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سخن نویسنده
تمامــی نــوزادان و کــودکان ،بــرای داشــتن رشــد مناســب و لــذت بــردن از یــک زندگــی بــا کیفیــت،
نیــاز بــه تغذیــه ی مناســب دارنــد .تغذیــه ی مناســب ،بخصــوص بــرای آن دســته از کودکانــی کــه
بــه فــرم هــای وخیــم  EB ( EBدیســتروفیک مغلــوب– Dowling-Meara EB Simplex ،
 ) Non-Herlitz Junctional EBمبتــا مــی باشــند ضــروری اســت .بــه دلیــل اینکــه تغذیــه ی
برخــی از آنهــا ،از مســیر رشــدی منحــرف شــده و بــه ســمت بهبــود زخــم هــا و جلوگیــری از ایجــاد
عفونــت هــای پوســتی ،ســوق پیــدا نمــوده اســت.
بــا اینکــه بــا رعایــت رژیــم غذایــی خــاص ( حــذف یکســری مــواد غذایــی مشــخص یــا افــزودن
حجــم باالیــی از مــواد غذایــی دیگــر) امــکان درمــان  EBوجــود نــدارد ،امــا بــا تشــویق بــه داشــتن
یــک برنامــه ی غذایــی مطلــوب کــه تمامــی ابعــاد رشــدی ،ایمنــی زایــی و بهبــودی بخــش را شــامل
گــردد ،بهتریــن شــرایط جهــت رســیدن بــه موفقیــت ایجــاد خواهــد شــد.
متاســفانه ،ماهیــت نــوع جانکشــنال  ) HJEB ( EBبــه گونــه ای ســت کــه تغییــرات تغذیــه ای،
نمیتوانــد هیــچ گونــه منفعــت طوالنــی مدتــی بــرای کــودک بــه دنبــال داشــته باشــد .بــا ایــن حــال،
بعضــی دســتکاری هــای رژیمــی میتوانــد روی کیفیــت زندگــی ایــن کــودکان تاثیــرات مثبتــی ایجــاد
نمایــد .همچنیــن ،در ایــن مــوارد بایــد مشــاوره هــای فــردی نیــز صــورت گیــرد.
ایــن دفترچــه ،بــه توصیــف و تشــریح مــواد مغــذی ای مــی پــردازد کــه یــک رژیــم غذایــی نرمــال
و متعــادل را صــرف نظــر از ســن فــرد و اینکــه مبتــا بــه  EBهســت یــا خیــر ،تشــکیل مــی دهــد.
ایــن دفترچــه ،بــه منظــور عرضــه ی یکســری اطالعــات جامــع تغذیــه ای تهیــه گردیــده اســت .امــا
لطفــا در نظــر داشــته باشــید کــه بعضــی مــواد غذایــی ذکــر شــده در متــن ،بــرای نــوزادان و کــودکان
کــم ســن مناســب نمــی باشــد .ایــن دفترچــه همچنیــن شــامل اطالعــات کاربــردی ،مخصــوص
تغذیــه ی نوزادانــی اســت کــه محــدوده ی ســنی تــا  18مــاه دارنــد.
دفترچــه هایــی مشــابه آن چــه در دســتان شماســت ،صرفــا ارائــه دهنــده ی یکســری توصیــه هــای
عمومــی بــوده و نمــی توانــد دربردارنــده ی تمامــی شــرایط و موقعیــت هــا باشــد .بــه منظــور
رســیدن بــه بهتریــن برنامــه ی غذایــی بــرای کودکتــان ،توصیــه هــای یــک متخصــص تغذیــه ی
اطفــال حتمــا بایــد در نظــر گرفتــه شــود.
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد تغذیه ی کودکان بزرگتر ،دفترچه زیر را مطالعه نمایید.
تغذیــه در بیمــاری اپیدرموالیزیــس بولوســا – بــرای کــودکان بزرگتــر از  1ســال نوشــته ی لزلــی
هاینــس آر  -دی منتشــر شــده توســط ( UKانجم��ن تحقیقات��ی آمریکای��ی دیس��تروفی)
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بــه چــه دلیــل تغذیــه ی کــودکان مبتــا بــه  EBاهمیــت زیــادی
دارد ؟
عمــده ی برنامــه ی غذایــی کودکانــی کــه مبتــا بــه  EBنمــی باشــند ،بــا هــدف رشــد مناســب نــوزاد
طراحــی مــی گــردد ،در حالــی کــه شــکنندگی و آســیب پذیــر بــودن پوســت کــودکان  ،EBایــن
نــوزادان ،بــه برنامــه ی خــاص غذایــی نیازمندنــد کــه تنهــا بــا هــدف تحریــک رشــد آنــان طراحــی
نشــده باشــد ،بلکــه اهــداف زیــر را نیــز تامیــن نمایــد :

•جبــران مــواد مغــذی از دســت رفتــه از طریــق زخــم هــای بــاز یــا ضایعــات
را بنمایــد.
•شــامل مــواد مغــذی مکملــی باشــد کــه بــرای بهبــود آســیب هــا الزم و
ضــروری اســت.
•بــه حفــظ موثــر و تقویــت سیســتم ایمنــی فــرد ،جهــت مقابلــه بــا انــواع
عفونــت هــا کمــک نمایــد.
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•موجــب ارتقــای ســطح عملکــرد نرمــال دســتگاه گــوارش گشــته و از یبوســت
جلوگیــری نمایــد.
•و نکتــه ی پایانــی امــا بــه همــان انــدازه مهــم آن اســت کــه تــا حــد امــکان
باعــث لــذت نــوزاد شــده و ســطح مناســبی از کیفیــت را در زندگــی او ایجــاد
نمایــد.
همــه ی نــوزادان روزهایــی را تحــت عنــوان روزهــای خامــوش ســپری مــی کننــد،
روزهایــی کــه بــه علــت آغــاز جوانــه زنــی دنــدان هــا و یــا ابتــا بــه بیمــاری هــای
خفیــف ،میــزان غــذای دریافتــی شــان کاهــش یافتــه و کــودکان  EBنیــز از ایــن
قائــده مســتثنا نمــی باشــند .اغلــب اوقــات نــوزادان  EBبــه دلیــل وجــود متنــاوب
تــاول هایــی در داخــل دهــان و ناحیــه ی گلــو ،هنــگام بلــع دچــار ناراحتــی و
ســختی گردیــده و بــه همیــن نســبت نیــز میــزان دریافــت مــواد غذایــی توســط
آن هــا کاهــش مــی یابــد .طبیعتــا والدیــن ایــن نــوزادان ،زمانــی کــه فرزنــد خــود
را بــا ایــن شــرایط مواجــه مــی بیننــد ،بســیار مضطــرب گشــته و بــه مــرور نســبت
ب��ه غـ�ذا دادن ب��ه ن�وـزاد خــود بـ�ی میــل م��ی ش�وـند .بــا ایــن حــال ،بــا در در نظــر
گرفت��ن روزه�اـی خوب��ی ک��ه فرزندتــان از خــوردن غــذا لــذت خواهــد بــرد ،احســاس
بهت��ری داشتــه و قادرخواهیدــ ب��ود ک��ه بــا چنیــن روزه��ا و ش�رـایطی بهتــر کنــار
آییــد.

یک رژیم غذایی کامل چیست ؟
یک رژیم غذایی کامل باید شامل میزان متعادلی از تمامی ترکیبات زیر باشد :
پروتئین ،قند ،چربی ،ویتامین ،مواد معدنی ،فیبر و آب.
ایــن مقولــه آن انــدازه ای کــه بــه نظــر مــی رســد پیچیــده نیســت .بــه دلیــل اینکــه بیشــتر مــواد
غذایــی معمــوال ترکیبــی از چندیــن مــاده ی مغــذی مختلــف بــوده و یــک رژیــم غذایــی کامــل بــه
راحتــی از طریــق ترکیــب چندیــن مــاده ی غذایــی متنــوع ،بدســت مــی آیــد.
هرچــه رژیــم غذایــی متنــوع تــر باشــد ،احتمــال بیشــتری وجــود دارد کــه تعــادل بســیار مناســب
تــری از نظــر حجــم و تنــوع مــواد مغــذی مختلــف را دارا باشــد.اکثر مــواد مغــذی ذکــر شــده ،جهــت
تامیــن نیازهــای رشــدی و ترمیمــی و همچنیــن انــرژی مــورد نیــاز بــدن ،مــورد اســتفاده قــرار مــی
گیرنــد.
یکســری فرآینــد هــای شــیمیایی پیچیــده ،مــاده ی غذایــی دریافتــی توســط بــدن را بــه قطعــات
بســیار کوچکــی شکســته و ســپس بــه فرمــی کــه قابــل جــذب و اســتفاده توســط بــدن باشــد،
تبدیــل مــی نمایــد ( ایــن فرآینــد متابولیســم خوانــده مــی شــود ).
نیـاز هـای تغذیـه ای بـدن ،در دوران نـوزادی ،کودکـی و نوجوانـی ،بـه دلیل سـریع بودن روند رشـد،
بسـیار باالسـت .در افـراد مبتلا بـه  EBبـه دلیـل وقـوع فرآینـد تـاول زایـی و از دسـت دادن مایعات
بـدن ،و در نتیجـه نیـاز بـه ترمیـم متنـاوب ،سـرعت فرآیند متابولیکی ( سـوخت و سـاز بدن ) نسـبت
بـه افـراد نرمـال باالتـر اسـت .بخصـوص زمانـی کـه عفونـت نیـز در بـدن فـرد وجـود داشـته باشـد
.

پروتئین ها :
وجــود پروتئیــن هــا جهــت تشــکیل بافــت هایــی ســالم و قــوی و همچنیــن تحریــک فرآینــد بهبــود
زخــم هــا الزم و ضــروری اســت .شــیر ( و ســایر محصــوالت لبنــی ماننــد پنیــر و ماســت ) ،گوشــت،
ماهــی و تخــم مــرغ از منابــع غذایــی اصلــی پروتئیــن حیوانــی ،بــه حســاب مــی آینــد.
پروتئیــن هــای پیاهــی در حبوبــات ( نخــود ،لوبیــا ،عــدس و  ،) ...آجیــل و غــات یافــت مــی شــوند.
یــک برنامــه رژیــم گیاهخــواری  ،جهــت اطمینــان از کافــی بــودن آن در رفــع نیــاز هــای تغذیــه ای
کــودک ،نیــاز بــه یــک برنامــه ریــزی دقیــق دارد .انــواع مغزهــا ( بــه جــز روغــن هــای نــرم گرفتــه
شــده از آنهــا ) نبایــد بــه کــودکان زیــر  5ســال خورانــده شــود ،زیــرا ممکــن اســت وارد دســتگاه
تنفســی او شــده و موجــب خفگــی گــردد.
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چربی ها :
چربــی هــا از منابــع بســیار مهــم کســب انــرژی بــرای بــدن محســوب مــی شــوند .اگرچــه کــه
کــودکان  EBآنچنــان از نظــر فیزیکــی فعــال نیســتند ،امــا جهــت انجــام موثــر فرآینــد ســوخت و
ســاز پروتئیــن ،بــه میــزان کالــری مشــخصی نیــاز دارنــد.
اگــر بــدن فــرد بــرای کســب انــرژی مــورد نیــاز خــود ،منابــع چربــی و قنــدی کافــی در اختیــار
نداشــته باشــد ،منابــع پروتئینــی بــه جــای آنکــه صــرف ســاخت موثــر بافــت هــای بــدن شــوند،
جهــت تامیــن کالــری مــورد نیــاز بــدن بیهــوده مصــرف مــی گردنــد.
وجــود درصــد بــاالی چربــی در مــواد غذایــی مــورد اســتفاده ی کــودک و همچنیــن خــوردن وعــده
هــای غذایــی چــرب بــرای آن دســته از کودکانــی کــه اشــتهای کمــی دارنــد ،بســیار مفیــد فایــده
اســت ( بــه بخــش نتوانــد بخــورد ،کال نمــی خــورد رجــوع شــود ).
کــره هــای گیاهــی و حیوانــی ،خامــه ،روغــن و دنبــه از منابــع اصلــی و شــیر کامــل ،ماســت پرچــرب،
انــواع مختلــف پنیرهــای پــر چــرب ،بســتنی ،گوشــت ( بخصــوص زمانــی کــه همــراه بــا چربــی قابــل
مشــاهده باشــد ) ،تخــم مــرغ ،ماهــی هــای روغنــی ( مثــل ســاردین ،پیلــکارد و ســالمون ) ،آووکادو،
کــره بــادام زمینــی و شــکالت از منابــع جانبــی چربــی مــی باشــند.
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قندها :
قندهــا هــم ماننــد چربــی هــا از مهمتریــن منابــع تامیــن کننــده ی انــرژی و در بعضــی مــوارد ،فیبــر،
ویتامیــن و مــواد معدنــی محســوب مــی گردنــد.
منابــع قنــدی کــه بــه طــور عمــده جهــت تامیــن کالــری بــدن مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد
شــامل بیســکوییت ،قنــد و شــکر ،شــیرینی ،عســل ،مربــا و شــربت مــی باشــند .منابــع قنــدی ای
کــه شــامل طیــف وســیعی از مــواد مغــذی مــی باشــند ،عبارتنــد از  :غــات ،غــات صبحانــه ،آرد،
ماکارونــی ،نــان ،ســیب زمینــی ،میــوه و حبوبــات .کیــک هــا و پودینــگ هــا عمدتــا بــه دلیــل تامیــن
حجــم باالیــی از انــرژی ،ارزش غذایــی باالیــی دارنــد امــا اگــر همــراه بــا محصــوالت لبنــی و تخــم
مــرغ تهیــه شــوند ،منبــع مناســبی جهــت تامیــن پروتئیــن نیــز مــی تواننــد محســوب گردنــد.
تمامــی منابــع قنــدی ،در رژیــم غذایــی فــرد مبتــا بــه  EBدارای اهمیــت انــد .انــواع شــیرین آن (
مثــل بیســکوییت هــا و شــکر و  ) ..بایــد همــراه انــواع کــم شــیرین آن ( غــات ،ســیب زمینــی و ) ..
مــورد مصــرف قــرار گیرنــد ( بــه بخــش شــیرینی و مراقبــت از دنــدان مراجعــه شــود ).
فیبــر ( در ســبزیجات ) بخشــی از ترکیبــات موجــود در مــواد غذایــی اســت کــه هنــگام عبــور از
روده ،جــذب نمــی گــردد .بــا اینکــه ممکــن اســت بــه نظــر برســد کــه ایــن مــاده فاقــد ارزش خاصــی
اســت امــا در واقــع فیبــر ،جهــت حفــظ ســامت روده ،عملکــرد طبیعــی آن و تحریــک باکتــری هــای
طبیعــی داخــل آن بــه رشــد بیشــتر ( کــه بــه نوبــه ی خــود بــه عملکــرد موثــر سیســتم ایمنــی بــدن

کمــک مــی کنــد ) الزم و ضــروری مــی باشــد.
فیبــر در غــات صبحانــه ی ســبوس دار ،فرنــی ،ســبوس رژیمــی ،نــان ســبوس دار ،آرد ســبوس دار،
ماکارونــی ســبوس دار ،برنــج ســبوس دار ،حبوبــات ،میــوه خشــک و میــوه هــا و ســبزیجات تــازه بــه
مقــدار زیــادی وجــود دارد.
کودکانــی کــه در ناحیــه دهــان و گلــوی خــود دارای تــاول هــای متعــددی مــی باشــند ،هنــگام بلــع
و جویــدن مــواد غذایــی فیبــر دار دچــار مشــکل خواهنــد شــد .میــوه هــای خانــواده ی مرکبــات (
پرتقــال ،نارنگــی ،و  ) ...و گوجــه فرنگــی ،مــی تواننــد موجــب تحریــک تــاول هــا و زخــم هــای داخــل
دهــان کــودک گردنــد.
یــک رژیــم غذایــی بــا فیبــر بــاال ،بســیار حجیــم بــوده و فضــای داخــل معــده را بــه شــدت اشــغال
مــی نمایــد ،در نتیجــه بــه دلیــل مصــرف حجــم کــم وعــده ی غذایــی ،از نظــر تولیــد انــرژی و کالــری
تولیــدی نیــز در ســطح پایینــب قــرار دارد ( بــه بخــش یبوســت مراجعــه شــود ).

ویتامین ها :
ویتامیــن هــا جهــت رشــد و ســامت بــدن بســیار مهــم و ضــروری انــد .اگــر هــر روز رژیــم هــای
غذایــی متنــوع بــه انــدازه ی کافــی توســط فــرد دریافــت شــود ،جــذب ویتامیــن معمــوال در ســطح
رضایتبخشــی خواهــد بــود .امــا اگــر وعــده هــای غذایــی دریافتــی توســط فــرد محــدود شــود،
توصیــه مــی شــود ،کــه فــرد اقــدام بــه مصــرف مکمــل هــای غذایــی نمایــد ( بــه بخــش مکمــل
هــای ویتامینــی و معدنــی مراجعــه شــود ).
ویتامیــن هــا انــواع مختلفــی داشــته و هرکــدام دارای عملکــرد مخصــوص بــه خــود مــی باشــند .بــه
طــور مثــال :
ویتامیــن آ( )Aعمدتــا در جگــر ،شــیر ،ماهــی روغنــی مثــل ماهــی خــال مخالــی ،مارگاریــن غنــی
شــده و ماســت وجــود دارد .ســبزیجات ســبز تیــره ،قرمــز و زرد رنــگ حــاوی مــاده ای بــه نــام
کاروتــن مــی باشــند کــه مــی توانــد توســط بــدن بــه ویتامیــن آ ( ) Aتبدیــل شــود .ویتامیــن آ (A
) جهــت حفــظ ســامت پوســت  ،چشــم هــا و غشــاهای مخاطــی و همچنیــن کمــک بــه تقویــت
سیســتم ایمنــی ،مــورد نیــاز بــدن مــی باشــد.
ویتامیــن هــای گــروه ب ( )Bدر لبنیــات ،گوشــت ،تخــم مــرغ ،نــان ،غــات و ســیب زمینــی یافــت
مــی شــوند .ویتامیــن هــای ب ( )Bمختلــف ،هرکــدام دارای عملکــرد هــای مختلــف و خاصــی ماننــد:
کمــک بــه انجــام متابولیســم ترکیبــات قنــدی ،حفــظ ســامت خــون و پوســت و همچنیــن تحریــک
مســیرهای متابولیکــی پروتئیــن مــی باشــند.
ویتامیــن ث ( )Cعمدتــا در مرکبــات و بعضــی ســبزی هــا مثــل ســبزیجات ســبز رنــگ و ســیب
زمینــی وجــود دارد .وجــود ویتامیــن ث ( )Cدر فرآینــد هایــی نظیــر فرآینــد بهبــود زخــم و جــذب
آهــن ،اهمیــت بســزایی دارد.

5

ویتامیــن دی ( )Dدر کــره هــای گیاهــی و حیوانــی ،ماهــی روغنــی ،شــیر خشــک ،تخــم مــرغ و جگــر
همــراه بــا روغــن کبــد ماهــی بــه میــزان باالیــی وجــود دارد .تابــش اشــعه ی خورشــید بــر روی
پوســت ،موجــب تولیــد ویتامیــن دی ( )Dدر داخــل بــدن مــی گــردد .ویتامیــن دی ( )Dبــه همــراه
کلســیم ،موجــب اســتحکام بافــت اســتخوان و دنــدان هــا مــی گــردد.
ویتامیــن ای ( )Eدارای عملکــرد هــای مهــم و متنوعــی از قبیــل حفاظــت از غشــاهای ســلولی و
تحریــک و تشــویق سیســتم ایمنــی اســت .ایــن ویتامیــن در روغــن ســبزیجات ،آجیــل ،بــرگ هــای
ســبز رنــگ ســبزیجات مختلــف و جوانــه گنــدم یافــت مــی شــود.

مواد معدنی
مــواد معدنــی هــم مثــل ویتامیــن هــا ،بــرای رشــد و ســامت بــدن ضــروری بــوده و معمــوال یــک
رژیــم غذایــی متعــادل ،حــاوی مقادیــر کافــی ،متناســب بــا نیازهــای طبیعــی فــرد ،از مــواد معدنــی
مــی باشــد.
بخصوص مواد معدنی چون آهن ،روی ،سلنیوم و کلسیم در بیماری  ،EBبسیار اهمیت دارند.
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آهــن بــه طــور عمــده در گوشــت ( خصوصــا جگــر ســیاه ،قلــوه و اســتیک ) ،نــان و غــات صبحانــه
ی غنــی شــده ،وجــود دارد .آهــن بــرای ســامت خــون و جلوگیــری از کــم خونــی ( آنمــی ) مــورد
نیــاز اســت .زمانــی کــه پوســت شــکننده گــردد و یــا مکــررا آســیب ببینــد ،کمبــود آهــن از نظــر
تشــخیصی اهمیــت بســیاری پیــدا مــی کنــد.
روی در مــواد غذایــی متنوعــی یافــت مــی شــود .بخصــوص در غذاهــای پروتئینــی ماننــد گوشــت،
حلــزون صــدف دار و محصــوالت لبنــی .همچنیــن نــان و غالتــی ماننــد جوانــه گنــدم هــم مقادیــر
زیــادی روی دارنــد .روی در انجــام فرآینــد هــای پیچیــده ی متابولیکــی بــی شــماری مثــل بهبــود و
ترمیــم زخــم هــا نقــش اساســی ایفــا میکنــد.
ســلنیوم بــه همــراه ویتامیــن  Eنقــش حیاتــی در حفاظــت ســلول هــای بــدن از آســیب هــای
مختلــف ،ایفــا مــی کنــد .همچنیــن ســلنیوم ،بــه سیســتم ایمنــی در تولیــد پادتــن ( آنتــی بــادی )
نیــز کمــک فراوانــی مــی کنــد .ســلنیوم در مغزهــای خوراکــی برزیلــی ،لبنیــات و برخــی دانــه هــا
یافــت مــی شود.کلســیم بــه همــراه ویتامیــن  Dبــه اســتحکام و ســامت اســتخوان هــا و دنــدان
هــا کمــک مــی کنــد .همچنیــن کلســیم ،جهــت عملکــرد صحیــح و مناســب اعصــاب و عضــات و
همچنیــن فرآینــد طبیعــی انعقــاد خــون ،بســیار اهمیــت دارد .کلســیم در شــیر و کلیــه ی محصوالت
حاصــل از شــیر مثــل پنیــر و ماســت ،یافــت مــی شــود .شــیر هــای کارخانــه ای و شــیر مــادر ،از
منابــع بســیار مناســب کلســیم محســوب مــی گردنــد و نــوزادان  EBندرتــا بــه مکمــل غذایــی نیــاز
پیــدا مــی نماینــد.

آب اگرچــه اغلــب بــه عنــوان یــک مــاده ی مغــذی در نظــر گرفتــه نمــی شــود ،امــا جهــت هیدراتــه
مانــدن بــدن ،بســیار ضــروری مــی باشــد .دریافــت و جــذب مقادیــر کافــی آب ،در جلوگیــری از
یبوســت اهمیــت باالیــی دارد ( بــه بخــش یبوســت مراجعــه شــود ).

مکمل های معدنی و ویتامین دار
اگــر چنانچــه میــزان غــذای دریافتــی توســط کــودک ،بــه دلیــل عواملــی ماننــد وجــود جراحــت و
زخــم هــای دردنــاک در داخــل دهــان و بلــع دردنــاک ،محــدود شــده و یــا نیــاز هــای تغذیــه ای
کــودک رو بــه افزایــش نهــاد ،مصــرف مکمــل غذایــی مــی توانــد تجویــز گــردد .بــا ایــن حــال ،بــا
توجــه بــه اینکــه مصــرف و جــذب بیــش از حــد مــواد مغــذی مــی توانــد خطرنــاک باشــد ،توصیــه
مــی شــود پیــش از معرفــی هرگونــه مکمــل غذایــی ،بــا متخصــص امــور تغذیــه مشــورت گــردد.

تغذیه با شیر مادر
شــیر مــادر ،بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت کــه رشــد و نمــو کــودک را تســریع و بــه شــدت
تحریــک مــی نمایــد .همچنیــن شــیر مــادر ،حــاوی پادتــن هــای بســیار ارزشــمندی اســت کــه در
سیسـ�تم دفاعـ�ی بدــن کوــدک علیهــ عفونــت هــای مختل��ف نقــش بســیار مهمــی ایفــا مــی کننــد.
درســت مثــل پروبیوتیــک هــا ( مــوادی کــه باعــث تحریــک رشــد باکتــری هــای مفیــد داخــل روده
مــی گردنــد .کــه ایــن باکتــری هــا در بســیاری از فرآیندهــای حیاتــی بــدن دخیلنــد ) شــرکت نمــوده
و همچنیــن قادرنــد باعــث کاهــش احتمــال ایجــاد واکنــش هــای آلرژیــک هــر کــودک گردنــد.
بنابرایــن  ،تغذیــه از شــیر مــادر مــی توانــد بــرای کــودک مبتــا بــه  EBبســیار ســودمند و مفیــد
باشد حتی اگر مدت زمان آن کوتاه باشد.
در اینجــا بــه ذکــر چندیــن نکتــه مــی پردازیــم کــه مــی توانــد بــرای مــادران دارای کــودک مبتــا
بــه  EBمفیــد باشــد :
•اگــر چنانچــه در دهــان نــوزاد شــما تــاول هــای متعــددی بــه چشــم مــی
خــورد ،نیــازی نیســت کــه الزامــا مســتقیما از پســتان مــادر شــیر دریافــت
نمایــد.
•تــاول هــا غالبــا در طــی مکیــدن پســتان مــادر توســط نــوزاد میترکنــد ،امــا
اگــر ایــن اتفــاق نیفتــاد حتمــا بــه یــک فــرد متخصــص در زمینــه ی EB
مراجعــه نماییــد.
•بــه منظــور کاهــش اصطــکاک بافــت دهانــی کــودک خــود بــا پســتان ،نــوک
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پســتان ،لــب هــا ،گونــه هــا و لثــه ی نوزادخــود را بــه مقــداری پارافیــن ســفید نــرم
یــا وازلیــن آغشــته نماییــد.
•ســر نــوزاد خــود را در کنــار پســتان خــود قــرار داده و اجــازه دهیــد هــر مــدت
زمانــی کــه تمایــل دارد بــه مکیــدن ادامــه دهــد.
•مــدت زمــان مناســبی را بــه فرآینــد شــیردهی بــه نــوزاد خــود اختصــاص دهیــد تــا
هیــچ کدامتــان عجلــه ای بــرای اتمــام ،نداشــته باشــید.
•چنانچــه پســتان شــما کامــا اشــباع اســت ،اجــازه دهیــد در ابتــدا ،مقــداری شــیر
آزادانــه از آن خــارج شــود تــا نــوزاد هنــگام مکیــدن ،بــه دلیــل حجــم بــاالی شــیر
در یافتــی دچــار خفگــی نگــردد.
•از قرارگیــری صحیــح دهــان نــوزاد خــود ،بــر روی نــوک پســتان اطمینــان حاصــل
نماییــد.
چنانچــه جراحــات دهــان نــوزاد شــما آنقــدر دردنــاک اســت کــه نمــی توانــد بــه مکیــدن پســتان
ادامــه دهــد و یــا پــس از مــدت کوتاهــی خســته مــی شــود ،شــما مــی توانیــد بــه وســیله ی قطــره
چــکان ،قاشــق هــای کوچــک و یــا شیشــه شــیر ،نــوزاد خــود را تغذیــه نماییــد.
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پســتانک هابرمــن ( ســاخت مرکــز بهداشــت و درمــان آتروداکــس ) بــه گونــه ای ویــژه طراحی شــده،
کــه نســبت بــه انــواع معمولــی آن آســیب بســیار کمتــری بــه لثــه هــای نــوزاد وارد مــی نمایــد.
دریچــه ی داخلــی و شــفت بلنــد آن ،بــا کنتــرل جریــان آزادانــه ی شــیر ،بــه نــوزاد ایــن امــکان را
مــی دهــد کــه حتــی بــا مکــش ضعیــف ،جریــان مناســبی از شــیر دریافــت نمایــد .بــا ایــن وجــود
بســیار مهــم اســت کــه شــفت را خیلــی محکــم فشــار ندهیــد ،چــون ممکــن اســت محتویــات آن
بــه گلــوی کــودک پریــده و منجــر بــه ورود آن بــه داخــل ریــه ی او شــود.
ســوراخ هــای نــوک پســتانک را مــی تــوان بــا اســتفاده از ســوزن یــا ایجــاد شــکاف باریکــی بــا
اســتفاده از لبــه هــای چاقــو ،گشــاد نمــود.
حتما پستانک را قبل از استفاده ،استریل نمایید.
مراقب باشید که جریان سریع شیر ،موجب سرفه و خفگی کودک نگردد.
گاهــی ،جهــت افزایــش ارزش غذایــی شــیر مــادر ،بایــد مکمــل بــه آن افــزوده شــود ( غنــی ســازی
) .بــرای اینــکار راه هــای مختلــف و متنوعــی وجــود دارد .شــما مــی توانیــد جهــت اتخــاذ بهتریــن
تصمیــم و انتخــاب مناســبترین روش غنــی ســازی ،بــا یــک متخصــص تغذیــه مشــورت نماییــد.

شیر خشک کارخانه ای
ایــن امــکان وجــود دارد کــه شــما بــه هــر دلیلــی ترجیــح دهیــد کــه بــرای تغذیــه ی نوزادتــان از
شــیر هــای خشــک کارخانــه ای اســتفاده نماییــد.
بــه عبــارت دیگــر ،ممکــن اســت نیــاز هــای نــوزاد شــما بــه گونــه ای باشــد کــه بــه تنهایــی توســط
شــیر مــادر بــر طــرف نگردیــده و در کنــار شــیر مــادر و یــا بــه جــای آن ،نیــاز بــه مصــرف شــیر
هــای خشــک کارخانــه ای وجــود داشــته باشــد .همچنیــن شــما مــی توانیــد دربــاره ی طراحــی
مناســبترین و بهتریــن برنامــه ی غذایــی ،بــرای خودتــان و نوزادتــان ،بــا یــک متخصــص تغذیــه
مشــورت نماییــد.
ایــن برنامــه مــی توانــد شــامل افــزودن مــواد مکمــل بــه شــیر مــادر ،اســتفاده از شــیرهای خشــک
کارخانــه ای در کنــار شــیر مــادر و یــا تنهــا اســتفاده از شــیر هــای خشــک کارخانــه ای بــه جــای
شــیر مــادر باشــد ( بــه بخــش افزایــش وزن و مــواد غذایــی غنــی شــده مراجعــه شــود ).

افزایش وزن و مواد غذایی غنی شده
بهتریــن ابــزار انــدازه گیــری رشــد و نمــو نــوزاد ،میــزان افزایــش وزن ،قــد و دور ســر او مــی باشــد.
بــه ویــژه ،میــزان افزایــش وزن نــوزاد شــما ،بایــد بــه طــور منظــم ،مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد تــا از
میــزان رشــد موفقیــت آمیــز کــودک ،اطمینــان کامــل حاصــل گــردد .در واقــع ایــن نکتــه ،بــه ایــن
معنــی اســت کــه وزن نــوزاد ،بــه محــض ترخیــص از بیمارســتان بــرای اولیــن بــار ،بایــد بــه صــورت
هفتگــی انــدازه گیــری شــود .بهتــر اســت انــدازه گیــری وزن نــوزاد ،هربــار ،توســط تــرازو  ،لبــاس و
پوشــش مشــخص و ثابــت صــورت گیــرد.
چنانچــه ســرعت افزایــش وزن نــوزاد شــما ،بــا کنــدی مواجــه گردیــد ،متخصــص تغذیــه مــی توانــد
مــواد مغــذی الزم را جهــت مصــرف مــادر ( بــه منظــور غنــی کــردن شــیر مــادر ) و یــا مصــرف خــود
کــودک ،بــه خصــوص شــیر هــای خشــک کارخانــه ای کــه از لحــاظ غلظــت مــواد مغــذی ،نســبت
بــه شــیرهای معمولــی ،در ســطح باالتــری قــرار دارنــد ،تجویــز و توصیــه نمایــد.
گاهــی توصیــه مــی گــردد کــه غلظــت بیشــتری از پــودر شــیر ( نســبت بــه مقــدار نرمــال آن ) در
حجــم مشــخصی آب جــوش حــل گــردد ،کــه در ایــن حالــت ،کــودک غلظــت بیشــتری از مــواد
مغــذی را در همــان حجــم مشــخص همیشــگی شــیر دریافتــی خــود ،کســب مــی نمایــد .ایــن
فرآینــد ،غنــی ســازی مــاده ی غذایــی نامیــده مــی شــود .بهتــر اســت عمــل بــاال زیــر نظــر پزشــک،
یــا متخصــص تغذیــه ی مربوطــه انجــام شــده و بــه طــور منظــم بازبینــی شــود.
چنانچــه کــودک شــما ،بــه میــزان بیشــتری کالــری دریافتــی نیــاز داشــت ،ایــن نیــاز مــی توانــد از
طریــق مکمــل هــای ویــژه ی قنــدی یــا چربــی میکــس شــده بــا شــیر ،رفــع گــردد.
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رایــج تریــن مکمــل هــای قنــدی کــه مــورد اســتفاده ی عمــوم قــرار مــی گیرنــد ،پلیمــر قنــدی
نامیــده مــی شــوند.

آب میوه و سایر نوشیدنی ها
معمــوال نــوزادان بــه جــز شــیر مــادر و یــا شــیر خشــک کارخانــه ای کــه از آن تغذیــه مــی نماینــد و
آب جوشــانده شــده کــه بــه جهــت رفــع تشــنگی مــی آشــامند ،بــه هیــچ گونــه نوشــیدنی دیگــری
احتیــاج ندارنــد.
آب میــوه هــای مختلــف و دمنــوش هــای گیاهــی ،جهــت قرارگیــری در برنامــه ی غذایــی نــوزاد
ضــروری نیســتند و همچنیــن مایعــات شــیرین ،اشــتهای کــودک را جهــت صــرف وعــده هــای اصلی
غذایــی ،کاهــش مــی دهنــد.
اغلــب نــوزادان در صــورت تشــنگی ،ماننــد زمانــی کــه احســاس گرســنگی مــی نماینــد ،گریــه مــی
کننــد .پــس بهتــر اســت بیــن وعــده هــای اصلــی غذایــی ،بــه او آب جوشــانده شــده ی خنــک
بنوشــانید ،خصوصــا در زمــان هایــی کــه هــوا گــرم اســت.
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هــر زمــان کــه نــوزاد احســاس تشــنگی کــرد ،آب مناســبترین و بهتریــن نوشــیدنی جهــت رفــع
نیــاز اوســت.
اگــر چنانچــه حجــم مایعــات دریافتــی کــودک کــم باشــد ،مــی توانــد باعــث یبوســت شــدید در او
گــردد .اگــر احســاس کردیــد کــه کــودک شــما نیــاز بــه مایعــات بیشــتری دارد امــا از نوشــیدن آب
امتنــاع مــی ورزد ،پیــش نهــاد مــی شــود کــه یــک قاشــق چایخــوری آب میــوه ی تــازه بــه همــراه
 cc100آب جوشــانده شــده ی خنــک بــه او بنوشــانید ( .بــه بخــش یبوســت مراجعــه شــود )

از شیر گرفتن نوزاد
از شــیر گرفتــن نــوزاد فرآینــدی اســت کــه طــی آن ،نــوزاد مــی آمــوزد کــه بــه جــای مکیــدن،
چگونــه مــواد غذایــی ســفت تــر را بجــود و ببلعــد .در بریتانیــا ،ســن پیشــنهاد شــده جهــت از شــیر
گرفتــن کــودک ،حــدود  6ماهگــی مــی باشــد.
بعضــی از نــوزادان ،در ســنینی کمتــر از  6ماهگــی نیــز مــی تواننــد ایــن فرآینــد را بــه انجــام رســانده
و مــواد غذایــی ســفت تــری بخورنــد .بــا ایــن حــال ،ایــن ســن نبایــد کمتــر از  17هفتگی باشــد.

اگــر چنانچــه شــما تصمیــم داریــد کــه فرآینــد مذکــور راپیــش از  6ماهگــی بــه انجــام برســانید ،از
خورانــدن مــواد غذایــی حــاوی گلوتــن ،تخــم مــرغ ،پنیــر ،محصــوالت لبنــی ،ماهــی و حلــزون صــدف
دار ،بــه نــوزاد ،جــدا خــودداری نماییــد.
بــه تاخیــر انداختــن ایــن فرآینــد تــا  6ماهگــی ،بــه کاهــش ریســک واکنــش هــای جانبــی و آلرژیــک
نــوزاد نســبت بــه غذاهــای مختلــف ،بســیار کمــک کننــده خواهــد بــود.
هــر نــوزاد ویژگــی هــای منحصــر بــه فــرد خــود را داشــته و در نتیجــه ســن از شــیر گرفتــن او نیــز
متناســب بــا ویژگــی هــای فــردی نــوزاد ،متفــاوت خواهــد بــود.
عالئمــی کــه نشــان مــی دهــد نــوزاد شــما آمادگــی الزم جهــت شــروع دریافــت مــواد غذایــی ســفت
تــر را دارد ،عبارتنــد از :
•توانایــی بــاال گرفتــن ســر ،حفــظ ثبــات و تعــادل ،توانایــی حفــظ حالــت
نشســته در صــورت وجــود پشــتیبانی
•نشــان دادن حــس کنجــکاوی خــود ،نســبت بــه هــر آنچــه کــه شــما میخوریــد
و انجــام حــرکات جویــدن
•برداشتن مواد غذایی و قرار دادن آنها در دهان خود
•جوانه زدن یک یا دو دندان
•استمرار حس گرسنگی نوزاد با وجود افزایش تعداد دفعات دیافت شیر

شروع
در آغاز امر ،مواد غذایی جامد باید به عنوان مکمل ،در کنار شیر ،به کودک خورانده شوند ،نه
به جای آن .اگر کودک شما همچنان ،بر روی خوردن یک نوع غذا متمرکز است ،این احتمال
وجود دارد که هنوز تمایل قابل توجهی به خوردن غذاهای جامد ،پیدا نکرده است .پس صرفا به
دلیل اینکه کودکان سایر دوستانتان ،زودتر از کودک شما شروع به خوردن غذاهای جامد نموده
اند ،نا امیدی به خود راه ندهید.
وجود جراحت دردناک در دهان و یا روی زبان کودک ،ترس از خفگی ناشی از غلظت نا مناسب
و یا طعم ناآشنای غذا ،همگی از رایجترین علل عدم تمایل کودک مبتال به  ،EBبه خوردن مواد
غذایی جامد و سفت می باشد.
به نظر می رسد که ترس از خفگی ،به دلیل وجود سابقه ی استفراغ یا رفالکس محتویات معده
و یا وقوع این حاالت در حال حاضر ،شایعترین علت ،از میان علل گوناگون باشد.
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رفالکــس در واقــع ،بازگشــت محتویــات اســیدی معــده بــه قســمت باالیــی شــکم ،گلــو و مــری
اســت کــه تجربــه ی بســیار ناخوشــایندی بــرای کــودک محســوب مــی شــود .ایــن حالــت تقریبــا در
تمامــی نــوزادان شــایع بــوده امــا در کــودکان مبتــا بــه  ،EBدرمــان ســریع آن بســیار مهــم اســت.
بــه دلیــل اینکــه محتویــات اســیدی معــده ،بــر روی جــداره ی نــازک و ظریــف مــری خاصیــت
ســوزانندگی داشــته ،و مــی توانــد آن را مجــروح نمایــد.
متخصــص کــودک شــما ،مــی توانــد بــا تجویــز داروهــای ضــد رفالکــس ،در ایــن امــر یاریتــان
نمایــد .همچنیــن ،متخصــص تغذبــه مــی توانــد جهــت تغلیــظ مــواد غذایــی ،بــه شــما توصیــه هــای
مفیــدی ارائــه نمایــد .مــواد غذایــی غلیــظ تــر  ،بــه احتمــال کمتــری موجبــات رفالکــس را فراهــم
مــی نماینــد.
نکتــه ی مهــم و قابــل توجــه آن اســت کــه ،بــه هیــچ عنــوان کــودک خــود را ،مجبــور بــه خــوردن
مــواد غذایــی جامــد ننماییــد ،او خــود در وقــت مناســب بــه آن اقــدام خواهــد کــرد .بــا اجبــار کــردن
کــودک بــه تســریع در ایــن رونــد ،تــا زمانــی کــه کــودک خــود بــه پیشــرفت در ایــن زمینــه مایــل
نباشــد ،هیــچ نتیجــه ی قابــل قبولــی حاصــل نخواهــد شــد.
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تحــت هیــچ شــرایطی کــودک خــود را بــا گرســنه نگــه داشــتن و یــا امتنــاع از خورانــدن شــیر بــه او،
مجبــور بــه خــوردن مــواد غذایــی جامــد ننماییــد .ایــن فرآینــد فقــط و فقــط منجــر بــه کاهــش وزن
وی گردیــده و بــه اســترس و ســرخوردگی او هنــگام خــوردن غــذا ،خواهــد افــزود.
در ایــن شــرایط بهتریــن کار آن اســت کــه بــا متخصــص تغذیــه در ایــن امــر مشــورت نماییــد ،تــا
راه کارهایــی مناســب بــا شــرایط فــردی شــما ،ارائــه نمایــد.
همانطــور کــه کــودک شــما بزرگتــر مــی شــود ،بــه میــزان خــوراک وعــده هــای غذایــی او افــزوده و
از میــزان روزانــه ی شــیر دریافتــی او کاســته خواهــد شــد.
در هــر حــال ،خــوردن شــیر ،جهــت فراهــم نمــودن منبــع ارزشــمندی از مــواد مغــذی ،بایــد
همچنــان توســط کــودک ادامــه یافتــه ،و حتــی پــس از گرفتــه شــدن از شــیر ،بایــد بــه روزانــه
حــدود  500ccشــیر دریافــت نمایــد.
اجازه دهید کودک ،خود برنامه ی زمانی خود را تعیین نماید
برنامــه ی پیشــنهادی جهــت معرفــی انــواع غذاهــای جامــد ،در انتهــای کتابچــه آورده شــده اســت.
ایــن برنامــه در واقــع بــه عنــوان یــک راهنمــا مطــرح مــی باشــد ،نــه بــه عنــوان یــک جــدول
زمانبنــدی دقیــق .بنابرایــن بــه کــودک اجــازه دهیــد کــه خــود برنامــه ی غذایــی خــود را تعییــن
نمایــد

.

•زمانــی را جهــت غــذا دادن بــه کــودک انتخــاب نماییــد کــه ،کودکتــان گرســنه
اســت و شــما نیــز زمانــی را جهــت اســتراحت و بــه دور از عجلــه ،در اختیــار داریــد.
•همیشــه از قاشــق بــرای خورانــدن غــذا بــه کــودک اســتفاده نماییــد و هرگــز از
شیشــه اســتفاده نکنیــد.
•همیشــه غــذا را ،قبــل از آنکــه کــودک ،آنقــدر گرســنه شــود کــه بــرای خــوردن
شــیر بــی قــراری کنــد ،بــه او بخورانیــد .اگــر شــروع بــه گریــه کــرد ،ابتــدا مقــداری
شــیر بــه او بخورانیــد تــا آرام گیــرد.
•اگــر کودکتــان در ابتــدا ،تمایلــی بــه خــوردن غــذا از خــود نشــان نــداد و از خــوردن
امتنــاع کــرد ،ناامیــد نشــوید .چــون مــدت زمانــی طــول مــی کشــد تــا کــودک بــه
طعــم و مــزه هــای جدیــد عــادت نمایــد.
•ســـایر غذاهایـــی کـــه بـــه عنـــوان جایگزیـــن شـــیر مـــادر مـــورد اســـتفاده قـــرار
م ــی گیرن ــد م ــی توانن ــد در من ــزل پخت ــه ش ــده و ی ــا ب ــه ص ــورت کارخان ــه ای
م ــورد مص ــرف ق ــرار گیرن ــد.
•هنگام پختن غذاهای مذکور در خانه ،از نمک استفاده ننمایید.
•اگــر چنانچــه نیــاز داریــد ،کــه مــواد غذایــی را ،بــا اســتفاده از یــک آســیاب ،همــزن
و یــا مخلــوط کــن ،بــه صــورت پــوره در آوریــد ،آن را بــه گونــه ای الــک کنیــد کــه
محتــوای فیبــری آن از بیــن نــرود.
•بیــن ســنین  6 – 9ماهگــی ،نــوزادان بــه تدریــج مــی آموزنــد کــه چگونــه غــذا را
بجونــد .لــذا بایــد محتــوای غذاییشــان ضخیــم تــر گــردد .میــوه هــا و ســبزیجات،
بایــد بــه صــورت لــه شــده ،و مــواد گوشــتی ،بایــد بــه صــورت خــرد شــده ،در
اختیــار کــودک قــرار گیرنــد.
•اگــر مــواد غذایــی بــا غلظــت هــای مختلــف ،بــه صــورت همزمــان بــه کــودک
خورانــده شــود ،او را ترســانده و کــودک بــه ســرعت اعتمــاد بــه نفــس خــود را
از دســت مــی دهــد .لــذا پیشــنهاد مــی گرددکــه ،بــه جــای مــواد غذایــی نــرم
و غوطــه ور در مایعــات مختلــف ،مــواد غذایــی بــا قــوام و غلظــت یکنواخــت در
اختیــار کــودک قــرار گیــرد.
•زمانــی کــه کــودک بــه ســن  6 -7ماهگــی رســید ،کــم کــم جهــت نوشــاندن
مایعــات مختلــف ،از لیــوان هــای کوچــک یــا فنجــان اســتفاده نماییــد
•زمانــی کــه کــودک بــه ســن  6 -7ماهگــی رســید ،او را بــه خــوردن غذاهــای لقمــه
ای و کوچــک تشــویق نماییــد .حتــی اگــر دســتان کودکتــان پانســمان و بانــداژ
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شــده مــی باشــد .کــودک نیــاز دارد کــه بــا دســتان خــود مــواد
غذایــی مختلــف را لمــس نمــوده و در دهــان خــود بگــذارد و حتــی
اطــراف خــود را کثیــف کنــد .از دادن مــواد غذایــی تیــز و برنــده و
یــا ســفت و خشــن ،کــه ممکــن اســت محیــط دهــان و لثــه هــای
کــودک را دچــار خراشــیدگی کنــد ،خــودداری نماییــد.
•تــا زمانــی کــه کــودک ،بــه ســن یــک ســالگی نرســیده ،بــه هیــچ
وجــه بــه او عســل ندهیــد .چــون ممکــن اســت حــاوی باکتــری
هایــی باشــد کــه توانایــی تولیــد ســمومی را دارنــد کــه مــی توانــد
بیمــاری هــای جــدی ( بوتولیســم نــوزادان ) در نــوزادان بــا ســن
پاییــن ،ایجــاد نمایــد.

غذاهای انگشتی و لقمه ای
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نــوزادان و کــودکان مبتــا بــه  ،EBاغلــب تمایــل بســیار باالیــی بــه تجربــه ی خــوردن غذاهــای
جدیــد دارنــد .برداشــتن مــواد غذایــی و قــرار دادن آن در دهــان ،توســط خــود کــودک ،بــه آنهــا
احســاس کنتــرل و تســلط بیشــتری داده و بهتریــن روش جهــت ارتقــا و تحریــک اعتمــاد بــه نفــس
آنــان مــی باشــد .اگرچــه حرکــت مذکــور و دادن آزادی عمــل بــه کــودک هنــگام خــوردن غــذا،
ممکــن اســت موجــب کثیــف شــدن محیــط اطــراف او گــردد ،امــا بــا اینحــال ،حتــی اگــر بــه جــای
خــوردن آن ،صرفــا بــه بــازی بــا آن بپــردازد ،اثــر ســودمند خــود را بــر روی کــودک خواهــد گذاشــت.
در زیر به نمونه هایی از مواد غذایی لقمه ای و انگشتی اشاره شده است :
غذاهای جامد و گاز زدنی :
•ترایفل اسفنجی و پای میوه
•بیسکوییت های ویفری نرم ( کرم دار )
•بستنی نونی ( جهت تحریک کودک به عمل لیسیدن )
•اسنک
مواد غذایی جویدنی :
•گالبی ،هلو ،انبه و موز رسیده و پوست کنده ،نکتار میوه
•سیب پوست کنده شده و پخته شده

•آلــو بــدون هســته ( حتمــا بررســی نماییــد کــه هیــچ تکــه ای از هســته داخــل
آن باقــی نمانــد )
•زرد آلو نرم ،رسیده ،بدون هسته و پوست کنده
•انبه و آناناس خشک شده
•ژلــه ی تهیــه شــده بــا نیمــی از حجــم آب اســتاندارد و معمــول ،بــه جهــت
فراهــم نمــودن فــرم غلیــظ تــر آن
•آووکادوی پوست کنده و رسیده
•سیب زمینی پخته شده و چیپس های نرم
•هویج پخته شده
•نان نرم ،سفید و یا سبوس دار
•ماهی نرم و بدون استخوان /جوجه کباب
•پنیــر هــای فــرآوری شــده ( از خورانــدن انــواع شــور آن بــه کــودکان کمتــر از
 9مــاه خــودداری نماییــد .بــه کــودکان زیــر یــک ســال ،بیشــتر از روزی یــک
بــار نخورانیــد )
•ماکارونی ساده ،نرم و پخته شده  /نان های مدیترانه ای ( پیتا )
•املت و پنکیک

پایان یک سالگی
در ســنین  9تــا  12ماهگــی ،بســیاری از وعــده هــای غذایــی بزرگســاالن کــه از لحــاظ قــوام متناســب
بــوده و زیــاد تنــد یــا شــور نیســتند ،مــی تواننــد جهــت تغذیــه ی کــودک مبتــا بــه  EBمــورد
اســتفاده قــرار گیرنــد .مرکباتــی همچــون پرتقــال یــا نارنگــی ،گوجــه فرنگــی  .یــا آب میــوه هــای
تــازه ،ممکــن اســت بــرای کودکــی کــه دهانــش پــر از تــاول زدگــی اســت ســخت و ناگــوار باشــد .از
خــوردن مــواد غذایــی کــه خــوردن آن هــا موجــب ایجــاد بــرش یــا ســاییدگی تــاول هــای دهانــی
یــا داخــل گلویــی مــی گردنــد بایــد اجتنــاب شــود .ماننــد  :چیپــس هــای بــا لبــه ی تیــز و پوســت
هــای ســخت ،نــان تســت ،هویــج خــام و کرفــس.
ماهــی بســیار مــاده ی مغــذی و کاملــی اســت امــا بایــد حتمــا در نظــر داشــته باشــید کــه تمامــی
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تیــغ هــای آن گرفتــه شــده باشــد.
مراقــب تکــه هــای بــزرگ میــوه هــا ماننــد ســیب و مــواد غذایــی کوچــک و گــردی مثــل گوجــه
گیالســی کــه مــی توانــد بــه طــور کامــل و یکجــا بلعیــده شــود و موجــب پــرش بــه داخــل گلــوی
کــودک گــردد باشــید .بــه همیــن جهــت بهتــر اســت کــه ابتــدا آن را بــه دونیــم قســمت نمــوده و
ســپس در اختیــار کــودک قــرار دهیــد.
ســعی کنیــد یــک رژیــم متناســب ،خــوب و متعــادل بــرای کــودک فراهــم نماییــد و بــر وجــود
مــواد پروتئینــی و انــرژی زا در آن تاکیــد داشــته باشــید .اگــر چنانچــه اشــتهای کــودک کــم اســت،
پیشــنهاد مــی شــود روزانــه ســه وعــده ی غذایــی بــه همــراه اســنک هــای مغــذی در البــه الی آن
بــه کــودک بخورانیــد .مصــرف شــیر ،بــه عنــوان یــک منبــع بســیار مهــم از مــواد مغــذی بایــد ادامــه
یابــد ،پــس تــاش کنیــد کــه مقــدار شــیر مصرفــی توســط نــوزاد کمتــر از  cc500در روز نباشــد.
بعضــی از کــودکان نوپــا ،نســبت بــه خــوردن شــیر از فنجــان بــی میــل بــوده و شیشــه را ترجیــح
مــی دهنــد .بــا وجــود زمانبــر بــودن ایــن روش تغذیــه ،بــه دلیــل تاثیــری کــه میتوانــد بــر روی
پوســیدگی دنــدان هــای کــودک بگــذارد بدتریــن روش خــوردن شــیر توســط کــودک محســوب مــی
گــردد .خصوصــا اگــر ایــن فرآینــد در طــی شــب انجــام شــود کــه میــزان بــزاق تولیــدی کــم اســت.

 16چه زمانی می توان مصرف شیر گاو را برای کودک آغاز کرد ؟
اگرچــه توصیــه مــی شــود کــه تــا پایــان یــک ســالگی فقــط از شــیر مــادر ،شــیر خشــک و یــا
ترکیبــی از هــر دو اســتفاده شــود ،بــا ایــن حــال ،بعضــی افــراد پــس از  6ماهگــی کــودکاش شــیر
گاو را بــرای کــودک آغــاز مــی نماینــد .بــا ایــن حــال ،نــوزادان  EBبــه دلیــل نیــاز هــای تغذیــه
ای بیشــتری کــه نســبت بــه ســایر کــودکان دارنــد بایــد حداقــل تــا یــک ســالگی و یــا حتــی بعــد
از آن اســتفاده از شــیر مــادر ،شــیر خشــک و یــا در صــورت لــزوم غنــی شــده (بخــش مربــوط بــه
افزایــش وزن و تغذیــه غنــی شــده را ببینیــد) را ادامــه دهنــد .یــک نــوع شــیر در دســت تهیــه مــی
باشــد کــه در واقــع پلــی بــر روی شــکاف بیــن شــیر مــادر و شــیر گاو ایجــاد نمــوده و بــرای ســنین
شــش ماهگــی بــه بعــد نــوزاد مناســب اســت .شــیر هــای بــدون چربــی و یــا کــم چــرب عمومــا
بــرای تغذیــه ی ایــن نــوزادان مناســب نیســتند ،بــه دلیــل اینکــه از لحــاظ چربــی و در نتیجــه
تولیــد انــرژی در نــوزاد در ســطح پایینــی قــرار دارنــد .ماســت و ســایر محصــوالت تهیــه شــده از
شــیر گاو پاســتوریزه را مــی تــوان در حــدود  9ماهگــی کــودک بــرای او شــروع کــرد .محصوالتــی را
انتخــاب نماییــد کــه حــاوی چربــی کامــل و قنــد باشــند تــا از لحــاظ تولیــد کالــری نســبت بــه ســایر
محصــوالت در ســطح باالتــری باشــند.
نتواند بخورد ،نخواهد خورد ...
رویــداد هــای عــادی ماننــد درآوردن دنــدان ،کســالت هــای بســیار جزیــی و  ...مــی تواننــد در تمایــل

نــوزاد بــه خــوردن غــذا تاثیــر بگذارنــد .اگرچــه ایــن مــوارد بخشــی طبیعــی از رونــد رشــد کــودک
محســوب مــی شــوند ،بــا اینحــال اوقــات اســترس آوری محســوب مــی شــوند .عمومــا والدیــن خیلــی
ســریع نگــران وضعیــت خــورد و خــوراک نــوزاد خــود مــی شــوند بنابرایــن توصیــه مــی شــود کــه
اگــر فرزندتــان یــک روز تمایلــی بــه خــوردن غــذا از خــود بــروز نــداد او را مجبــور نکنیــد.
اگــر اشــتهای کــودکان ناچیــز اســت ،ایــن نکتــه کــه بدانیــد چگونــه بــدون افزایــش میــزان غــذای
کــودک ،ارزش غذایــی وعــده هــای خوراکــی او را بــاال ببریــد ،بســیار بــه شــما کمــک کننــده اســت.
کودکــی کــه در زمــان ســامت ،عــادت بــه افزایــش میــزان غــذای خــود نمــوده ،بــه احتمال بیشــتری
هنــگام کســالت و ناخوشــیی نیــز ایــن افزایــش را مــی پذیــرد .بنابرایــن ایــن افزایــش ســطح را در
یــک اصــول و چهارچــوب منظــم قــرار دهیــد بــه جــای آنکــه منتظــر باشــید تــا یــک دوره ی
تغذیــه ای ضعیــف بــرای کــودک آغــاز شــود .کودکــی کــه از قبــل بــه خوبــی تغذیــه شــده بــه نحــو
مطلوبتــری مــی توانــد دوره هــای تغذیــه ای نامناســب را تحمــل کنــد چــون دارای انــرژی ذخیــره
شــده کافــی مــی باشــد ،همچنیــن شــما نیــز بــه عنــوان والدیــن از اســترس و نگرانــی کمتــری رنــج
مــی بریــد.
ارزش غذایی وعده های خوراکی کودک خود را از یکی از روش های زیر ارتقا دهید :
•افــزودن  2-3قاشــق چایخــوری  /خامــه یــا شــیر خشــک آغشــته بــه ســیب
زمینــی پــوره شــده ،ســس ،ماســت و زلــه ( خامــه یــا شــیر خشــک مــی توانــد
جهــت اســتفاده در آینــده در یــخ نگهــداری شــوند )
•اضافــه کــردن کــره ،مارگاریــن ،روغــن زیتــون یــا ســس مایونــز بــه ســبزیجات
گر م
•مقــداری کــره ،مارگاریــن ،پنیــر خامــه ای یــا کــره بــادام زمینــی نــرم را بــر
روی نــان ،نــان تســت نــرم ،شــیرینی هــای صــاف و یــا بیســکوییت هــای
خــوش طمــع بمالیــد
•مقــداری پنیــر رنــده شــده ،پنیــر خامــه ای یــا مایونــز را بــر روی پــوره ســیب
زمینــی ،لوبیــای پختــه ،اســپاگتی و تخــم مــرغ نیمــرو بریزیــد
•با ماهی و سبزیجات ،مقداری سس پنیر یا سس سفید سرو نمایید.
•گالب ــی آووکادو منب ــع غن ــی ای از کال ــری محس ــوب م ــی ش ــود ،پیش ــنهاد
م ــی گ ــردد آن را ب ــه ص ــورت ل ــه ش ــده و ی ــا انگش ــتی مص ــرف نمایی ــد.
•اضافــه نمــودن  1تــا  2قاشــق چایخــوری مربــا ،عســل و یــا کشــک لیمــو بــه
فرنــی و یــا پودینــگ برنــج کــودک
•اضافــه نمــودن  1تــا  2قاشــق چایخــوری شــکر بــه کرنفلکــس صبحانه ،ماســت
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و میــوه هــای پختــه شــده .
•ژله را به جای آب ،با شیر غلیظ شده تهیه نمایید.
•آغشــته کــردن بیســکوییت یــا نــان بــا مربــا ،عســل ،پنیــر لیمویــی یــا شــکالت.
ســپس فــرو بــردن هریــک از لقمــه هــای مذکــور در پودینــگ شــیر یــا ماســت
•چنانچـــه کـــودک شـــما مـــواد غذایـــی پـــوره شـــده را ترجیـــح مـــی دهـــد،
ب ــه ج ــای آب از س ــوپ ،ش ــیر ،س ــس س ــفید ی ــا ش ــیر نارگی ــل پ ــر چ ــرب
جهـــت رســـاندن پـــوره بـــه غلظـــت مناســـب ،اســـتفاده نماییـــد .رقیـــق
کـــردن مـــواد غذایـــی بـــا آب موجـــب شـــیرین شـــده مـــزه و کاهـــش ارزش
غذایـــی آن مـــی گـــردد .از الـــک کـــردن مـــواد غذایـــی پـــوره شـــده پرهیـــز
نماییـــد ،چـــرا کـــه موجـــب از بیـــن رفتـــن محتـــوای فیبـــری آن مـــی شـــود.
•زمانــی کــه دهــان کــودک زخــم باشــد ،بهتــر اســت مــواد غذایــی خنــک تــر
در اختیــار کــودک قــرار گیــرد.
اگــر رونــد وزن گیــری کــودک بــا کنــدی مواجــه گردیــد ،متخصــص تغذیــه کــودک شــما ،شــیر
دیگــری کــه از نظــر غلظــت غذایــی مناســب تــر باشــد ،بــرای کــودک شــما تجویــز خواهــد نمــود.
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یبوست :
یبوســـت معمـــوال در نتیجـــه ی کمبـــود آب بـــدن کـــه مـــی توانـــد بـــه دلیـــل جـــذب پاییـــن
م ــواد غذای ــی ی ــا افزای ــش نی ــاز ب ــدن ک ــودک در ه ــوای گ ــرم ایج ــاد ش ــود ،رخ م ــی ده ــد .ی ــک
کـــودک مبتـــا بـــه  EBبـــا تـــاول هـــای گســـترده ،نســـبت بـــه یـــک کـــودک نرمـــال نیـــاز بـــه
مایع ــات بیش ــتری دارد .یبوس ــت م ــی توان ــد در نتیج ــه ی مص ــرف مکم ــل ه ــای آه ــن ،ایج ــاد
شـــده و یـــا تشـــدید مـــی شـــود امـــا همچنیـــن مـــی توانـــد بـــدون هیـــچ دلیـــل معینـــی ایجـــاد
شـــود .اینکـــه هـــر چنـــد وقـــت یکبـــار روده هـــا شـــروع بـــه فعالیـــت مـــی کننـــد ،نســـبت بـــه
احس ــاس ناراحت ــی ک ــه ب ــه ک ــودک م ــی دهن ــد از اهمی ــت کمت ــری برخوردارن ــد .ت ــا زمان ــی ک ــه
ح ــرکات روده ب ــه نرم ــی و ب ــدون درد س ــر ص ــورت گیرن ــد نی ــاز نیس ــت ب ــه ط ــور روزان ــه روده
ه ــا فعالی ــت نماین ــد.
بــرای یــک کــودک  ،EBحتــی عبــور یــک تحــرک نســبتا ســنگین مــی توانــد موجــب درد و تــاول
زایــی پوســت ظریــف اطــراف مقعــد گــردد .تــرس از عبــور حــرکات بیشــتر روده ،مــی توانــد جلــوی
حــرکات بعــدی روده را بگیــرد .در ایــن شــرایط چرخــه ی معیــوب بــه ســرعت راه انــدازی شــده و
باعــث تشــدید یبوســت و کاهــش اشــتهای کــودک مــی گــردد .حــرکات منظــم روده بــه دریافــت
منظــم غــذا بســتگی شــدیدی دارد و در نتیجــه اشــتهای ضعیــف و دریافــت نــا منظــم وعــده هــای
غذایــی ،موجــب حــرکات ســخت تــر و خشــک تــر روده مــی گــردد .اطمینــان حاصــل نماییــد کــه

کودکتــان بــه مقــدار متنابهــی روزانــه مایعــات دریافــت مــی نمایــد ( مثــا حداقــل  150میلــی لیتــر
بــه ازای هــر کیلوگــرم ) خصوصــا بــرای کودکانــی کــه هنــوز از مــواد غذایــی مایعــات دریافــت نمــی
کننــد .اگــر کودکتــان از نوشــیدن آب خنــک جوشــانده شــده امتنــاع مــی ورزد ،بــه او آب میــوه ی
تــازه ی رقیــق شــده پیشــنهاد نماییــد (  1قاشــق چــای خــوری آب میــوه بــه همــراه  100میلــی
لیتــر آب رقیــق شــود )
اهمیــت درمــان یبوســت قابــل اغــراق نیســت .اگــر افزایــش مصــرف مایعــات موثــر نبــود ،ممکــن
اســت یــک ملیــن مالیــم مــورد نیــاز باشــد .در ایــن صــورت بایــد بــا یــک متخصــص جهــت راهنمایی
مشــورت نماییــد .ایــن بســیار مهــم اســت کــه روش پیشــگیرانه ی ارائــه شــده را بــه طــور منظــم
پیگیــری نماییــد و اجــازه ندهیــد کــودک بــه طــور کامــل یبــس شــود.
بـــه محـــض اینکـــه کـــودک شـــما ،مصـــرف مـــواد غذایـــی جامـــد را آغـــاز نمـــود ،ســـعی کنیـــد
حتم ــا در وع ــده ه ــای روزان ــه ی او پ ــوره ی می ــوه و س ــبزیجات بگنجانی ــد .پیش ــنهاد م ــی گ ــردد
از حـــدود  9ماهگـــی مصـــرف غـــات کامـــل ســـبوس دار و از حـــدود  12-10ماهگـــی مصـــرف
لوبیـــای پختـــه ( و ذرت اگـــر کـــودک قـــادر بـــه جویـــدن هســـت ) بـــرای کـــودک آغـــاز گـــردد.
آل ــو بس ــیار م ــورد اس ــتفاده و قاب ــل ج ــذب اس ــت ب ــرای ک ــودک ،خصوص ــا زمان ــی ک ــه ل ــه ش ــده
و ب ــا ماس ــت ،پنی ــر خام ــه ای ،کاس ــتارد و  ..مخل ــوط ش ــود .فیب ــر موج ــود در ای ــن م ــواد غذای ــی،
ب ــا مق ــدار کاف ــی مایع ــات مخل ــوط ش ــده و ب ــه همی ــن دلی ــل ب ــه ح ــرکات منظ ــم روده کم ــک
ک ــرده و باع ــث عب ــور آس ــان آنه ــا م ــی گ ــردد ( قس ــمت فیب ــر را مطالع ــه نمایی ــد ) .متخص ــص
تغذی ــه ش ــما م ــی توان ــد مناب ــع مه ــم فیب ــر را ب ــه ش ــما معرف ــی نمای ــد .س ــبوس ف ــراوری نش ــده
اص ــا مناس ــب نیس ــت.

شکر و حفاظت از دندان
در بعضــی از انــواع  ،EBســاختار دنــدان نیــز دچــار آســیب شــده و فرآینــد پوســیدگی آن ،عمــا
اجتنــاب ناپذیــر اســت .در ســایر انــواع ،ســاختار دنــدان طبیعــی اســت ولــی ،بــه دالیــل زیــر
پوســیدگی در پــی دارد :
•وجــود زخــم و تــاول هــای متعــدد در دهــان ،مانــع حرکــت آزادانــه ی زبــان در
دهــان گشــته و رونــد پاکســازی حاشــیه ی لثــه هــا را از بقایــای مــواد غذایــی،
بــا مشــکل مواجــه مــی کنــد.
•باکتــری هــای موجــود در پــاک هــای تشــکیل شــده ی اطــراف دنــدان ،بــا
قنــد موجــود در غــذا واکنــش داده و تولیــد اســید مــی کنــد .اســید تولیــد
شــده ،مینــای دنــدان را نــرم کــرده و تحلیــل مــی بــرد و اعصــاب حســاس آن
ناحیــه را متاثــر مــی کنــد.
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•مســواک زدن دنــدان هــا در یــک دهــان پــر از زخــم و آســیب دیــده بســیار
دشــوار اســت.
پوســیدگی دنــدان هــا باعــث ایجــاد درد شــده و مصــرف مــواد غذایــی توســط فــرد را کاهــش مــی
دهــد .تخلیــه کــردن و پــر کــردن دنــدان فرآینــد بســیار نــا خوشــایندی اســت و اگــر نیــاز باشــد
چندیــن دنــدان مــورد عمــل مذکــور قــرار گیرنــد ممکــن اســت نیــاز بــه بیهوشــی عمومــی وجــود
داشــته باشــد .پــر کــردن تعــداد زیــادی از دنــدان هــا ،موجــب بــه جــای مانــدن دائمــی زخــم در
بعضــی از انــواع  EBگشــته و منجــر بــه تنگــی مجــرای دهــان و افزایــش مشــکالت مربــوط بــه
بهداشــت عمومــی دهــان و دنــدان مــی شــود .بنابرایــن بســیار مهــم اســت کــه در جهــت حفــظ
هرچــه بیشــتر دنــدان هــا تــاش نماییــد.
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بــه دلیــل اینکــه کــودکان مبتــا بــه فــرم هــای شــدید  EBنیــاز بــه دریافــت حجــم بیشــتری کالــری
دارنــد و در نتیجــه میــزان قنــد دریافتــی آنهــا باالســت ،نیــاز اســت کــه یــک تعــادل واقعــی بیــن
آنهــا برقــرار گــردد .تعــداد دفعاتــی کــه وعــده هــای حــاوی قنــد توســط کــودک بــه مصــرف رســیده
اســت ،بــه انــدازه ی مقــدار کلــی قنــد دریافتــی مهــم اســت .بنابرایــن اگــر مصــرف مــواد غذایــی
قنــدی ،محــدود بــه زمــان هــای صــرف وعــده هــای غذایــی گــردد ،آســیب کمتــری بــه دنــدان
هــا مــی رســاند نســبت بــه زمانــی کــه بــه تنهایــی مصــرف شــود .خــوردن بیســکوییت شــکالتی،
بالفاصلــه پــس از میــان وعــده یــا وعــده ی اصلــی غذایــی نســبت بــه زمانــی کــه بیــن وعــده هــای
غذایــی خــورده شــود ،آســیب کمتــری مــی رســاند .بدتریــن حالــت آن ،کــم کــم خــوردن آن در
طــی چنــد ســاعت اســت .نوشــیدنی هــای قنــدی و شــیرین بایــد بــه ســرعت ،همــراه غــذا یــا
بالفاصلــه بعــد از آن نوشــیده شــوند و ســپس بــه دنبــال آن ،چنــد جرعــه آب جهــت شستشــوی
دنــدان هــا ،مصــرف گــردد.
پیشــگیری ،بهتــر از درمــان اســت و ســازش بــا آن امــکان پذیــر اســت .اگــر مــواد قنــدی بــه میــزان
معقولــی مصــرف شــوند ،بــه عنــوان یــک منبــع بــزرگ تامیــن کننــده ی انــرژی ،مــی تــوان از آن
بهــره وری نمــود بــه شــرطی کــه بــه طــور همزمــان میــزان پوســیدگی دنــدان در نتیجــه ی مصــرف
آن را بــه حداقــل برســانید.
در ادامه ذکر چند نکته ضروری است :
•نــوزادان ،نمــی تواننــد مــواد قنــدی و افشــره ی میــوه هــای را بــه طــور طبیعــی
بخورنــد ،بلکــه بایــد داخــل بطــری ریختــه شــود و همچنیــن فیــدر هــای نــوزاد
نبایــد هیچــگاه حــاوی هیــچ مــاده ای بــه جــز آب جوشــانده شــده باشــند.
•اســباب بــازی هــای کــودک نبایــد بــه مــواد قنــدی مثــل عســل و مربــا آغشــته
شو ند .
•لیمونــاد ،کــوکا کــوال ،افشــرده و  ...بــه دلیــل محتــوای اســیدی و قنــدی کــه
دارنــد ،نبایــد مصــرف شــوند .بــه جــای آنهــا بهتــر اســت از آب یــا شــیر خشــک

از دادن شــکالت و یــا مــواد غذایــی بســیار شــیرین بــه نــوزاد خــودداری نماییــد .بــه طــور
مثــال  :دادن بیســکوییت هــای شــکالتی بــه نــوزادان زیــر یــک ســال ،بــه منظــور تشــویق
آنهــا جهــت خــوردن مــواد غذایــی مغــذی تــر .اگــر هــم بــه آنهــا مــواد ذکــر شــده را
خوراندیــد ،حتمــا محــدود بــه وعــده هــای غذایــی کــودک باشــد.
وعده های غذایی کودک را ،با مواد غذایی لذیذ به جای شیرین به اتمام برسانید.
حتــی نــوزادان بــا  1یــا  2عــدد دنــدان ،بایــد توســط دندانپزشــکی کــه ترجیحــا آشــنا
بــه وضعیــت بیمــاران  EBمــی باشــد ،ویزیــت شــوند ،کــه بتوانــد در رابطــه بــا روش هــای
شستشــوی دهــان و دنــدان و مکمــل هــای فلورایــد و  ..پیشــنهادات مفیــدی ارائــه نمایــد.

برنامه ی پیشنهادی به منظور از شیر گرفتن کودک
لطفــا از ایــن جــدول صرفــا بــه عنــوان یــه راهنمــا اســتفاده فرماییــد نــه یــک جــدول زمانــی
د قیق
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سن

از  17هفتگی به بعد

 6-7ماهگی
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صبح زود

صبحانه

شیردهی از طریق
پستان مادر یا شیشه

 1تا  2قاشق چایخوری baby rice
( غذای کمکی کودک )مخلوط شده
با شیر مادر یا خشک .شیردهی از
طریق پستان مادر یا شیشه

شیردهی از طریق
پستان مادر یا شیشه

افزایش حجم میزان سرالک مخلوط
شده با شیر مادر یا خشک به منظور
ارتقای اشتها .شیردهی از طریق
پستان مادر یا شیشه

ســرالک مخلــوط شــده بــا شــیر مــادر
یــا خشــک بــه منظــور ارتقــای اشــتها.
شــیردهی از طریــق پســتان مــادر،
شیشــه یــا فنجــان

 7-9ماهگی

شیردهی از طریق
پستان مادر ،شیشه یا
فنجان

 9-12ماهگی

شیردهی از طریق
پستان مادر ،شیشه یا

ســرالک  /حریــره مخلــوط شــده بــا
شــیر مــادر یــا خشــک بــه منظــور
ارتقــای اشــتها.
شــیردهی از طریــق پســتان مــادر،
شیشــه یــا فنجــان

 12 - 18ماهگی

شیردهی از طریق
پستان مادر ،شیشه یا

ســرالک  /حریــره همــراه با شــیر گاو.
نان و کره  .شیردهی از طریق فنجان

نهار

شیردهی از طریق پستان
مادر یا شیشه

میان وعده
 1-2قاشق چایخوری میوه یا
سبزیجات له شده
شیردهی از طریق پستان مادر یا
شیشه

آخر شب
شیردهی از طریق
پستان مادر یا

افزایش میزان میوه یا
سبزیجات له شده به منظور
ارتقای سطح اشتهای نوزاد
ماست
پنیر خامه ای
شیردهی از طریق پستان

گوشت خرد شده و پوره شده و
آب گوشت
سبزیجات له شده
سبزیجات انگشتی
شیردهی از طریق پستان مادر یا
شیشه

شیردهی از طریق
پستان مادر یا

لوبیــای پختــه شــده  /پنیــر
 /تخــم مــرغ کامــا ٌ /پختــه
شــده
پاستا و سس
نان و کره
میــوه هــای تــازه  /ماســت /
پنیــر خامــه ای

افزایش میزان گوشت خرد شده و
پوره شده و آب گوشت
سبزیجات له شده  /سبزیجات
انگشتی
وعده های غذایی شیرین و خوش
طعم جهت ارتقای سطح اشتها
شیردهی از طریق پستان مادر،
شیشه یا فنجان

شیردهی از طریق
پستان مادر یا

افزایش میزان لوبیای
پخته شده  /پنیر  /تخم
مرغ کامال پخته شده /
پاستا و سس جهت ارتقای
سطح اشتها
نان و کره
میوه های تازه
شیردهی از طریق پستان
مادر ،شیشه یا فنجان

گوشت خرد شده و آب گوشت
 /ماهی فلس دار و سس /
سیب زمینی کوچک  /برنج
سبزیجات له شده  /سبزیجات
انگشتی
میوه های تازه  /شیردهی از
طریق پستان مادر ،شیشه یا
فنجان

شیردهی از طریق
پستان مادر ،شیشه
یا فنجان

همانطور که در باال آورده
شده ،افزایش میزان
مواد غذایی ذکر شده
جهت ارتقای سطح اشتهای
کودک.
شیردهی از طریق فنجان

همانطور که در باال آورده شده،
افزایش میزان مواد غذایی ذکر
شده جهت ارتقای سطح اشتهای
کودک.
شیردهی از طریق فنجان

شیردهی از طریق
پستان مادر ،شیشه
یا فنجان
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