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سخن نویسنده
تمامــی نــوزادان و كــودكان، بــرای داشــتن رشــد مناســب و لــذت بــردن از یــک زندگــی بــا كيفيــت، 
نيــاز بــه تغذیــه ی مناســب دارنــد. تغذیــه ی مناســب، بخصــوص بــرای آن دســته از كودكانــی كــه 
 – Dowling-Meara EB Simplex ،ــوب ــتروفيک مغل ــم EB ( EB دیس ــای وخي ــرم ه ــه ف ب
Non-Herlitz Junctional EB ( مبتــا مــی باشــند ضــروری اســت. بــه دليــل اینکــه تغذیــه ی 
برخــی از آنهــا، از مســير رشــدی منحــرف شــده و بــه ســمت بهبــود زخــم هــا و جلوگيــری از ایجــاد 

عفونــت هــای پوســتی، ســوق پيــدا نمــوده اســت.

ــزودن  ــا اف ــی مشــخص ی ــواد غذای ــی خــاص ) حــذف یکســری م ــم غذای ــت رژی ــا رعای ــا اینکــه ب ب
حجــم باالیــی از مــواد غذایــی دیگــر( امــکان درمــان EB وجــود نــدارد، امــا بــا تشــویق بــه داشــتن 
یــک برنامــه ی غذایــی مطلــوب كــه تمامــی ابعــاد رشــدی، ایمنــی زایــی و بهبــودی بخــش را شــامل 

گــردد، بهتریــن شــرایط جهــت رســيدن بــه موفقيــت ایجــاد خواهــد شــد.

ــه ای،  ــرات تغذی ــه تغيي ــت ك ــه ای س ــه گون ــنال HJEB ( EB ( ب ــوع جانکش ــت ن ــفانه، ماهي متاس
نميتوانــد هيــچ گونــه منفعــت طوالنــی مدتــی بــرای كــودک بــه دنبــال داشــته باشــد. بــا ایــن حــال، 
بعضــی دســتکاری هــای رژیمــی ميتوانــد روی كيفيــت زندگــی ایــن كــودكان تاثيــرات مثبتــی ایجــاد 

نمایــد. همچنيــن، در ایــن مــوارد بایــد مشــاوره هــای فــردی نيــز صــورت گيــرد.

ایــن دفترچــه، بــه توصيــف و تشــریح مــواد مغــذی ای مــی پــردازد كــه یــک رژیــم غذایــی نرمــال 
و متعــادل را صــرف نظــر از ســن فــرد و اینکــه مبتــا بــه EB هســت یــا خيــر، تشــکيل مــی دهــد.

ایــن دفترچــه، بــه منظــور عرضــه ی یکســری اطاعــات جامــع تغذیــه ای تهيــه گردیــده اســت. امــا 
لطفــا در نظــر داشــته باشــيد كــه بعضــی مــواد غذایــی ذكــر شــده در متــن، بــرای نــوزادان و كــودكان 
ــردی، مخصــوص  ــات كارب ــامل اطاع ــن ش ــه همچني ــن دفترچ ــد. ای ــی باش ــم ســن مناســب نم ك

تغذیــه ی نوزادانــی اســت كــه محــدوده ی ســنی تــا 18 مــاه دارنــد.

دفترچــه هایــی مشــابه آن چــه در دســتان شماســت، صرفــا ارائــه دهنــده ی یکســری توصيــه هــای 
ــور  ــه منظ ــد. ب ــا باش ــت ه ــرایط و موقعي ــی ش ــده ی  تمام ــد دربردارن ــی توان ــوده و نم ــی ب عموم
ــه ی  ــرای كودكتــان، توصيــه هــای یــک متخصــص تغذی ــه بهتریــن برنامــه ی غذایــی ب رســيدن ب

اطفــال حتمــا بایــد در نظــر گرفتــه شــود.

برای كسب اطاعات بيشتر در مورد تغذیه ی كودكان بزرگتر، دفترچه زیر را مطالعه نمایيد.

تغذیــه در بيمــاری اپيدرموالیزیــس بولوســا –  بــرای كــودكان بزرگتــر از 1 ســال  نوشــته ی لزلــی 
هاینــس آر -  دی منتشــر شــده  توســط UK )انجمــن تحقيقاتــی آمریکایــی دیســتروفی(  
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ــادی  ــه  EB  اهمیــت زی ــه ی کــودکان مبتــال ب ــه چــه دلیــل تغذی ب
دارد ؟

عمــده ی برنامــه ی غذایــی كودكانــی كــه مبتــا بــه EB نمــی باشــند، بــا هــدف رشــد مناســب نــوزاد 
ــودن پوســت كــودكان EB، ایــن  ــر ب ــی كــه شــکنندگی و آســيب پذی طراحــی مــی گــردد، در حال
نــوزادان، بــه برنامــه ی خــاص غذایــی نيازمندنــد كــه تنهــا بــا هــدف تحریــک رشــد آنــان طراحــی 

نشــده باشــد، بلکــه اهــداف زیــر را نيــز تاميــن نمایــد :

• ــا ضایعــات 	 ــاز ی جبــران مــواد مغــذی از دســت رفتــه از طریــق زخــم هــای ب
ــد. را بنمای

• ــا الزم و 	 ــيب ه ــود آس ــرای بهب ــه ب ــد ك ــی باش ــذی مکمل ــواد مغ ــامل م ش
ــت. ــروری اس ض

• ــواع 	 ــا ان ــه ب ــت مقابل ــرد، جه ــی ف ــتم ایمن ــت سيس ــر و تقوی ــظ موث ــه حف ب
ــد. ــک نمای ــا كم ــت ه عفون

• موجــب ارتقــای ســطح عملکــرد نرمــال دســتگاه گــوارش گشــته و از یبوســت 	
جلوگيــری نمایــد.

• و نکتــه ی پایانــی امــا بــه همــان انــدازه مهــم آن اســت كــه تــا حــد امــکان 	
باعــث لــذت نــوزاد شــده و ســطح مناســبی از كيفيــت را در زندگــی او ایجــاد 

نمایــد.

همــه ی نــوزادان روزهایــی را تحــت عنــوان روزهــای خامــوش ســپری مــی كننــد، 
روزهایــی كــه بــه علــت آغــاز جوانــه زنــی دنــدان هــا و یــا ابتــا بــه بيمــاری هــای 
ــن  ــز از ای ــه و كــودكان EB ني ــزان غــذای دریافتــی شــان كاهــش یافت خفيــف، مي
قائــده مســتثنا نمــی باشــند. اغلــب اوقــات نــوزادان EB بــه دليــل وجــود متنــاوب 
ــی و  ــار ناراحت ــع دچ ــگام بل ــو، هن ــه ی گل ــان و ناحي ــل ده ــی در داخ ــاول های ت
ــی توســط  ــواد غذای ــت م ــزان دریاف ــز مي ــن نســبت ني ــه همي ــده و ب ســختی گردی
آن هــا كاهــش مــی یابــد. طبيعتــا والدیــن ایــن نــوزادان، زمانــی كــه فرزنــد خــود 
را بــا ایــن شــرایط مواجــه مــی بيننــد، بســيار مضطــرب گشــته و بــه مــرور نســبت 
بــه غــذا دادن بــه نــوزاد خــود بــی ميــل مــی شــوند.  بــا ایــن حــال، بــا در در نظــر 
گرفتــن روزهــای خوبــی كــه فرزندتــان از خــوردن غــذا لــذت خواهــد بــرد، احســاس 
ــار  ــا چنيــن روزهــا و شــرایطی بهتــر كن ــود كــه ب بهتــری داشــته و قادرخواهيــد ب

آیيــد.  
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یک رژیم غذایی کامل چیست ؟
یک رژیم غذایی كامل باید شامل ميزان متعادلی از تمامی تركيبات زیر باشد :

پروتئين، قند، چربی، ویتامين، مواد معدنی، فيبر و آب.

ایــن مقولــه آن انــدازه ای كــه بــه نظــر مــی رســد پيچيــده نيســت. بــه دليــل اینکــه بيشــتر مــواد 
غذایــی معمــوال تركيبــی از چندیــن مــاده ی مغــذی مختلــف بــوده و یــک رژیــم غذایــی كامــل بــه 

راحتــی از طریــق تركيــب چندیــن مــاده ی غذایــی متنــوع، بدســت مــی آیــد.

هرچــه رژیــم غذایــی متنــوع تــر باشــد، احتمــال بيشــتری وجــود دارد كــه تعــادل بســيار مناســب 
تــری از نظــر حجــم و تنــوع مــواد مغــذی مختلــف را دارا باشــد.اكثر مــواد مغــذی ذكــر شــده، جهــت 
تاميــن نيازهــای رشــدی و ترميمــی و همچنيــن انــرژی مــورد نيــاز بــدن، مــورد اســتفاده قــرار مــی 

گيرنــد.

یکســری فرآینــد هــای شــيميایی پيچيــده، مــاده ی غذایــی دریافتــی توســط بــدن را بــه قطعــات 
ــد،  ــدن باش ــتفاده توســط ب ــل جــذب و اس ــه قاب ــی ك ــه فرم ــی شکســته و ســپس ب بســيار كوچک

ــده مــی شــود (. ــد متابوليســم خوان ــن فرآین ــد ) ای ــل مــی نمای تبدی

نيـاز هـای تغذیـه ای بـدن، در دوران نـوزادی، كودكـی و نوجوانـی، بـه دليل سـریع بودن روند رشـد، 
بسـيار باالسـت. در افـراد مبتـا بـه EB بـه دليـل وقـوع فرآینـد تـاول زایـی و از دسـت دادن مایعات 
بـدن، و در نتيجـه نيـاز بـه ترميـم متنـاوب، سـرعت فرآیند متابوليکی ) سـوخت و سـاز بدن ( نسـبت 
بـه افـراد نرمـال باالتـر اسـت. بخصـوص زمانـی كـه عفونـت نيـز در بـدن فـرد  وجـود داشـته باشـد
                                                                                                                                                  .

پروتئین ها :
وجــود پروتئيــن هــا جهــت تشــکيل بافــت هایــی ســالم و قــوی و همچنيــن تحریــک فرآینــد بهبــود 
زخــم هــا الزم و ضــروری اســت. شــير ) و ســایر محصــوالت لبنــی ماننــد پنيــر و ماســت (، گوشــت، 

ماهــی و تخــم مــرغ از منابــع غذایــی اصلــی پروتئيــن حيوانــی، بــه حســاب مــی آینــد.

پروتئيــن هــای پياهــی در حبوبــات ) نخــود، لوبيــا، عــدس و ... (، آجيــل و غــات یافــت مــی شــوند. 
یــک برنامــه رژیــم گياهخــواری ،  جهــت اطمينــان از كافــی بــودن آن در رفــع نيــاز هــای تغذیــه ای 
كــودک، نيــاز بــه یــک برنامــه ریــزی دقيــق دارد. انــواع مغزهــا  ) بــه جــز روغــن هــای نــرم گرفتــه 
ــده شــود، زیــرا ممکــن اســت وارد دســتگاه  ــه كــودكان زیــر 5 ســال خوران شــده از آنهــا ( نبایــد ب

تنفســی او شــده  و موجــب خفگــی گــردد.
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چربی ها :
ــه  ــه ك ــوند. اگرچ ــی ش ــدن محســوب م ــرای ب ــرژی ب ــم كســب ان ــيار مه ــع بس ــا از مناب ــی ه چرب
كــودكان EB آنچنــان از نظــر فيزیکــی فعــال نيســتند، امــا جهــت انجــام موثــر فرآینــد ســوخت و 

ــد. ــاز دارن ــری مشــخصی ني ــزان كال ــه مي ــن، ب ســاز پروتئي

ــار  ــی در اختي ــدی كاف ــی و قن ــع چرب ــاز خــود، مناب ــورد ني ــرژی م ــرای كســب ان ــرد ب ــدن ف ــر ب اگ
ــدن شــوند،  ــر بافــت هــای ب ــه جــای آنکــه صــرف ســاخت موث ــع پروتئينــی ب نداشــته باشــد، مناب

ــد.  ــی گردن ــوده مصــرف م ــدن بيه ــاز ب ــورد ني ــری م ــن كال ــت تامي جه

وجــود درصــد بــاالی چربــی در مــواد غذایــی مــورد اســتفاده ی كــودک و همچنيــن خــوردن وعــده 
هــای غذایــی چــرب بــرای آن دســته از كودكانــی كــه اشــتهای كمــی دارنــد، بســيار مفيــد فایــده 

اســت ) بــه بخــش نتوانــد بخــورد، كا نمــی خــورد رجــوع شــود (.

كــره هــای گياهــی و حيوانــی، خامــه، روغــن و دنبــه از منابــع اصلــی و شــير كامــل، ماســت پرچــرب، 
انــواع مختلــف پنيرهــای پــر چــرب، بســتنی، گوشــت ) بخصــوص زمانــی كــه همــراه بــا چربــی قابــل 
مشــاهده باشــد (، تخــم مــرغ، ماهــی هــای روغنــی ) مثــل ســاردین، پيلــکارد و ســالمون (، آووكادو، 

كــره بــادام زمينــی و شــکات از منابــع جانبــی چربــی مــی باشــند.

قندها :
قندهــا هــم ماننــد چربــی هــا از مهمتریــن منابــع تاميــن كننــده ی انــرژی و در بعضــی مــوارد، فيبــر، 

ویتاميــن و مــواد معدنــی محســوب مــی گردنــد.

ــد  ــرار مــی گيرن ــدن مــورد اســتفاده ق ــری ب ــه طــور عمــده جهــت تاميــن كال ــع قنــدی كــه ب مناب
ــع قنــدی ای  ــا و شــربت مــی باشــند. مناب شــامل بيســکویيت، قنــد و شــکر، شــيرینی، عســل، مرب
كــه شــامل طيــف وســيعی از مــواد مغــذی مــی باشــند، عبارتنــد از : غــات، غــات صبحانــه، آرد، 
ماكارونــی، نــان، ســيب زمينــی، ميــوه و حبوبــات. كيــک هــا و پودینــگ هــا عمدتــا بــه دليــل تاميــن 
حجــم باالیــی از انــرژی، ارزش غذایــی باالیــی دارنــد امــا اگــر همــراه بــا محصــوالت لبنــی و تخــم 

مــرغ تهيــه شــوند، منبــع مناســبی جهــت تاميــن پروتئيــن نيــز مــی تواننــد محســوب گردنــد.

تمامــی منابــع قنــدی، در رژیــم غذایــی فــرد مبتــا بــه EB دارای اهميــت انــد. انــواع شــيرین آن ) 
مثــل بيســکویيت هــا و شــکر و .. ( بایــد همــراه انــواع كــم شــيرین آن ) غــات، ســيب زمينــی و .. ( 

مــورد مصــرف قــرار گيرنــد ) بــه بخــش شــيرینی و مراقبــت از دنــدان مراجعــه شــود (.

ــور از  ــگام عب ــه هن ــی اســت ك ــواد غذای ــات موجــود در م ــر ) در ســبزیجات ( بخشــی از تركيب فيب
روده، جــذب نمــی گــردد. بــا اینکــه ممکــن اســت بــه نظــر برســد كــه ایــن مــاده فاقــد ارزش خاصــی 
اســت امــا در واقــع فيبــر، جهــت حفــظ ســامت روده، عملکــرد طبيعــی آن و تحریــک باكتــری هــای 
طبيعــی داخــل آن بــه رشــد بيشــتر ) كــه بــه نوبــه ی خــود بــه عملکــرد موثــر سيســتم ایمنــی بــدن 
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كمــک مــی كنــد ( الزم و ضــروری مــی باشــد.

فيبــر در غــات صبحانــه ی ســبوس دار، فرنــی، ســبوس رژیمــی، نــان ســبوس دار، آرد ســبوس دار، 
ماكارونــی ســبوس دار، برنــج ســبوس دار، حبوبــات، ميــوه خشــک و ميــوه هــا و ســبزیجات تــازه بــه 

مقــدار زیــادی وجــود دارد.

كودكانــی كــه در ناحيــه دهــان و گلــوی خــود دارای تــاول هــای متعــددی مــی باشــند، هنــگام بلــع 
و جویــدن مــواد غذایــی فيبــر دار دچــار مشــکل خواهنــد شــد. ميــوه هــای خانــواده ی مركبــات ) 
پرتقــال، نارنگــی، و ... ( و گوجــه فرنگــی، مــی تواننــد موجــب تحریــک تــاول هــا و زخــم هــای داخــل 

دهــان كــودک گردنــد.

یــک رژیــم غذایــی بــا فيبــر بــاال، بســيار حجيــم بــوده و فضــای داخــل معــده را بــه شــدت اشــغال 
مــی نمایــد، در نتيجــه بــه دليــل مصــرف حجــم كــم وعــده ی غذایــی، از نظــر توليــد انــرژی و كالــری 

توليــدی نيــز در ســطح پایينــب قــرار دارد ) بــه بخــش یبوســت مراجعــه شــود (.

ویتامین ها :
ویتاميــن هــا جهــت رشــد و ســامت بــدن بســيار مهــم و ضــروری انــد. اگــر هــر روز رژیــم هــای 
غذایــی متنــوع بــه انــدازه ی كافــی توســط فــرد دریافــت شــود، جــذب ویتاميــن معمــوال در ســطح 
ــود،  ــدود ش ــرد مح ــط ف ــی توس ــی دریافت ــای غذای ــده ه ــر وع ــا اگ ــود. ام ــد ب ــی خواه رضایتبخش
ــه بخــش مکمــل  ــه مصــرف مکمــل هــای غذایــی نمایــد ) ب توصيــه مــی شــود، كــه فــرد اقــدام ب

ــی مراجعــه شــود (. هــای ویتامينــی و معدن

ویتاميــن هــا انــواع مختلفــی داشــته و هركــدام دارای عملکــرد مخصــوص بــه خــود مــی باشــند. بــه 
طــور مثــال : 

ویتاميــن آ)A(  عمدتــا در جگــر، شــير، ماهــی روغنــی مثــل ماهــی خــال مخالــی، مارگاریــن غنــی 
ــام  ــه ن ــاده ای ب ــاوی م ــگ ح ــز و زرد رن ــره، قرم ــبز تي ــبزیجات س ــود دارد. س ــت وج ــده و ماس ش
 A( تبدیــل شــود. ویتاميــن آ ) A( كاروتــن مــی باشــند كــه مــی توانــد توســط بــدن بــه ویتاميــن  آ
ــه تقویــت  ( جهــت حفــظ ســامت پوســت ، چشــم هــا و غشــاهای مخاطــی و همچنيــن كمــک ب

سيســتم ایمنــی، مــورد نيــاز بــدن مــی باشــد.

ویتاميــن هــای گــروه ب )B( در لبنيــات، گوشــت، تخــم مــرغ، نــان، غــات و ســيب زمينــی یافــت 
مــی شــوند. ویتاميــن هــای ب )B( مختلــف، هركــدام دارای عملکــرد هــای مختلــف و خاصــی ماننــد: 
كمــک بــه انجــام متابوليســم تركيبــات قنــدی، حفــظ ســامت خــون و پوســت و همچنيــن تحریــک 

مســيرهای متابوليکــی پروتئيــن مــی باشــند.

ــگ و ســيب  ــبز رن ــبزیجات س ــل س ــا مث ــات و بعضــی ســبزی ه ــا در مركب ــن ث )C( عمدت ویتامي
زمينــی وجــود دارد. وجــود ویتاميــن  ث )C( در فرآینــد هایــی نظيــر فرآینــد بهبــود زخــم و جــذب 

آهــن، اهميــت بســزایی دارد.
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ویتاميــن دی )D( در كــره هــای گياهــی و حيوانــی، ماهــی روغنــی، شــير خشــک، تخــم مــرغ و جگــر 
ــر روی  ــش اشــعه ی خورشــيد ب ــی وجــود دارد. تاب ــزان باالی ــه مي ــد ماهــی ب ــا روغــن كب همــراه ب
پوســت، موجــب توليــد ویتاميــن  دی )D( در داخــل بــدن مــی گــردد. ویتاميــن دی )D( بــه همــراه 

كلســيم، موجــب اســتحکام بافــت اســتخوان و دنــدان هــا مــی گــردد.

ــلولی و  ــاهای س ــت از غش ــل حفاظ ــی از قبي ــم و متنوع ــای مه ــرد ه ــن ای )E( دارای عملک ویتامي
تحریــک و تشــویق سيســتم ایمنــی اســت. ایــن ویتاميــن در روغــن ســبزیجات، آجيــل، بــرگ هــای 

ســبز رنــگ ســبزیجات مختلــف و جوانــه گنــدم یافــت مــی شــود.

مواد معدنی
مــواد معدنــی هــم مثــل ویتاميــن هــا، بــرای رشــد و ســامت بــدن ضــروری بــوده و معمــوال یــک 
رژیــم غذایــی متعــادل، حــاوی مقادیــر كافــی، متناســب بــا نيازهــای طبيعــی فــرد، از مــواد معدنــی 

مــی باشــد.

بخصوص مواد معدنی چون آهن، روی، سلنيوم و كلسيم در بيماری EB، بسيار اهميت دارند.

آهــن بــه طــور عمــده در گوشــت ) خصوصــا جگــر ســياه، قلــوه و اســتيک (، نــان و غــات صبحانــه 
ی غنــی شــده، وجــود دارد. آهــن بــرای ســامت خــون و جلوگيــری از كــم خونــی ) آنمــی ( مــورد 
نيــاز اســت. زمانــی كــه پوســت شــکننده گــردد و یــا مکــررا آســيب ببينــد، كمبــود آهــن از نظــر 

تشــخيصی اهميــت بســياری پيــدا مــی كنــد.

روی در مــواد غذایــی متنوعــی یافــت مــی شــود. بخصــوص در غذاهــای پروتئينــی ماننــد گوشــت، 
حلــزون صــدف دار و محصــوالت لبنــی. همچنيــن نــان و غاتــی ماننــد جوانــه گنــدم هــم مقادیــر 
زیــادی روی دارنــد. روی در انجــام فرآینــد هــای پيچيــده ی متابوليکــی بــی شــماری مثــل بهبــود و 

ترميــم زخــم هــا نقــش اساســی ایفــا ميکنــد.

ــای  ــيب ه ــدن از آس ــای ب ــلول ه ــت س ــی در حفاظ ــش حيات ــن E نق ــراه ویتامي ــه هم ــلنيوم ب س
مختلــف، ایفــا مــی كنــد. همچنيــن ســلنيوم، بــه سيســتم ایمنــی در توليــد پادتــن ) آنتــی بــادی ( 
نيــز كمــک فراوانــی مــی كنــد. ســلنيوم در مغزهــای خوراكــی برزیلــی، لبنيــات و برخــی دانــه  هــا 
ــدان  ــا و دن ــه اســتحکام و ســامت اســتخوان ه ــن D ب ــه همــراه ویتامي ــت مــی شود.كلســيم ب یاف
هــا كمــک مــی كنــد. همچنيــن كلســيم، جهــت عملکــرد صحيــح و مناســب اعصــاب و عضــات و 
همچنيــن فرآینــد طبيعــی انعقــاد خــون، بســيار اهميــت دارد. كلســيم در شــير و كليــه ی محصوالت 
ــه ای و شــير مــادر، از  حاصــل از شــير مثــل پنيــر و ماســت، یافــت مــی شــود. شــير هــای كارخان
منابــع بســيار مناســب كلســيم محســوب مــی گردنــد و نــوزادان EB ندرتــا بــه مکمــل غذایــی نيــاز 

پيــدا مــی نماینــد.
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آب اگرچــه اغلــب بــه عنــوان یــک مــاده ی مغــذی در نظــر گرفتــه نمــی شــود، امــا جهــت هيدراتــه 
ــری از  ــی آب، در جلوگي ــر كاف ــت و جــذب مقادی ــد. دریاف ــی باش ــدن، بســيار ضــروری م ــدن ب مان

یبوســت اهميــت باالیــی دارد ) بــه بخــش یبوســت مراجعــه شــود (.

مکمل های معدنی و ویتامین دار
اگــر چنانچــه ميــزان غــذای دریافتــی توســط كــودک، بــه دليــل عواملــی ماننــد وجــود جراحــت و 
ــا نيــاز هــای تغذیــه ای  ــاک، محــدود شــده و ی ــاک در داخــل دهــان و بلــع دردن زخــم هــای دردن
كــودک رو بــه افزایــش نهــاد، مصــرف مکمــل غذایــی مــی توانــد تجویــز گــردد. بــا ایــن حــال، بــا 
توجــه بــه اینکــه مصــرف و جــذب بيــش  از حــد مــواد مغــذی مــی توانــد خطرنــاک باشــد، توصيــه 

مــی شــود پيــش از معرفــی هرگونــه مکمــل غذایــی، بــا متخصــص امــور تغذیــه مشــورت گــردد.

تغذیه با شیر مادر
ــه شــدت  ــه ای طراحــی شــده اســت كــه رشــد و نمــو كــودک را تســریع و ب ــه گون ــادر، ب شــير م
تحریــک مــی نمایــد. همچنيــن شــير مــادر، حــاوی پادتــن هــای بســيار ارزشــمندی اســت كــه در 
سيســتم دفاعــی بــدن كــودک عليــه عفونــت هــای مختلــف  نقــش بســيار مهمــی ایفــا مــی كننــد. 
درســت مثــل پروبيوتيــک هــا ) مــوادی كــه باعــث تحریــک رشــد باكتــری هــای مفيــد داخــل روده 
مــی گردنــد. كــه ایــن باكتــری هــا در بســياری از فرآیندهــای حياتــی بــدن دخيلنــد ( شــركت نمــوده 

و همچنيــن قادرنــد باعــث كاهــش احتمــال ایجــاد واكنــش هــای آلرژیــک هــر كــودک گردنــد.

بنابرایــن ، تغذیــه از شــير مــادر مــی توانــد بــرای كــودک مبتــا بــه EB بســيار ســودمند و مفيــد 
باشد حتی اگر مدت زمان آن كوتاه باشد. 

در اینجــا بــه ذكــر چندیــن نکتــه مــی پردازیــم كــه مــی توانــد بــرای مــادران دارای كــودک مبتــا 
بــه EB مفيــد باشــد :

• ــی 	 ــم م ــه چش ــددی ب ــای متع ــاول ه ــما ت ــوزاد ش ــان ن ــه در ده ــر چنانچ اگ
ــت  ــير دریاف ــادر ش ــا مســتقيما از پســتان م ــه الزام ــازی نيســت ك ــورد، ني خ

ــد. نمای

• ــوزاد ميتركنــد، امــا 	 تــاول هــا غالبــا در طــی مکيــدن پســتان مــادر توســط ن
 EB ــه ی ــص در زمين ــرد متخص ــک ف ــه ی ــا ب ــاد حتم ــاق نيفت ــن اتف ــر ای اگ

ــد. ــه نمایي مراجع

• بــه منظــور كاهــش اصطــکاک بافــت دهانــی كــودک خــود بــا پســتان، نــوک 	
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پســتان، لــب هــا، گونــه هــا و لثــه ی نوزادخــود را بــه مقــداری پارافيــن ســفيد نــرم 
یــا وازليــن آغشــته نمایيــد.

• ــدت 	 ــر م ــد ه ــازه دهي ــرار داده و اج ــار پســتان خــود ق ــوزاد خــود را در كن ســر ن
ــد. ــه ده ــدن ادام ــه مکي ــل دارد ب ــه تمای ــی ك زمان

• مــدت زمــان مناســبی را بــه فرآینــد شــيردهی بــه نــوزاد خــود اختصــاص دهيــد تــا 	
هيــچ كدامتــان عجلــه ای بــرای اتمــام، نداشــته باشــيد.

• چنانچــه پســتان شــما كامــا اشــباع اســت، اجــازه دهيــد در ابتــدا، مقــداری شــير 	
آزادانــه از آن خــارج شــود تــا نــوزاد هنــگام مکيــدن، بــه دليــل حجــم بــاالی شــير 

در یافتــی دچــار خفگــی نگــردد.

• از قرارگيــری صحيــح دهــان نــوزاد خــود، بــر روی نــوک پســتان اطمينــان حاصــل 	
نمایيــد.

چنانچــه جراحــات دهــان نــوزاد شــما آنقــدر دردنــاک اســت كــه نمــی توانــد بــه مکيــدن پســتان 
ادامــه دهــد و یــا پــس از مــدت كوتاهــی خســته مــی شــود، شــما مــی توانيــد بــه وســيله ی  قطــره 

چــکان، قاشــق هــای كوچــک و یــا شيشــه شــير، نــوزاد خــود را تغذیــه نمایيــد.

پســتانک هابرمــن ) ســاخت مركــز بهداشــت و درمــان آتروداكــس ( بــه گونــه ای ویــژه طراحی شــده، 
كــه نســبت بــه انــواع معمولــی آن آســيب بســيار كمتــری بــه لثــه هــای نــوزاد وارد مــی نمایــد.

دریچــه ی داخلــی و شــفت بلنــد آن، بــا كنتــرل جریــان آزادانــه ی شــير، بــه نــوزاد ایــن امــکان را 
مــی دهــد كــه حتــی بــا مکــش ضعيــف، جریــان مناســبی از شــير دریافــت نمایــد. بــا ایــن وجــود 
بســيار مهــم اســت كــه شــفت را خيلــی محکــم فشــار ندهيــد، چــون ممکــن اســت محتویــات آن 

بــه گلــوی كــودک پریــده و منجــر بــه ورود آن بــه داخــل ریــه ی او شــود.

ــا  ــا ایجــاد شــکاف باریکــی ب ــا اســتفاده از ســوزن ی ــوان ب ــوک پســتانک  را مــی ت ســوراخ هــای ن
ــو، گشــاد نمــود. ــه هــای چاق اســتفاده از لب

حتما پستانک را قبل از استفاده، استریل نمایيد.

مراقب باشيد كه جریان سریع شير، موجب سرفه و خفگی كودک نگردد.

گاهــی، جهــت افزایــش ارزش غذایــی شــير مــادر، بایــد مکمــل بــه آن افــزوده شــود ) غنــی ســازی 
(. بــرای اینــکار راه هــای مختلــف و متنوعــی وجــود دارد. شــما مــی توانيــد جهــت اتخــاذ بهتریــن 
ــد. ــه مشــورت نمایي ــک متخصــص تغذی ــا ی ــی ســازی، ب ــم و انتخــاب مناســبترین روش غن  تصمي
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شیر خشک کارخانه ای
ایــن امــکان وجــود دارد كــه شــما بــه هــر دليلــی ترجيــح دهيــد كــه بــرای تغذیــه ی نوزادتــان از 

شــير هــای خشــک كارخانــه ای اســتفاده نمایيــد. 

بــه عبــارت دیگــر، ممکــن اســت نيــاز هــای نــوزاد شــما بــه گونــه ای باشــد كــه بــه تنهایــی توســط 
شــير مــادر بــر طــرف نگردیــده و در كنــار شــير مــادر و یــا بــه جــای آن، نيــاز بــه مصــرف شــير 
ــاره ی طراحــی  ــه ای وجــود داشــته باشــد. همچنيــن شــما مــی توانيــد درب هــای خشــک كارخان
ــا یــک متخصــص تغذیــه  ــان، ب ــرای خودتــان و نوزادت مناســبترین و بهتریــن برنامــه ی  غذایــی، ب

مشــورت نمایيــد. 

ایــن برنامــه مــی توانــد شــامل افــزودن مــواد مکمــل بــه شــير مــادر، اســتفاده از شــيرهای خشــک 
كارخانــه ای در كنــار شــير مــادر و یــا تنهــا اســتفاده از شــير هــای خشــک كارخانــه ای بــه جــای 

شــير مــادر باشــد ) بــه بخــش افزایــش وزن و مــواد غذایــی غنــی شــده مراجعــه شــود (.

افزایش وزن و مواد غذایی غنی شده
بهتریــن ابــزار انــدازه گيــری رشــد و نمــو نــوزاد، ميــزان افزایــش وزن، قــد و دور ســر او مــی باشــد. 
بــه ویــژه، ميــزان افزایــش وزن نــوزاد شــما، بایــد بــه طــور منظــم، مــورد ارزیابــی قــرار گيــرد تــا از 
ميــزان رشــد موفقيــت آميــز كــودک، اطمينــان كامــل حاصــل گــردد. در واقــع ایــن نکتــه، بــه ایــن 
معنــی اســت كــه وزن نــوزاد، بــه محــض ترخيــص از بيمارســتان بــرای اوليــن بــار، بایــد بــه صــورت 
هفتگــی انــدازه گيــری شــود. بهتــر اســت انــدازه گيــری وزن نــوزاد، هربــار، توســط تــرازو ، لبــاس و 

پوشــش مشــخص و ثابــت صــورت گيــرد.

چنانچــه ســرعت افزایــش وزن نــوزاد شــما، بــا كنــدی مواجــه گردیــد، متخصــص تغذیــه مــی توانــد 
مــواد مغــذی الزم را جهــت مصــرف مــادر ) بــه منظــور غنــی كــردن شــير مــادر ( و یــا مصــرف خــود 
كــودک، بــه خصــوص شــير هــای خشــک كارخانــه ای كــه از لحــاظ غلظــت مــواد مغــذی، نســبت 

بــه شــيرهای معمولــی، در ســطح باالتــری قــرار دارنــد، تجویــز و توصيــه نمایــد.

گاهــی توصيــه مــی گــردد كــه غلظــت بيشــتری از پــودر شــير ) نســبت بــه مقــدار نرمــال آن ( در 
حجــم مشــخصی آب جــوش حــل گــردد، كــه در ایــن حالــت، كــودک غلظــت بيشــتری از مــواد 
ــن  ــد. ای ــی نمای ــی خــود، كســب م ــان حجــم مشــخص هميشــگی شــير دریافت ــذی را در هم مغ
فرآینــد، غنــی ســازی مــاده ی غذایــی ناميــده مــی شــود. بهتــر اســت عمــل بــاال زیــر نظــر پزشــک، 

یــا متخصــص تغذیــه ی مربوطــه انجــام شــده و بــه طــور منظــم بازبينــی شــود.

چنانچــه كــودک شــما، بــه ميــزان بيشــتری كالــری دریافتــی نيــاز داشــت، ایــن نيــاز مــی توانــد از 
طریــق مکمــل هــای ویــژه ی قنــدی یــا چربــی ميکــس شــده بــا شــير، رفــع گــردد. 
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رایــج تریــن مکمــل هــای قنــدی كــه مــورد اســتفاده ی عمــوم قــرار مــی گيرنــد، پليمــر قنــدی 
ناميــده مــی شــوند.

آب میوه و سایر نوشیدنی ها
معمــوال نــوزادان بــه جــز شــير مــادر و یــا شــير خشــک كارخانــه ای كــه از آن تغذیــه مــی نماینــد و 
آب جوشــانده شــده كــه بــه جهــت رفــع تشــنگی مــی آشــامند، بــه هيــچ گونــه نوشــيدنی دیگــری 

احتيــاج ندارنــد.

آب ميــوه هــای مختلــف و دمنــوش هــای گياهــی،  جهــت قرارگيــری در برنامــه ی غذایــی نــوزاد 
ضــروری نيســتند و همچنيــن مایعــات شــيرین، اشــتهای كــودک را جهــت صــرف وعــده هــای اصلی 

غذایــی، كاهــش مــی دهنــد.

اغلــب نــوزادان در صــورت تشــنگی، ماننــد زمانــی كــه احســاس گرســنگی مــی نماینــد، گریــه مــی 
ــه او آب جوشــانده شــده ی خنــک  ــی، ب ــی غذای ــده هــای اصل ــن وع ــر اســت بي ــس بهت ــد. پ كنن

بنوشــانيد، خصوصــا در زمــان هایــی كــه هــوا گــرم اســت. 

ــع  ــن نوشــيدنی جهــت رف ــوزاد احســاس تشــنگی كــرد، آب مناســبترین و بهتری هــر زمــان كــه ن
نيــاز اوســت.

اگــر چنانچــه حجــم مایعــات دریافتــی كــودک كــم باشــد، مــی توانــد باعــث یبوســت شــدید در او 
گــردد. اگــر احســاس كردیــد كــه كــودک شــما نيــاز بــه مایعــات بيشــتری دارد امــا از نوشــيدن آب 
امتنــاع مــی ورزد، پيــش نهــاد مــی شــود كــه یــک قاشــق چایخــوری آب ميــوه ی تــازه بــه همــراه 

cc100 آب جوشــانده شــده ی خنــک بــه او بنوشــانيد. ) بــه بخــش یبوســت مراجعــه شــود (

از شیر گرفتن نوزاد
ــه جــای مکيــدن،  ــوزاد مــی آمــوزد كــه ب ــوزاد فرآینــدی اســت كــه طــی آن، ن از شــير گرفتــن ن
چگونــه مــواد غذایــی ســفت تــر را بجــود و ببلعــد. در بریتانيــا، ســن پيشــنهاد شــده جهــت از شــير 

گرفتــن كــودک، حــدود 6 ماهگــی مــی باشــد.

بعضــی از نــوزادان، در ســنينی كمتــر از 6 ماهگــی نيــز مــی تواننــد ایــن فرآینــد را بــه انجــام رســانده 
و مــواد غذایــی ســفت تــری بخورنــد. بــا ایــن حــال، ایــن ســن نبایــد كمتــر از 17 هفتگی باشــد. 
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اگــر چنانچــه شــما تصميــم داریــد كــه فرآینــد مذكــور راپيــش از 6 ماهگــی بــه انجــام برســانيد، از 
خورانــدن مــواد غذایــی حــاوی گلوتــن، تخــم مــرغ، پنيــر، محصــوالت لبنــی، ماهــی و حلــزون صــدف 

دار، بــه نــوزاد، جــدا خــودداری نمایيــد.

بــه تاخيــر انداختــن ایــن فرآینــد تــا 6 ماهگــی، بــه كاهــش ریســک واكنــش هــای جانبــی و آلرژیــک 
نــوزاد نســبت بــه غذاهــای مختلــف، بســيار كمــک كننــده خواهــد بــود.

هــر نــوزاد ویژگــی هــای منحصــر بــه فــرد خــود را داشــته و در نتيجــه ســن از شــير گرفتــن او نيــز 
متناســب بــا ویژگــی هــای فــردی نــوزاد، متفــاوت خواهــد بــود.

عائمــی كــه نشــان مــی دهــد نــوزاد شــما آمادگــی الزم جهــت شــروع دریافــت مــواد غذایــی ســفت 
تــر را دارد، عبارتنــد از :

• ــت 	 ــظ حال ــی حف ــادل، توانای ــات و تع ــظ ثب ــر، حف ــن س ــاال گرفت ــی ب توانای
ــتيبانی ــود پش ــورت وج ــته در ص نشس

• نشــان دادن حــس كنجــکاوی خــود، نســبت بــه هــر آنچــه كــه شــما ميخوریــد 	
و انجــام حــركات 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 شير	

شروع

در آغاز امر، مواد غذایی جامد باید به عنوان مکمل، در كنار شير، به كودک خورانده شوند، نه 
به جای آن.  اگر كودک شما همچنان، بر روی خوردن یک نوع غذا متمركز است، این احتمال 

وجود دارد كه هنوز تمایل قابل توجهی به خوردن غذاهای جامد، پيدا نکرده است. پس صرفا به 
دليل اینکه كودكان سایر دوستانتان، زودتر از كودک شما شروع به خوردن غذاهای جامد نموده 

اند، نا اميدی به خود راه ندهيد.

وجود جراحت دردناک در دهان و یا روی زبان كودک، ترس از خفگی ناشی از غلظت نا مناسب 
و یا طعم ناآشنای غذا، همگی از رایجترین علل عدم تمایل كودک مبتا به EB، به خوردن مواد 

غذایی جامد و سفت می باشد.

به نظر می رسد كه ترس از خفگی، به دليل وجود سابقه ی استفراغ یا رفاكس محتویات معده 
و یا وقوع این حاالت در حال حاضر، شایعترین علت، از ميان علل گوناگون باشد.
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ــری  ــو و م ــی شــکم، گل ــه قســمت باالی ــده ب ــات اســيدی مع ــع، بازگشــت محتوی رفاكــس در واق
اســت كــه تجربــه ی بســيار ناخوشــایندی بــرای كــودک محســوب مــی شــود. ایــن حالــت تقریبــا در 
تمامــی نــوزادان شــایع بــوده امــا در كــودكان مبتــا بــه EB، درمــان ســریع آن بســيار مهــم اســت. 
ــت  ــری خاصي ــف م ــازک و ظری ــداره ی ن ــر روی ج ــده، ب ــيدی مع ــات اس ــه محتوی ــل اینک ــه دلي ب

ــد آن را مجــروح نمایــد. ســوزانندگی داشــته، و مــی توان

ــان  ــر یاریت ــن ام ــس، در ای ــد رفاك ــای ض ــز داروه ــا تجوی ــد ب ــی توان ــما، م ــودک ش ــص ك متخص
نمایــد. همچنيــن، متخصــص تغذبــه مــی توانــد جهــت تغليــظ مــواد غذایــی، بــه شــما توصيــه هــای 
مفيــدی ارائــه نمایــد. مــواد غذایــی غليــظ تــر ، بــه احتمــال كمتــری موجبــات رفاكــس را فراهــم 

مــی نماینــد.

نکتــه ی مهــم و قابــل توجــه آن اســت كــه، بــه هيــچ عنــوان كــودک خــود را، مجبــور بــه خــوردن 
مــواد غذایــی جامــد ننمایيــد، او خــود در وقــت مناســب بــه آن اقــدام خواهــد كــرد. بــا اجبــار كــردن 
كــودک بــه تســریع در ایــن رونــد، تــا زمانــی كــه كــودک خــود بــه پيشــرفت در ایــن زمينــه مایــل 

نباشــد، هيــچ نتيجــه ی قابــل قبولــی حاصــل نخواهــد شــد.

تحــت هيــچ شــرایطی كــودک خــود را بــا گرســنه نگــه داشــتن و یــا امتنــاع از خورانــدن شــير بــه او، 
مجبــور بــه خــوردن مــواد غذایــی جامــد ننمایيــد. ایــن فرآینــد فقــط و فقــط منجــر بــه كاهــش وزن 

وی گردیــده و بــه اســترس و ســرخوردگی او هنــگام خــوردن غــذا، خواهــد افــزود.

در ایــن شــرایط بهتریــن كار آن اســت كــه بــا متخصــص تغذیــه در ایــن امــر مشــورت نمایيــد، تــا 
راه كارهایــی مناســب بــا شــرایط فــردی شــما، ارائــه نمایــد.

همانطــور كــه كــودک شــما بزرگتــر مــی شــود، بــه ميــزان خــوراک وعــده هــای غذایــی او افــزوده و 
از ميــزان روزانــه ی شــير دریافتــی او كاســته خواهــد شــد.

ــد  ــذی، بای ــواد مغ ــمندی از م ــع ارزش ــودن منب ــم نم ــت فراه ــير، جه ــوردن ش ــال، خ ــر ح در ه
ــه  ــه روزان ــد ب ــه شــدن از شــير، بای ــس از گرفت ــی پ ــه، و حت ــه یافت ــودک ادام ــان توســط ك همچن

ــد. ــت نمای ــير دریاف ــدود 500cc ش ح

اجازه دهيد كودک، خود برنامه ی زمانی خود را تعيين نماید

برنامــه ی پيشــنهادی جهــت معرفــی انــواع غذاهــای جامــد، در انتهــای كتابچــه آورده شــده اســت. 
ــدول  ــک ج ــوان ی ــه عن ــه ب ــد، ن ــی باش ــرح م ــا مط ــک راهنم ــوان ی ــه عن ــع ب ــه در واق ــن برنام ای
زمانبنــدی دقيــق. بنابرایــن بــه كــودک اجــازه دهيــد كــه خــود برنامــه ی غذایــی خــود را تعييــن 

نمایــد

.

• ــه كــودک انتخــاب نمایيــد كــه، كودكتــان گرســنه 	 ــی را جهــت غــذا دادن ب زمان
ــد. ــار داری ــه، در اختي ــه دور از عجل ــی را جهــت اســتراحت و ب ــز زمان اســت و شــما ني

• ــه كــودک اســتفاده نمایيــد و هرگــز از 	 ــدن غــذا ب ــرای خوران هميشــه از قاشــق ب
شيشــه اســتفاده نکنيــد.

• هميشــه غــذا را، قبــل از آنکــه كــودک، آنقــدر گرســنه شــود كــه بــرای خــوردن 	
شــير بــی قــراری كنــد، بــه او بخورانيــد. اگــر شــروع بــه گریــه كــرد، ابتــدا مقــداری 

شــير بــه او بخورانيــد تــا آرام گيــرد.

• اگــر كودكتــان در ابتــدا، تمایلــی بــه خــوردن غــذا از خــود نشــان نــداد و از خــوردن 	
امتنــاع كــرد، نااميــد نشــوید. چــون مــدت زمانــی طــول مــی كشــد تــا كــودک بــه 

طعــم و مــزه هــای جدیــد عــادت نمایــد.

• ـــرار 	 ـــتفاده ق ـــورد اس ـــادر م ـــير م ـــن ش ـــوان جایگزی ـــه عن ـــه ب ـــی ك ـــایر غذاهای س
ـــه ای  ـــورت كارخان ـــه ص ـــا ب ـــده و ی ـــه ش ـــزل پخت ـــد در من ـــی توانن ـــد م ـــی گيرن م

ـــد. ـــرار گيرن ـــرف ق ـــورد مص م

• هنگام پختن غذاهای مذكور در خانه، از نمک استفاده ننمایيد.	

• اگــر چنانچــه نيــاز داریــد، كــه مــواد غذایــی را، بــا اســتفاده از یــک آســياب، همــزن 	
و یــا مخلــوط كــن، بــه صــورت پــوره در آوریــد، آن را بــه گونــه ای الــک كنيــد كــه 

محتــوای فيبــری آن از بيــن نــرود.

• بيــن ســنين 9 – 6  ماهگــی، نــوزادان بــه تدریــج مــی آموزنــد كــه چگونــه غــذا را 	
بجونــد. لــذا بایــد محتــوای غذایيشــان ضخيــم تــر گــردد. ميــوه هــا و ســبزیجات، 
ــه صــورت خــرد شــده، در  ــد ب ــواد گوشــتی، بای ــه شــده، و م ــه صــورت ل ــد ب بای

اختيــار كــودک قــرار گيرنــد.

• ــودک 	 ــه ك ــان ب ــه صــورت همزم ــف، ب ــای مختل ــا غلظــت ه ــی ب ــواد غذای ــر م اگ
ــس خــود را  ــه نف ــاد ب ــه ســرعت اعتم ــودک ب ــانده و ك ــده شــود، او را ترس خوران
ــرم  ــی ن ــواد غذای ــه جــای م ــذا پيشــنهاد مــی گرددكــه، ب از دســت مــی دهــد. ل
ــوام و غلظــت یکنواخــت در  ــا ق ــی ب ــواد غذای ــف، م ــات مختل و غوطــه ور در مایع

ــرد. ــرار گي ــار كــودک ق اختي

• ــم جهــت نوشــاندن 	 ــم ك ــه ســن 7- 6  ماهگــی رســيد، ك ــودک ب ــه ك ــی ك زمان
ــد ــتفاده نمایي ــان اس ــا فنج ــای كوچــک ی ــوان ه ــف، از لي ــات مختل مایع

• زمانــی كــه كــودک بــه ســن 7- 6 ماهگــی رســيد، او را بــه خــوردن غذاهــای لقمــه 	
ــداژ  ــان پانســمان و بان ــر دســتان كودكت ــی اگ ــد. حت ای و كوچــک تشــویق نمایي
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• ــه كــودک انتخــاب نمایيــد كــه، كودكتــان گرســنه 	 ــی را جهــت غــذا دادن ب زمان
ــد. ــار داری ــه، در اختي ــه دور از عجل ــی را جهــت اســتراحت و ب ــز زمان اســت و شــما ني

• ــه كــودک اســتفاده نمایيــد و هرگــز از 	 ــدن غــذا ب ــرای خوران هميشــه از قاشــق ب
شيشــه اســتفاده نکنيــد.

• هميشــه غــذا را، قبــل از آنکــه كــودک، آنقــدر گرســنه شــود كــه بــرای خــوردن 	
شــير بــی قــراری كنــد، بــه او بخورانيــد. اگــر شــروع بــه گریــه كــرد، ابتــدا مقــداری 

شــير بــه او بخورانيــد تــا آرام گيــرد.

• اگــر كودكتــان در ابتــدا، تمایلــی بــه خــوردن غــذا از خــود نشــان نــداد و از خــوردن 	
امتنــاع كــرد، نااميــد نشــوید. چــون مــدت زمانــی طــول مــی كشــد تــا كــودک بــه 

طعــم و مــزه هــای جدیــد عــادت نمایــد.

• ـــرار 	 ـــتفاده ق ـــورد اس ـــادر م ـــير م ـــن ش ـــوان جایگزی ـــه عن ـــه ب ـــی ك ـــایر غذاهای س
ـــه ای  ـــورت كارخان ـــه ص ـــا ب ـــده و ی ـــه ش ـــزل پخت ـــد در من ـــی توانن ـــد م ـــی گيرن م

ـــد. ـــرار گيرن ـــرف ق ـــورد مص م

• هنگام پختن غذاهای مذكور در خانه، از نمک استفاده ننمایيد.	

• اگــر چنانچــه نيــاز داریــد، كــه مــواد غذایــی را، بــا اســتفاده از یــک آســياب، همــزن 	
و یــا مخلــوط كــن، بــه صــورت پــوره در آوریــد، آن را بــه گونــه ای الــک كنيــد كــه 

محتــوای فيبــری آن از بيــن نــرود.

• بيــن ســنين 9 – 6  ماهگــی، نــوزادان بــه تدریــج مــی آموزنــد كــه چگونــه غــذا را 	
بجونــد. لــذا بایــد محتــوای غذایيشــان ضخيــم تــر گــردد. ميــوه هــا و ســبزیجات، 
ــه صــورت خــرد شــده، در  ــد ب ــواد گوشــتی، بای ــه شــده، و م ــه صــورت ل ــد ب بای

اختيــار كــودک قــرار گيرنــد.

• ــودک 	 ــه ك ــان ب ــه صــورت همزم ــف، ب ــای مختل ــا غلظــت ه ــی ب ــواد غذای ــر م اگ
ــس خــود را  ــه نف ــاد ب ــه ســرعت اعتم ــودک ب ــانده و ك ــده شــود، او را ترس خوران
ــرم  ــی ن ــواد غذای ــه جــای م ــذا پيشــنهاد مــی گرددكــه، ب از دســت مــی دهــد. ل
ــوام و غلظــت یکنواخــت در  ــا ق ــی ب ــواد غذای ــف، م ــات مختل و غوطــه ور در مایع

ــرد. ــرار گي ــار كــودک ق اختي

• ــم جهــت نوشــاندن 	 ــم ك ــه ســن 7- 6  ماهگــی رســيد، ك ــودک ب ــه ك ــی ك زمان
ــد ــتفاده نمایي ــان اس ــا فنج ــای كوچــک ی ــوان ه ــف، از لي ــات مختل مایع

• زمانــی كــه كــودک بــه ســن 7- 6 ماهگــی رســيد، او را بــه خــوردن غذاهــای لقمــه 	
ــداژ  ــان پانســمان و بان ــر دســتان كودكت ــی اگ ــد. حت ای و كوچــک تشــویق نمایي
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ــواد  ــود م ــتان خ ــا دس ــه ب ــاز دارد ك ــودک ني ــد. ك ــی باش ــده م ش
غذایــی مختلــف را لمــس نمــوده و در دهــان خــود بگــذارد و حتــی 
اطــراف خــود را كثيــف كنــد. از دادن مــواد غذایــی تيــز و برنــده و 
یــا ســفت و خشــن، كــه ممکــن اســت محيــط دهــان و لثــه هــای 

كــودک را دچــار خراشــيدگی كنــد، خــودداری نمایيــد.

• تــا زمانــی كــه كــودک، بــه ســن یــک ســالگی نرســيده، بــه هيــچ 	
ــری  ــاوی باكت ــن اســت ح ــون ممک ــد. چ ــه او عســل ندهي ــه ب وج
هایــی باشــد كــه توانایــی توليــد ســمومی را دارنــد كــه مــی توانــد 
ــا ســن  ــوزادان ب ــوزادان ( در ن بيمــاری هــای جــدی ) بوتوليســم ن

ــد. ــن، ایجــاد نمای پایي

غذاهای انگشتی و لقمه ای 
ــای  ــه ی خــوردن غذاه ــه تجرب ــی ب ــل بســيار باالی ــب تمای ــه EB، اغل ــا ب ــودكان مبت ــوزادان و ك ن
ــه آنهــا  ــد. برداشــتن مــواد غذایــی و قــرار دادن  آن در دهــان، توســط خــود كــودک، ب جدیــد دارن
احســاس كنتــرل و تســلط بيشــتری داده و بهتریــن روش جهــت ارتقــا و تحریــک اعتمــاد بــه نفــس 
ــذا،  ــگام خــوردن غ ــه كــودک هن ــور و دادن آزادی عمــل ب ــی باشــد. اگرچــه حركــت مذك ــان م آن
ممکــن اســت موجــب كثيــف شــدن محيــط اطــراف او گــردد، امــا بــا اینحــال، حتــی اگــر بــه جــای 
خــوردن آن، صرفــا بــه بــازی بــا آن بپــردازد، اثــر ســودمند خــود را بــر روی كــودک 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 ميوه	

• بيسکویيت های ویفری نرم ) كرم دار (	

• بستنی نونی ) جهت تحریک كودک به عمل ليسيدن (	

• اسنک	

مواد غذایی جویدنی :

• گابی، هلو، انبه و موز رسيده و پوست كنده، نکتار ميوه	

• سيب پوست كنده شده و پخته شده	
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• آلــو بــدون هســته ) حتمــا بررســی نمایيــد كــه هيــچ تکــه ای از هســته داخــل 	
آن باقــی نمانــد (

• زرد آلو نرم، رسيده، بدون هسته و پوست كنده	

• انبه و آناناس خشک شده	

• ــه جهــت 	 ــا نيمــی از حجــم آب اســتاندارد و معمــول، ب ــه ی تهيــه شــده ب ژل
ــر آن فراهــم نمــودن فــرم غليــظ ت

• آووكادوی پوست كنده و رسيده	

• سيب زمينی پخته شده و چيپس های نرم	

• هویج پخته شده	

• نان نرم، سفيد و یا سبوس دار	

• ماهی نرم و بدون استخوان/ جوجه كباب	

• پنيــر هــای فــرآوری شــده ) از خورانــدن انــواع شــور آن بــه كــودكان كمتــر از 	
9 مــاه خــودداری نمایيــد. بــه كــودكان زیــر یــک ســال، بيشــتر از روزی یــک 

بــار نخورانيــد (

• ماكارونی ساده، نرم و پخته شده / نان های مدیترانه ای ) پيتا (	

• املت و پنکيک	

پایان یک سالگی
در ســنين 9 تــا 12 ماهگــی، بســياری از وعــده هــای غذایــی بزرگســاالن كــه از لحــاظ قــوام متناســب 
ــه EB مــورد  ــه ی كــودک مبتــا ب ــا شــور نيســتند، مــی تواننــد جهــت تغذی ــد ی ــاد تن ــوده و زی ب
اســتفاده قــرار گيرنــد. مركباتــی همچــون پرتقــال یــا نارنگــی، گوجــه فرنگــی . یــا آب ميــوه هــای 
تــازه، ممکــن اســت بــرای كودكــی كــه دهانــش پــر از تــاول زدگــی اســت ســخت و ناگــوار باشــد. از 
خــوردن مــواد غذایــی كــه خــوردن آن هــا موجــب ایجــاد بــرش یــا ســایيدگی تــاول هــای دهانــی 
یــا داخــل گلویــی مــی گردنــد بایــد اجتنــاب شــود. ماننــد : چيپــس هــای بــا لبــه ی تيــز و پوســت 

هــای ســخت، نــان تســت، هویــج خــام و كرفــس.

ماهــی بســيار مــاده ی مغــذی و كاملــی اســت امــا بایــد حتمــا در نظــر داشــته باشــيد كــه تمامــی 
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تيــغ هــای آن گرفتــه شــده باشــد.

مراقــب تکــه هــای بــزرگ ميــوه هــا ماننــد ســيب و مــواد غذایــی كوچــک و گــردی مثــل گوجــه 
گياســی كــه مــی توانــد بــه طــور كامــل و یکجــا بلعيــده شــود و موجــب پــرش بــه داخــل گلــوی 
كــودک گــردد باشــيد. بــه هميــن جهــت بهتــر اســت كــه ابتــدا آن را بــه دونيــم قســمت نمــوده و 

ســپس در اختيــار كــودک قــرار دهيــد.

ــر وجــود  ــد و ب ــم نمایي ــودک فراه ــرای ك ــادل ب ــم متناســب، خــوب و متع ــک رژی ــد ی ســعی كني
مــواد پروتئينــی و انــرژی زا در آن تاكيــد داشــته باشــيد. اگــر چنانچــه اشــتهای كــودک كــم اســت، 
پيشــنهاد مــی شــود روزانــه ســه وعــده ی غذایــی بــه همــراه اســنک هــای مغــذی در البــه الی آن 
بــه كــودک بخورانيــد. مصــرف شــير، بــه عنــوان یــک منبــع بســيار مهــم از مــواد مغــذی بایــد ادامــه 
یابــد، پــس تــاش كنيــد كــه مقــدار شــير مصرفــی توســط نــوزاد كمتــر از cc500  در روز نباشــد.

بعضــی از كــودكان نوپــا، نســبت بــه خــوردن شــير از فنجــان بــی ميــل بــوده و شيشــه را ترجيــح 
ــر روی  ــد ب ــه دليــل تاثيــری كــه ميتوان ــه، ب ــن روش تغذی ــودن ای ــر ب ــا وجــود زمانب ــد. ب مــی دهن
پوســيدگی دنــدان هــای كــودک بگــذارد بدتریــن روش خــوردن شــير توســط كــودک محســوب مــی 
گــردد. خصوصــا اگــر ایــن فرآینــد در طــی شــب انجــام شــود كــه ميــزان بــزاق توليــدی كــم اســت.

چه زمانی می توان مصرف شیر گاو را برای کودک آغاز کرد ؟
ــا  ــير خشــک و ی ــادر، ش ــير م ــط از ش ــالگی فق ــک س ــان ی ــا پای ــه ت ــی شــود ك ــه م ــه توصي اگرچ
تركيبــی از هــر دو اســتفاده شــود، بــا ایــن حــال، بعضــی افــراد پــس از 6 ماهگــی كــودكاش شــير 
ــه دليــل  نيــاز هــای تغذیــه  ــوزادان EB ب ــا ایــن حــال، ن ــرای كــودک آغــاز مــی نماینــد. ب گاو را ب
ای بيشــتری كــه نســبت بــه ســایر كــودكان دارنــد بایــد حداقــل تــا یــک ســالگی و یــا حتــی بعــد 
از آن اســتفاده از شــير مــادر، شــير خشــک و یــا در صــورت لــزوم غنــی شــده )بخــش مربــوط بــه 
افزایــش وزن و تغذیــه غنــی شــده را ببينيــد( را ادامــه دهنــد. یــک نــوع شــير در دســت تهيــه مــی 
باشــد كــه در واقــع پلــی بــر روی شــکاف بيــن شــير مــادر و شــير گاو ایجــاد نمــوده و بــرای ســنين 
ــا  ــا كــم چــرب عموم ــی و ی ــدون چرب ــوزاد مناســب اســت. شــير هــای ب ــه بعــد ن شــش ماهگــی ب
ــه  ــی و در نتيج ــاظ چرب ــه از لح ــل اینک ــه دلي ــتند، ب ــب نيس ــوزادان مناس ــن ن ــه ی ای ــرای تغذی ب
ــد. ماســت و ســایر محصــوالت تهيــه شــده از  ــرار دارن ــوزاد در ســطح پایينــی ق ــرژی در ن ــد ان تولي
شــير گاو پاســتوریزه را مــی تــوان در حــدود 9 ماهگــی كــودک بــرای او شــروع كــرد. محصوالتــی را 
انتخــاب نمایيــد كــه حــاوی چربــی كامــل و قنــد باشــند تــا از لحــاظ توليــد كالــری نســبت بــه ســایر 

محصــوالت در ســطح باالتــری باشــند.

نتواند بخورد، نخواهد خورد ...

رویــداد هــای عــادی ماننــد درآوردن دنــدان،  كســالت هــای بســيار جزیــی و ... مــی تواننــد در تمایــل 
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نــوزاد بــه خــوردن غــذا تاثيــر بگذارنــد. اگرچــه ایــن مــوارد بخشــی طبيعــی از رونــد رشــد كــودک 
محســوب مــی شــوند، بــا اینحــال اوقــات اســترس آوری محســوب مــی شــوند. عمومــا والدیــن خيلــی 
ســریع نگــران وضعيــت خــورد و خــوراک نــوزاد خــود مــی شــوند بنابرایــن توصيــه مــی شــود كــه 

اگــر فرزندتــان یــک روز تمایلــی بــه خــوردن غــذا از خــود بــروز نــداد او را مجبــور نکنيــد.

اگــر اشــتهای كــودكان ناچيــز اســت، ایــن نکتــه كــه بدانيــد چگونــه بــدون افزایــش ميــزان غــذای 
كــودک، ارزش غذایــی وعــده هــای خوراكــی او را بــاال ببریــد، بســيار بــه شــما كمــک كننــده اســت.

كودكــی كــه در زمــان ســامت، عــادت بــه افزایــش ميــزان غــذای خــود نمــوده، بــه احتمال بيشــتری 
هنــگام كســالت و ناخوشــيی نيــز ایــن افزایــش را مــی پذیــرد. بنابرایــن ایــن افزایــش ســطح را در 
ــک دوره ی  ــا ی ــيد ت ــر باش ــه منتظ ــای آنک ــه ج ــد ب ــرار دهي ــم ق ــوب منظ ــول و چهارچ ــک اص ی
تغذیــه ای ضعيــف بــرای كــودک آغــاز شــود. كودكــی كــه از قبــل بــه خوبــی تغذیــه شــده بــه نحــو 
مطلوبتــری مــی توانــد دوره هــای تغذیــه ای نامناســب را تحمــل كنــد چــون دارای انــرژی ذخيــره 
شــده كافــی مــی باشــد، همچنيــن شــما نيــز بــه عنــوان والدیــن از اســترس و نگرانــی كمتــری رنــج 

مــی بریــد.

ارزش غذایی وعده های خوراكی كودک خود را از یکی از روش های زیر ارتقا دهيد :

• ــه ســيب 	 ــا شــير خشــک آغشــته ب افــزودن 3-2 قاشــق چایخــوری / خامــه ی
زمينــی پــوره شــده، ســس، ماســت و زلــه ) خامــه یــا شــير خشــک مــی توانــد 

جهــت اســتفاده در آینــده در یــخ نگهــداری شــوند (

• اضافــه كــردن كــره، مارگاریــن، روغــن زیتــون یــا ســس مایونــز بــه ســبزیجات 	
م گر

• ــر 	 ــرم را ب ــادام زمينــی ن ــا كــره ب مقــداری كــره، مارگاریــن، پنيــر خامــه ای ی
ــای  ــکویيت ه ــا بيس ــاف و ی ــای ص ــيرینی ه ــرم، ش ــت ن ــان تس ــان، ن روی ن

ــد ــع بمالي خــوش طم

• مقــداری پنيــر رنــده شــده، پنيــر خامــه ای یــا مایونــز را بــر روی پــوره ســيب 	
زمينــی، لوبيــای پختــه، اســپاگتی و تخــم مــرغ نيمــرو بریزیــد

• با ماهی و سبزیجات، مقداری سس پنير یا سس سفيد سرو نمایيد.	

• ـــنهاد 	 ـــود، پيش ـــی ش ـــوب م ـــری محس ـــی ای از كال ـــع غن ـــی آووكادو منب گاب
ـــد. ـــرف نمایي ـــتی مص ـــا انگش ـــده و ی ـــه ش ـــورت ل ـــه ص ـــردد آن را ب ـــی گ م

• اضافــه نمــودن 1 تــا 2 قاشــق چایخــوری مربــا، عســل و یــا كشــک ليمــو بــه 	
فرنــی و یــا پودینــگ برنــج كــودک

• اضافــه نمــودن 1 تــا 2 قاشــق چایخــوری شــکر بــه كرنفلکــس صبحانه، ماســت 	
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و ميــوه هــای پختــه شــده .

• ژله را به جای آب، با شير غليظ شده تهيه نمایيد.	

• آغشــته كــردن بيســکویيت یــا نــان بــا مربــا، عســل، پنيــر ليمویــی یــا شــکات. 	
ســپس فــرو بــردن هریــک از لقمــه هــای مذكــور در پودینــگ شــير یــا ماســت

• ـــد، 	 ـــی ده ـــح م ـــده را ترجي ـــوره ش ـــی پ ـــواد غذای ـــما م ـــودک ش ـــه ك چنانچ
ـــرب  ـــر چ ـــل پ ـــير نارگي ـــا ش ـــفيد ی ـــس س ـــير، س ـــوپ، ش ـــای آب از س ـــه ج ب
جهـــت رســـاندن پـــوره بـــه غلظـــت مناســـب، اســـتفاده نمایيـــد.  رقيـــق 
ـــش ارزش  ـــزه و كاه ـــده م ـــيرین ش ـــب ش ـــا آب موج ـــی ب ـــواد غذای ـــردن م ك
ـــز  ـــده پرهي ـــوره ش ـــی پ ـــواد غذای ـــردن م ـــک ك ـــردد. از ال ـــی گ ـــی آن م غذای
ـــود. ـــی ش ـــری آن م ـــوای فيب ـــن محت ـــن رفت ـــب از بي ـــه موج ـــرا ك ـــد، چ نمایي

• زمانــی كــه دهــان كــودک زخــم باشــد، بهتــر اســت مــواد غذایــی خنــک تــر 	
در اختيــار كــودک قــرار گيــرد.

ــه كــودک شــما، شــير  ــد، متخصــص تغذی ــا كنــدی مواجــه گردی ــد وزن گيــری كــودک ب اگــر رون
دیگــری كــه از نظــر غلظــت غذایــی مناســب تــر باشــد، بــرای كــودک شــما تجویــز خواهــد نمــود.

یبوست :
ـــن  ـــذب پایي ـــل ج ـــه دلي ـــد ب ـــی توان ـــه  م ـــدن ك ـــود آب ب ـــه ی  كمب ـــوال در نتيج ـــت معم یبوس
ـــک  ـــد. ی ـــی ده ـــود،  رخ م ـــرم ایجـــاد ش ـــوای گ ـــودک در ه ـــدن ك ـــاز ب ـــش ني ـــا افزای ـــی ی ـــواد غذای م
ـــه  ـــاز ب ـــال ني ـــودک نرم ـــک ك ـــه ی ـــبت ب ـــترده، نس ـــای گس ـــاول ه ـــا ت ـــه EB ب ـــا ب ـــودک مبت ك
ـــاد  ـــن، ایج ـــای آه ـــل ه ـــرف مکم ـــه ی مص ـــد در نتيج ـــی توان ـــت م ـــتری دارد. یبوس ـــات بيش مایع
ـــاد  ـــی ایج ـــل معين ـــچ دلي ـــدون هي ـــد ب ـــی توان ـــن م ـــا همچني ـــود ام ـــی ش ـــدید م ـــا تش ـــده و ی ش
ـــه  ـــبت ب ـــد، نس ـــی كنن ـــت  م ـــه فعالي ـــروع ب ـــا ش ـــار روده ه ـــت یکب ـــد وق ـــر چن ـــه ه ـــود. اینک ش
ـــه  ـــی ك ـــا زمان ـــد. ت ـــری برخوردارن ـــت كمت ـــد از اهمي ـــی دهن ـــودک م ـــه ك ـــه ب ـــی ك ـــاس ناراحت احس
ـــه روده  ـــور روزان ـــه ط ـــت ب ـــاز نيس ـــد ني ـــورت گيرن ـــر ص ـــدون درد س ـــی و ب ـــه نرم ـــركات روده ب ح

ـــد. ـــت نماین ـــا فعالي ه

بــرای یــک كــودک EB، حتــی عبــور یــک تحــرک نســبتا ســنگين مــی توانــد موجــب درد و تــاول 
زایــی پوســت ظریــف اطــراف مقعــد گــردد. تــرس از عبــور حــركات بيشــتر روده، مــی توانــد جلــوی 
حــركات بعــدی روده را بگيــرد. در ایــن شــرایط چرخــه ی معيــوب بــه ســرعت راه انــدازی شــده و 
باعــث تشــدید یبوســت و كاهــش اشــتهای كــودک مــی گــردد. حــركات منظــم روده بــه دریافــت 
منظــم غــذا بســتگی شــدیدی دارد و در نتيجــه اشــتهای ضعيــف و دریافــت نــا منظــم وعــده هــای 
غذایــی،  موجــب حــركات ســخت تــر و خشــک تــر روده مــی گــردد. اطمينــان حاصــل نمایيــد كــه 



كودكتــان بــه مقــدار متنابهــی روزانــه مایعــات دریافــت مــی نمایــد ) مثــا حداقــل 150 ميلــی ليتــر 
بــه ازای هــر كيلوگــرم ( خصوصــا بــرای كودكانــی كــه هنــوز از مــواد غذایــی مایعــات دریافــت نمــی 
كننــد. اگــر كودكتــان از نوشــيدن آب خنــک جوشــانده شــده امتنــاع مــی ورزد، بــه او آب ميــوه ی 
تــازه ی رقيــق شــده پيشــنهاد نمایيــد ) 1 قاشــق چــای خــوری آب ميــوه بــه همــراه 100 ميلــی 

ليتــر آب رقيــق شــود (

ــر نبــود، ممکــن  ــل اغــراق نيســت. اگــر افزایــش مصــرف مایعــات موث اهميــت درمــان یبوســت قاب
اســت یــک مليــن مایــم مــورد نيــاز باشــد. در ایــن صــورت بایــد بــا یــک متخصــص جهــت راهنمایی 
مشــورت نمایيــد. ایــن بســيار مهــم اســت كــه روش پيشــگيرانه ی ارائــه شــده را بــه طــور  منظــم 

پيگيــری نمایيــد و اجــازه ندهيــد كــودک بــه طــور كامــل یبــس شــود.

ـــد  ـــعی كني ـــود، س ـــاز نم ـــد را آغ ـــی جام ـــواد غذای ـــرف م ـــما، مص ـــودک ش ـــه ك ـــض اینک ـــه مح ب
ـــردد  ـــی گ ـــنهاد م ـــد. پيش ـــبزیجات بگنجاني ـــوه و س ـــوره ی مي ـــه ی او پ ـــای روزان ـــده ه ـــا در وع حتم
از حـــدود 9 ماهگـــی مصـــرف غـــات كامـــل ســـبوس دار و از حـــدود 10-12 ماهگـــی مصـــرف 
ـــردد.  ـــاز گ ـــودک آغ ـــرای ك ـــت ( ب ـــدن هس ـــه جوی ـــادر ب ـــودک ق ـــر ك ـــه ) و ذرت اگ ـــای پخت لوبي
ـــده  ـــه ش ـــه ل ـــی ك ـــا زمان ـــودک، خصوص ـــرای ك ـــت ب ـــذب اس ـــل ج ـــتفاده و قاب ـــورد اس ـــيار م ـــو بس آل
ـــی،  ـــواد غذای ـــن م ـــود در ای ـــر موج ـــود. فيب ـــوط ش ـــتارد و .. مخل ـــه ای، كاس ـــر خام ـــا ماســـت، پني و ب
ـــک  ـــم روده كم ـــركات منظ ـــه ح ـــل ب ـــن دلي ـــه همي ـــده و ب ـــوط ش ـــات مخل ـــی مایع ـــدار كاف ـــا مق ب
ـــص  ـــد (. متخص ـــه نمایي ـــر را مطالع ـــمت فيب ـــردد ) قس ـــی گ ـــا م ـــان آنه ـــور آس ـــث عب ـــرده و باع ك
ـــده  ـــراوری نش ـــبوس ف ـــد. س ـــی نمای ـــما معرف ـــه ش ـــر را ب ـــم فيب ـــع مه ـــد مناب ـــی توان ـــما م ـــه ش تغذی

ـــت. ـــب نيس ـــا مناس اص

شکر و حفاظت از دندان
ــد پوســيدگی آن، عمــا  ــز دچــار آســيب شــده و فرآین ــدان ني ــواع EB، ســاختار دن در بعضــی از ان
ــر  ــل زی ــه دالی ــی،  ب ــت ول ــی اس ــدان طبيع ــاختار دن ــواع، س ــایر ان ــت. در س ــر اس ــاب ناپذی اجتن

ــی دارد : ــيدگی در پ پوس

• وجــود زخــم و تــاول هــای متعــدد در دهــان، مانــع حركــت آزادانــه ی زبــان در 	
دهــان گشــته و رونــد پاكســازی حاشــيه ی لثــه هــا را از بقایــای مــواد غذایــی، 

بــا مشــکل مواجــه مــی كنــد.

• ــا 	 ــدان، ب باكتــری هــای موجــود در پــاک هــای تشــکيل شــده ی اطــراف دن
ــد  ــد. اســيد تولي ــی كن ــد اســيد م ــش داده و تولي ــذا واكن ــد موجــود در غ قن
شــده، مينــای دنــدان را نــرم كــرده و تحليــل مــی بــرد و اعصــاب حســاس آن 

ــر مــی كنــد. ناحيــه را متاث

19
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• ــر از زخــم و آســيب دیــده بســيار 	 ــدان هــا در یــک دهــان پ مســواک زدن دن
دشــوار اســت.

پوســيدگی دنــدان هــا باعــث ایجــاد درد شــده و مصــرف مــواد غذایــی توســط فــرد را كاهــش مــی 
ــا خوشــایندی اســت و اگــر نيــاز باشــد  دهــد. تخليــه كــردن و پــر كــردن دنــدان فرآینــد بســيار ن
چندیــن دنــدان مــورد عمــل مذكــور قــرار گيرنــد ممکــن اســت نيــاز بــه بيهوشــی عمومــی وجــود 
داشــته باشــد. پــر كــردن تعــداد زیــادی از دنــدان هــا، موجــب بــه جــای مانــدن دائمــی زخــم در 
ــه  ــوط ب ــکات مرب ــش مش ــان و افزای ــرای ده ــی مج ــه تنگ ــر ب ــته و منج ــواع EB گش ــی از ان بعض
ــن بســيار مهــم اســت كــه در جهــت حفــظ  ــدان مــی شــود. بنابرای بهداشــت عمومــی دهــان و دن

ــدان هــا تــاش نمایيــد. هرچــه بيشــتر دن

بــه دليــل اینکــه كــودكان مبتــا بــه فــرم هــای شــدید EB نيــاز بــه دریافــت حجــم بيشــتری كالــری 
دارنــد و در نتيجــه ميــزان قنــد دریافتــی آنهــا باالســت، نيــاز اســت كــه یــک تعــادل واقعــی بيــن 
آنهــا برقــرار گــردد. تعــداد دفعاتــی كــه وعــده هــای حــاوی قنــد توســط كــودک بــه مصــرف رســيده 
ــدازه ی مقــدار كلــی قنــد دریافتــی مهــم اســت. بنابرایــن اگــر مصــرف مــواد غذایــی  ــه ان اســت، ب
ــدان  ــه دن ــری ب ــردد، آســيب كمت ــی گ ــده هــای غذای ــان هــای صــرف وع ــه زم ــدی، محــدود ب قن
هــا مــی رســاند نســبت بــه زمانــی كــه بــه تنهایــی مصــرف شــود. خــوردن بيســکویيت شــکاتی، 
بافاصلــه پــس از ميــان وعــده یــا وعــده ی اصلــی غذایــی نســبت بــه زمانــی كــه بيــن وعــده هــای 
غذایــی خــورده شــود، آســيب كمتــری مــی رســاند. بدتریــن حالــت آن،  كــم كــم خــوردن آن در 
ــا  ــذا ی ــراه غ ــرعت، هم ــه س ــد ب ــيرین بای ــدی و ش ــای قن ــيدنی ه ــت. نوش ــاعت اس ــد س ــی چن ط
ــد جرعــه آب جهــت شستشــوی  ــال آن، چن ــه دنب ــه بعــد از آن نوشــيده شــوند و ســپس ب بافاصل

دنــدان هــا،  مصــرف گــردد.

پيشــگيری، بهتــر از درمــان اســت و ســازش بــا آن امــکان پذیــر اســت. اگــر مــواد قنــدی بــه ميــزان 
معقولــی مصــرف شــوند، بــه عنــوان یــک منبــع بــزرگ تاميــن كننــده ی انــرژی، مــی تــوان از آن 
بهــره وری نمــود بــه شــرطی كــه بــه طــور همزمــان ميــزان پوســيدگی دنــدان در نتيجــه ی مصــرف 

آن را بــه حداقــل برســانيد.

در ادامه ذكر چند نکته ضروری است :

• نــوزادان، نمــی تواننــد مــواد قنــدی و افشــره ی ميــوه هــای را بــه طــور طبيعــی 	
بخورنــد، بلکــه بایــد داخــل بطــری ریختــه شــود و همچنيــن فيــدر هــای نــوزاد 

نبایــد هيچــگاه حــاوی هيــچ مــاده ای بــه جــز آب جوشــانده شــده باشــند.

• اســباب بــازی هــای كــودک نبایــد بــه مــواد قنــدی مثــل عســل و مربــا آغشــته 	
. ند شو

• ليمونــاد، كــوكا كــوال، افشــرده و ... بــه دليــل محتــوای اســيدی و قنــدی كــه 	
دارنــد، نبایــد مصــرف شــوند. بــه جــای آنهــا بهتــر اســت از آب یــا شــير خشــک 
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از دادن شــکات و یــا مــواد غذایــی بســيار شــيرین بــه نــوزاد خــودداری نمایيــد. بــه طــور 
مثــال : دادن بيســکویيت هــای شــکاتی بــه نــوزادان زیــر یــک ســال، بــه منظــور تشــویق 
ــده را  ــر ش ــواد ذك ــا م ــه آنه ــم ب ــر ه ــر.  اگ ــذی ت ــی مغ ــواد غذای ــوردن م ــت خ ــا جه آنه

ــه وعــده هــای غذایــی كــودک باشــد. ــد، حتمــا محــدود ب خوراندی
وعده های غذایی كودک را، با مواد غذایی لذیذ به جای شيرین به اتمام برسانيد.

ــنا  ــا آش ــه ترجيح ــکی ك ــط دندانپزش ــد توس ــدان، بای ــدد دن ــا 2 ع ــا 1 ی ــوزادان ب ــی ن حت
بــه وضعيــت بيمــاران EB مــی باشــد، ویزیــت شــوند، كــه بتوانــد در رابطــه بــا روش هــای 
شستشــوی دهــان و دنــدان و مکمــل هــای فلورایــد و .. پيشــنهادات مفيــدی ارائــه نمایــد.

برنامه ی پیشنهادی به منظور از شیر گرفتن کودک

لطفــا از ایــن جــدول صرفــا بــه عنــوان یــه راهنمــا اســتفاده فرمایيــد نــه یــک جــدول زمانــی 
قیق د
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صبحانهصبح زودسن

از 17 هفتگی به بعد

18 - 12 ماهگی

12-9 ماهگی

9-7 ماهگی

7-6 ماهگی

شیردهی از طریق
پستان مادر یا شیشه

شیردهی از طریق 
پستان مادر، شیشه یا 

فنجان

شیردهی از طریق 
پستان مادر، شیشه یا 

شیردهی از طریق 
پستان مادر، شیشه یا 

 baby rice  1 تا 2 قاشق چایخوری
) غذای کمکی کودک (مخلوط شده 
با شیر مادر یا خشک. 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، 

ــان ــا فنج ــه ی شیش

ــا  ــده ب ــوط ش ــره مخل ــرالک / حری س
شــیر مــادر یــا خشــک بــه منظــور 

اشــتها. ارتقــای 
شــیردهی از طریــق پســتان مــادر، 

ــان ــا فنج ــه ی شیش

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

شیردهی از طریق
پستان مادر یا شیشه
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آخر شبمیان وعدهنهار

شیردهی از طریق پستان 
مادر یا شیشه

افزایش میزان میوه یا 
سبزیجات له شده به منظور 
ارتقای سطح اشتهای نوزاد 

ماست
پنیر خامه ای

شیردهی از طریق پستان 

لوبیــای پختــه شــده / پنیــر 
/ تخــم مــرغ کامــا / ٌٌپختــه 

ــده  ش
پاستا و سس

نان و کره
ــت /  ــازه / ماس ــای ت ــوه ه می

ــه ای  ــر خام پنی

افزایش میزان لوبیای 
پخته شده / پنیر / تخم 

مرغ کاما پخته شده / 
پاستا و سس جهت ارتقای 

سطح اشتها
نان و کره

میوه های تازه
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

2-1 قاشق چایخوری میوه یا 
سبزیجات له شده

شیردهی از طریق پستان مادر یا 
شیشه

گوشت خرد شده و پوره شده و 
آب گوشت

سبزیجات له شده
سبزیجات انگشتی

شیردهی از طریق پستان مادر یا 
شیشه

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

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

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 یا 

شیردهی از طریق 
پستان مادر، شیشه 

یا فنجان

شیردهی از طریق 
پستان مادر یا 

شیردهی از طریق 
پستان مادر یا 

شیردهی از طریق 
پستان مادر، شیشه 

یا فنجان



یادداشت :



یادداشت :




