کودك اگر (خاص غذایی ماده حذف 

 مناسب جایگزین انتخاب و



سی سی 180 تا 120 میزان به روزانه طبیعی میوه آب

غذایی ماده گرم هر در انرژي کیلوکالري 1 الی ./8 بودندارا

و تشویق کردن، پرت حواس با کودك خوردن غذا نبودن همراه 

زور یا تنبیه



غذایی تنوع رعایت

غذایی وعده هر در غذا  کامل لیوان یک دادن

3 وعده میان 2 و وعده

روز در دقیقه 60 حداقل کودك بدنی  فعالیت



در اي تغذیه مشکالت از یکی آهن فقر از ناشی خونی کم و آهن کمبود 

جهان

کودکان  رفتار و عصبی تکامل بر آهن کمبود نامطلوب اثرات

 غیرهم آهن و  هم آهن : آهن غذایی منابع



در اي تغذیه مشکالت از یکی آهن فقر از ناشی خونی کم و آهن کمبود 

جهان

کودکان  رفتار و عصبی تکامل بر آهن کمبود نامطلوب اثرات

 غیرهم آهن و  هم آهن شامل آهن غذایی منابع



30 تا 20 با )ماهی و مرغ قرمز، گوشت( ها گوشت انواع : هم آهن منابع 

جذب درصد

دهنده کاهش عوامل طریق از هم آهن جذب نگرفتن قرار تاثیر تحت 

 و فیبر ،)گیاهی هاي کرده دم و قهوه و چاي در( ها تانن یعنی آهن جذب

  )حبوبات و غالت پوسته در( فیتات



30 تا 20 با )ماهی و مرغ قرمز، گوشت( ها گوشت انواع : هم آهن منابع 

جذب درصد

دهنده کاهش عوامل طریق از هم آهن جذب نگرفتن قرار تاثیر تحت 

 و فیبر ،)گیاهی هاي کرده دم و قهوه و چاي در( ها تانن یعنی آهن جذب

  )حبوبات و غالت پوسته در( فیتات



و امغزه و خشکبار انواع تیره، سبز هاي سبزي حبوبات، غالت، : هم غیر آهن 

  درصد 8 تا 3  : هم غیر آهن جذب ، مرغ تخم زرده

ویتامین : هم غیر آهن جذب دهنده افزایش Cها، سبزي و ها میوه در موجود 

هم آهن و الکتیک اسید

  کرده دم و قهوه و چاي در ها تانن : هم غیر آهن جذب هاي دهنده کاهش 

حبوبات و غالت پوسته در فیتات و فیبر گیاهی، هاي



پاسخ و جراحات التیام ، بافت ترمیم رشد،  ها، آنزیم ساختمان  : روي 

  ایمنی سیستم

ملکردع اختالل ، اسهال و عفونت به ابتال افزایش : کودکان در روي کمبود 

قدي کوتاه و رشد کندي ، ایمنی سیستم



مرغ، تخم ، جگر  ، قرمز گوشت ویژه به ها گوشت انواع :غذایی منابع 

 و بادام گردو، مانند مغزها انواع دار، سبوس غالت عدس، مانند حبوبات

لبنیات و فندق

حبوبات و کامل غالت در موجود هاي فیتات :روي جذب دهنده کاهش  

فیتات میزان کاهش :زدن جوانه



: ویتامین Aهدستگــا هاي عفونت اسهال،( ها عفونت از پیشگیري ، کودکان رشد  

 پوست و ها چشم سالمت تاریکی، در دید قدرت حفظ ، )سرخک و تـنـفسی

  مرغ خمت زرده  ، چرب پر پنیر کره، خامه، پرچربی، شیر ، جگر :حیوانی غذایی  منابع

  مانند هتیر سبز و قرمز نارنجی، زرد، هاي میوه و ها سبزي انواع :گیاهی غذایی منابع

  رنگ هتیر هاي برگ ، جعفري اسفناج، چغندر، برگ ، فرنگی گوجه حلوایی، کدو هویج،

موز و طالبی زردآلو، ، انبه  مانند رنگ زرد هاي میوه  انواع و کاهو



: ویتامین Dسازي استخوان  فسفر، و کلسیم جذب  

غذایی منابع طریق ازD ویتامین درصد 10 از کمتر تامین

 مرغ تخم زرده و جگر ، ماهی جگر روغن ، سالمون ماهی :D ویتامین غذایی منابع

خورشید نور تابش :D ویتامین اصلی منبع

 3 تا 10 ساعت ( دقیقه 10-15  پاییز و تابستان ، بهار : D ویتامین ساخت مناسب زمان

فوق زمان برابر 10 تا 6 افریقاییان و برابر سه هاي هندي براي ، پوستان سفید در )ظهر از بعد
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اندازه واحدگروه غذایی

نان و غالت

کف دست نان لواش 4یک کف دست بدون انگشت  نان سنگک، بربري یا =گرم  30نان

قاشق غذا خوري 5نصف لیوان پخته در حدود برنج

قاشق غذا خوري 5نصف لیوان پخته در حدود ماکارونی

سه چهارم لیوانصبحانه غالت

برشـتوك و  (غالت آمـاده خـوردن   

شیرین گندمک و کورن فلکس

 

سه چهارم لیوان

عدد کوچک 3بیسکوئیت ساده

سبزي ها

یک لیوانسبزي هاي خام

نصف لیوانسبزي هاي پخته

 دخـر  هویج و سبز لوبیا سبز، نخود

شده

لیوان نصف

 خیـار  یـا  هـویج  یـا  فرنگی گوجه

متوسط

 

عدد یک



 

 

عدد متوسط 1

عدد متوسط 1پرتقال

عدد متوسط 1موز

نصففروت گریپ

لیوان نصفانار انگور، توت، مثل ریز هاي میوه

لیوان نصفمیوه کمپوت یا پخته میوه

لیوان چهارم یکخشکبار یا خشک میوه

سه چهارم لیوانآب میوه طبیعی

شیر و لبنیات

لیوان 1)درصد 2,5از کمتر(ماست  یا شیر

معادل یک و نیم  قوطی کبریت گرم 60 تا 45  معمولی پنیر

یک چهارم  لیوانکشک

لیوان 2دوغ

پاستوریزه بستنی

 

لیوان نیم و یک

گوشت ، حبوبات، تخم مرغ و مغزدانه ها

پخته خورشتی گوشت) گرم 30 تکه هر( تکه 2گوشت قرمز کم چربی

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

) بدون انگشت(دست  کف اندازه به تکه یک ماهی

عدد 2تخم مرغ

نصف لیوان پخته  یا یک چهارم لیوان خاملوبیا، نخود و عدس 

یک سوم لیوان  ...)گردو، پسته،بادام (مغزدانه ها



تعداد واحد پیشنهادي هر یک از گروه هاي غذایی در تامین نیازهاي غذایی کودکان

سال 2-3گروه هاي غذایی

  

سال 6-4

 

46نان و غالت

22شیر ولبنیات

12گوشت، حبوبات، تخم مرغ و مغزها

23سبزي ها  

12میوه ها

قاشق مرباخوري روغن مایع و یا کره  2-3مصرف روزانه )روغن و کره( متفرقه 

محدودیت  مصرف نمک ، شیرینی و قندهاي ساده



کودك غذاي نوع

از روزانه انرژي % 25 ( ها وعده میان تعداد و اصلی هاي وعده تعداد  

)ها وعده میان

خاص غذایی رژیم از استفاده

ها ویتامین و ها مکمل از استفاده



غذایی مواد از برخی به آلرژي وجود

آلرژي دلیل به شده حذف غذایی مواد شناسائی

اي تغذیه عادي غیر رفتارهاي

بلعیدن و جویدن در مشکالت

خانواده اجتماعی – اقتصادي وضعیت



خوار شیر سن با متناسب کمکی غذاي قوام و غلظت

 استفاده از سوال هاي مناسب و استفاده از عکس راهنماي غلظت

غذاي کمکی  

  آموزش عملی مادران در خصوص طرز تهیه فرنی ویا سایر غذاها با

غلظت مناسب



غذایی تنوع

 از دهاستفا بر تاکید و غذایی هاي گروه تمام از استفاده بر تاکید  

  شیرخوار سن با متناسب و مناسب هاي جایگزین

مثال شام و ناهار هاي وعده در گروه هر هاي جایگزین از استفاده 

  جاي به حبوبات یا ماهی ، مرغ تخم  ، سفید گوشت از استفاده

  قرمز گوشت



 وعده هر در شیرخوار سن با متناسب غذاي مقدار

خورده را آن شیرخوار که غذایی مقدار و غذا ظرف اندازه تعیین )  

) خانگی مقیاس کتاب تصاویر از استفاده

محلی هاي پیمانه اندازه تعیین  

وعده هر در کودك کم دریافت صورت در ها وعده تعداد افزایش



خاص غذایی ماده به آلرژي داشتن 

 ی ،  مانند تاول پوست شیرخوار عالئم آلرژيسوال کردن از مادر در مورد

جوش پوستی ، اسهال ، استفراغ ، مشکل تنفسی  و سرفه  

 ن  اگر پاسخ مادر مثبت بود  تا تایید پزشک در مورد داشت: توجه

آلرژي شیرخوار به آن ماده غذایی،  آن ماده غذایی از برنامه غذایی  

جایگزین مناسب شیرخوار حذف و انتخاب

 داشتن آلرژي به ماده غذایی خاص در پدر ، مادر ، خواهر یا

برادر



نوع ، یکمک غذاي صرف دفعات تعداد تکمیلی، تغذیه آغاز سن بررسی 

 هاي وعده تعداد غذایی، وعده هر میزان فعلی، مصرفی کمکی غذاهاي

 ها وعده میان نوع ، غذایی هاي وعده میان تعداد ، غذایی

 غذا بد کودکان براي وتوصیه تغذیه مشاوره

ها مغذي ریز با یاري مکمل و سازي مغذي و مقوي آموزش

غذایی هاي کمک  



نوع و یکمک غذاي صرف دفعات تعداد تکمیلی، تغذیه آغاز سن بررسی 

  وعده هر در کمکی غذاي میزان و فعلی مصرفی کمکی غذاهاي

رینیشی نبات، شکر،شکالت، نظیر( ساده قندهاي حاوي غذاهاي جایگاه 

 کودك غذایی الگوي در )...و مربا عسل، ها،



حجم ها، وعده میان نوع ها، وعده میان تعداد غذا، دفعات تعداد بررسی 

  غذایی اصلی هاي گروه از استفاده و غذایی تنوع وعده، هر در غذا

سازي مغذي 

روي ، کلسیم حاوي غذایی منابع کافی دریافت

غذا بد کودکان مورد در مشاوره



نبات، شکر،شکالت،( ساده قندهاي حاوي غذاهاي از استفاده کاهش 

 یزمین سیب چیپس، ( پرچرب غذاهاي و )...و مربا عسل، ها، شیرینی

)آنها نظایر و مایونز هاي سس از استفاده شده، سرخ

ها ریزمغذي با یاري مکمل  



نوع ، یکمک غذاي صرف دفعات تعداد تکمیلی، تغذیه آغاز سن بررسی 

 هاي وعده تعداد غذایی، وعده هر میزان فعلی، مصرفی کمکی غذاهاي

 ها وعده میان نوع ، غذایی هاي وعده میان تعداد ، غذایی

تغذیه مشاوره عمده نکات ارائه

سازي مغذي و مقوي  

غذایی هاي کمک



هاي وعده تعداد غذایی، وعده هر میزان ، چرب غذاي مصرف بررسی 

 از استفاده ، ها وعده میان نوع ، غذایی هاي وعده میان تعداد ، غذایی

 در نشیری هاي نوشیدنی مصرف هفته، طول در پرانرژي هاي وعده میان

بدنی فعالیت هفته، طول

کودك غذایی عادات اصالح و تغذیه مشاوره عمده نکات ارائه



در هفته چند بار در رستوران غذا می خورید؟

در هفته چند وعده غذایی را در رستوران می خورید؟

 وه ، آب میـ ( کودك شما روزانه چند بار یا چه مقدار از نوشیدنی هاي شیرین

مصرف می کند؟) شیر طعم دار، چاي شیرین  و مانند آنها 

کودك شما هر چند وقت یک بار غذاهاي سرخ کرده می خورد؟

کودك شما اصوال چه نوع میان وعده غذایی مصرف می کند؟

کودکتان چه نوع شیر و پنیري در  منزل می خورد؟



؟به طور معمول چه میوه ها و سبزي هایی در منزل دارید

کودك شما هر چند وقت یک بار با ناهار و شام سبزي می خورد؟

کودك شما در کدام وعده غذایی یا میان وعده غذایی میوه می خورد؟

کودکتان پس از بیدار شدن از خواب به طور معمول چه می خورد و می نوشد؟

،میان وعده می خورد؟ کودکتان چه مدت زمان بعد از وعده غذایی اصلی



آیا کودکتان صبحانه می خورد؟

چه زمانی کودکتان غذا و میان وعده  را در منزل می خورد؟

،میان وعده می خورد؟ کودکتان چه مدت زمان بعد از وعده غذایی اصلی

کودکتان در روزهاي تعطیل چند میان وعده می خورد؟



موجب افزایش انـدازه سـهم غـذاو کـالري     ) رستوران( مصرف غذا در  خارج از منزل

.دریافتی  شده و کیفیت تغذیه اي پایینی دارد

  نشـان   افزایش تعداد دفعات غذا در خارج از منزل با افزایش نمایه توده بـدنی ارتبـاط

.داده است

رتبط استافزایش دریافت نوشیدنی هاي شیرین با افزایش شیوع چاقی کودکان م  .



       افزایش مصرف میوه هـا و سـبزي هـا  موجـب سـیري شـده و

.کاهش مصرف آنان با چاقی مرتبط می باشد

  ـ وده افزایش تعداد دفعات غذا در خارج از منزل با افزایش نمایـه ت

.بدنی ارتباط نشان داده است

 



وعن ، کمکی غذاي صرف دفعات تعداد تکمیلی، تغذیه آغاز سن بررسی 

فعلی مصرفی کمکی غذاهاي

وعده میان تعداد ، غذایی هاي وعده تعداد غذایی، وعده هر میزان بررسی 

ها وعده میان نوع ، غذایی هاي

غذایی رفتارهاي بررسی  

تغذیه مشاوره عمده نکات ارائه

سازي مغذي و مقوي  



منظم زمانی فواصل در کودك آیا( خورد؟ می غذا زمانی چه کودك  

؟)خورد می غذا متناسب و

شد؟نو روزمی در  شیرین هاي نوشیدنی یا میوه آب مقدار چه کودك 

اي تغذیه هاي توصیه و خاص غذایی رژیم از کودك خانواده آیا 

 هایی؟ توصیه و رژیم نوع چه بلی اگر کنند؟ می پیروي خاصی



اآی کرده؟ شروع چگونه ؟ کرده شروع را کمکی غذاي کودك زمانی چه 

است؟ پذیرفته خوبی به را شده معرفی غذایی مواد

ت؟اس کرده استفراغ یا کرده تف  را غذا خوردن غذا هنگام در کودك آیا

خورد؟ می مصنوعی شیر یا  مادر شیر روز در بار چند 

مناسب مقدار به و  منظم طور به را آهن و د +آ مکمل شیرخوار آیا 

کند؟ می مصرف



دهد؟ می غذا کودك به کسی چه

دیگران؟ همراه یا خورد می غذا تنها کودك آیا

طریق از مثال کودك خوردن غذا در اي وقفه  غذاخوردن هنگام در آیا 

شود؟ می ایجاد تلویزیون تماشاي

بالعکس؟ یا هست گرسنه کودك که شود می متوجه مادر چگونه



می چیزي او به خورد می بد / خوب را غذایش کودك که زمانی مادر آیا 

دهد؟ می انجام کاري یا گوید

کند؟ می خودداري غذاخوردن از کودك آیا

را اهاغذ برخی بالعکس و داشته غذاها برخی به شدید عالقه کودك آیا 

ندارد؟ دوست



 افزایش تعداد دفعات شیر مادر

  استفاده از مقدار آب الزم در تهیه شیر مصنوعی

ه دادن شیر مصنوعی به مقدار کافی و متناسب با سن ب

شیرخوار



ب کاهش مصرف نوشیدنی هاي شیرین مانند چاي شیرین و آ

میوه صنعتی  

  متناسب بودن سهم هر وعده بر اساس سن کودك ومتناسب

بودن تعداد وعده هاي غذایی و تنوع آن  

متناسب بودن غلظت غذا

دكمتناسب بودن تعداد میان وعده ها و نوع آن بر اساس سن کو



 تداوم تغذیه با شیر مادر

 تهیه صحیح شیر مصنوعی با مقدار آب الزم

به سن با متناسب کافی مقدار به شیرمصنوعی دادن 

  شیرخوار

ریناستفاده از مواد غذایی  بدون چربی یا کم چرب و کم شی



 وه  چاي شیرین و آب می( کاهش مصرف نوشیدنی هاي شیرین

تا حد امکان  ) صنعتی 

خودداري از مصرف شیرهاي طعم دار

  متناسب بودن سهم هر  و میان وعده بر اساس  توصیه هاي

متناسب با سن کودك  



مصرف مواد غذایی  بدون چربی یا کم چرب و کم شیرین

 در صورت استفاده  از نوشیدنی هاي شیرین در برنامه غذایی 

)  بار در هفته 2حداکثر تا  ( کودك 



 مثل چیپس، کیک،  (در صورت استفاده  از میان وعده هاي غذایی پر انرژي

بار در هفته  واستفاده از فست   2در برنامه غذایی کودك حداکثر  تا  )   شیرینی

بار در هفته  1فود حداکثر 

 وعده اصلی غذایی و دو میان وعده غذایی در روز 3مصرف حداکثر

 یزیون  ساعت برنامه هاي نشسته مثل بازي با رایانه، دیدن تلو 2بیشتر از نداشتن

و یا بازي با موبایل و تبلت




