
  اهميت تغذيه در رشد و تكامل كودكان

 .رشد و تكامل  از ويژگي هاي دوران شيرخوارگي است 

  ماه اول زندگي است.6بيشترين سرعت رشد و تكامل  در  

  .وزن شيرخوار در چهارتا پنج ماهگي دوبرابر وزن تولدش مي گردد 

  سانتي متر مي رسد.75 ماهگي به حدود 12 سانتي متر است در پايان 50قد نوزاد كه در هنگام تولد حدود  

  برابر وزن تولدش  مي گردد.  3 سالگي وزن كودك 1در پايان  

  .بنابراين تغذيه مناسب كودكان در اين دوران فرصت مناسبي براي رشد و  تكامل مطلوبشان مي باشد 

  نشانه هاي كفايت شيرمادر

  افزايش وزن مطلوب شيرخوار بر اساس منحني رشد 

  ساعت نشان دهنده 24 بار دفع مدفوع در 5 تا 3 هفتگي اول تولد،خيس كردن حداقل شش كهنه و 6 روزگي تا 6از 

 كفايت شير مادر وتغذيه مناسب است.

  ساعت بعد از شيرخوردن4 تا 2شادابي پوست ، هوشياري ، سالمت ظاهري شيرخوار و خواب راحت براي   

 نحوه صحيح بغل كردن و پستان گرفتن شيرخوار 

 بدن و سر كودك درامتداد هم باشد 

 صورت كودك مقابل پستان باشد 

 بدن كودك نزديك بدن مادرباشد 

 تمام بدن كودك را بادست حمايت كند 

  تكامل تغذيه اي شيرخواران

  تواند مواد غذايي را كه كمي از شير مادر غليظ تر است با قاشق بخورد  مي  ماهگي6حدود.  

  ماهگي قادر است از فنجان نيز استفاده كند و غذاهاي داراي تكه هاي نرم را بخورد. 8 تا 7حدود  

  ماهگي عالقه مند است قاشق را با دست بگيرد ،اگرچه قاشق را پر ميكند ولي وقتي به دهان ميرساند تقريبا 9حدود 

 خالي شده است. 

  ماهگي ميتواند غذاها را گاز بگيرد و توانايي او براي جويدن كامل بيشتر شده است.  10حدود  

  ماهگي ميتواند با انگشتانش مواد غذايي را بردارد و به دهان بگذارد11در . 

  ماهگي او دوست دارد احساس استقالل بيشتري داشته باشد ، به همين دليل توصيه مي شود هنگام غذا 12بعد از 

  يك قاشق به دست كودك داده و با قاشق ديگري به كودك غذا داده شود.



  سالگي در 2 ماهگي براي گرفتن فنجان و قاشق از دست بزرگترها تالش زيادي ميكند و باالخره تا پايان 15 تا 12 بين 

  .اين امر مهارت كامل پيدا ميكند

  مواد غذايي ممنوع براي   شيرخواران  زير يكسال به دليل ايجاد حساسيت و يا احتمال ابتال به برخي بيماري ها

 (جوشاندن شيرگاو در تهيه غذاهاي كمكي مواد حساسيت زا آن را كم مي كند ) شيرگاو 

 سفيده تخم مرغ 

 انواع توت،كيوي،آلبالو،گيالس و خربزه 

 بادام زميني 

 عسل 

 اسفناج،كلم 

  فلفل و ادويه جات 

 نوشابه هاي گازدار و آب ميوه هاي تجاري 

  ترشي ها 

  شكالت 

 سوسيس و كالباس  

  مواد غذايي  ممنوع براي مصرف  شيرخواران  زير يكسال به دليل  احتمال خفگي

 دانه هاي كشمش 

 دانه انگور 

 ( مي تواند به صورت پودر شده در مقوي كردن غذاها استفاده شود ) آجيل 

  تكه هاي سفت و خام سبزي ها 

 تكه هاي سفت گوشت  

  خودداري از افزودن نمك به غذاي كودك در سال اول زندگي 

  مي شود ).    خودداري از مصرف شكر (بجز فرني كه در دستور تهيه آن كمي شكر اضافه 

  همزمان با شروع تغذيه تكميلي دادن مقداري آب سالم  

  ميزان نياز شير خوار به آب، بستگي به عوامل محيطي ، شرايط بدني و نوع تغذيه او دارد. توجه :

  غذاي كودك و مغذي  كردن مقوي

  مواد مغذي غذاي كودك برخي انرژي و برخي از راههاي افزايش  

  آرد غالت يا حبوبات 



  پودر جوانه غالت يا حبوبات 

  ( پسته ، بادام ، گردو به صورت پودر شده ) مغزها 

  روغن زيتون ، كره ، شير ، ماست ، پنير و زرده تخم مرغ 

براي افزايش انرزي غذاي كودك بايد محدود باشد تا كودك به طعم : استفاده از شكر توجه 

 شيرين عادت نكند. 

 مراقبت نوزادي:

  پيشگيري مي كند. مرگ هاي نوزاديموارد% 60-30 ازهفته اول عمر نوزاددرانجام ويزيت :توجه

  كليه نوزادان صرف نظر از مدت حضورشان در بيمارستان ،بايد روز سوم تاروز پنجم پس از تولد توسط پزشك

 مورد معاينه قرار گيرند.

  روزگي انجام شود.45تا30 روزگي ومعاينه بعدي در15 يا14معاينه بعدي در  

 سالگي است 2ماهگي،18ماهگي، 15ماهگي، 12ماهگي، 9ماهگي، 7ماهگي، 6 ماهگي،4 ماهگي،2مراجعات بعدي در

  سالگي هر سال يك بار مي باشد.2وسپس بعد از 

 عاليم خطر كه مادر بايد فورا به مركز بهداشتي ودرماني مراجعه كند شامل:

 تب 

 اسهال 

 استفراغ به دنبال خوردن هر چيزي 

  بيقراري 

 بيحالي وخواب آلودگي 

 خواب در نوزادان

  20 ساعت در شبانه روز مي خوابد و ممكن است هربار خوابيدن او ، 18 تا 16نوزاد در ماههاي اول تولد به طور متوسط 

  ساعت طول بكشد.3دقيقه تا 

 تخت مناسب جهت كودك 

 تشك سفت و قابل شستشو 

  عدم استفاده از بالش 

 عدم خوابانيدن كودك در تخت والدين 

 عدم خوابانيدن كودك به روي شكم 



  ن ماساژ-استحمام- موزيك ماليم مشابه ريتم ضربان قلب مادر- آواز خواندن-آغوش گرفت–كم كردن نور 

 

 ماساژ در كوليك شيرخواران:

 از طريق ماساژ والدين مي توانند به شير خواري كه كوليك(نفخ شكم) دارد كمك كنند: 
 .دردكوليكي(قولنجي)معموال عصرها يا شب ها اتفاق مي افتد وممكن است ساعت ها طول بكشد 

  در هنگام كوليك(قولنج)تمام بدن شير خوار در انقباض است.شير خوار معموال زانوها را روي شكم خود جمع مي

كند،دست ها را مشت مي كند،چهره اودرد شديد را نشان مي دهد وبا صداي زير به شدت وگوش خراش فرياد مي 

 كشد.

 .پدران به دليل داشتن بافت ماهيچه اي سفت تر براي ماساژ كوليك موثر ترند 

  پدر،شير خوار را در وضع كوليكي حمل كند(دراز كشيده روي ساعد پدر،شكم به طرف پايين به طوري كه دست پدر از

سينه او حمايت كند.حوله گرمي را روي پاهاي خود بيندازد وشير خوار را به شكم روي پاي خود قرار دهدو درحالي كه 

 پاشنه هايش را به آرامي به باال وپايين مي آورد پشت شير خوار را هم ماساژ دهد.

  ماساژشكم واطراف ناف وهمچنين پشت بدن وجمع كردن پاهاي شير خوار به سمت شكم ،به كاهش درد نوزاد كمك

 مي كند.

 .دقت در برنامه غذايي مادر ممكن است در كاهش بروز كوليك موثر واقع شود 

  گاهي ماساژدر حمام واستفاده از كيسه هاي آب گرم ،حركات گهواره اي وهمچنين شكم شير خوار را روي شانه قرار

 دادن وحتي گردش با اتومبيل  در كاهش درد كوليك در بيشتر شيرخواران موثر مي باشد
  
  




