
 ZMH-PT-NUT-002: کد محتوای آموزشی (س)دارالشفای حضرت زهرای مرضیه بیمارستان و       واحد آموزش بیمار

 تغذیه نوزادان
6931مهر ماه : تاریخ بازنگری   

 (س)دارالشفای حضرت زهرای مرضیه بیمارستان و 

در تهيه غذاي كمكي، ارجحيت با غذاي خانگي است يا غذاي 

 كمكي تجاري؟

غذاي كمكي خانگي كه در خانه تهيه مي شود بر آنچه كه بهه    

 خانواده ها صورت تجاري و در قوطي هاي آماده در دسترس 

غذاهاي كمكهي  قرار مي گيرد ارجحيت دارد زيرا اگر چه 

 :تجاري مزايايي دارند از جمله

     تا زماني كه در قوطي باز نشده است تميز و بهدداتد دي

  .هس ند

 تهيه كردنشان آسان است.  

 بيش ر كودكان طعم آنها را دوست دارند.  

         بعضي از آنها نيز مخلوط بسيار خوبي از مدواد مديد ی

  .هس ند

 :مضراتي نيز دارند از جمله 

  خيلي گران هس ند و در مقایسه با هزینه غ ای كمكي كه در

 . خانه تهيه مي تود قابل مقایسه نيس ند 

   ممكن است در آب سرد نجوتيده حل توند ل ا در مناطقدي

 . كه آب آلوده است اح مال بيماری زیاد تر خواهد تد 

  اكثر اوقات برای نگهداری آنها موادی اضافه مي كنند كه برای

 . تير خوار مناسب نيست 

      نحوه نگهداری آنها در كش ي ، گمرك ، انبارها و ميدازه هدا

 . نامعلوم است 

        طعم آن با طعم غ اهای خانواده م فاوت است و در سدفدره

 . هيچ خانواده ای غ ای كمكي تجاری دیده  نمي تود 
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 :غذا هاي ممنوع در دوران نوزادي 

در تهيه فرني، جوتاندن تير مقدار مدواد    ) تير گاو 

( / حساسيت زای  موجود در تير را كم ر مي كند   

/ آلدبدالدو      /    كديدوی  / انواع توت   / سفيده تخم مرغ  

/ تكه های سوسيس   /  بادام زميني/  خربزه /  گيالس 

/ تكه های سفت و خام سبزی ها مثل هویج /  آجيل 

تديدر   /  عسل غير پداسد دوریدزه       /  تكه های گوتت 

/ تدكدالت     /  سفيده   تخم مرغ   /  پنير /  پاس وریزه 

/ تدرتدي هدا        /  ادویه   /  فلفل /  بادام زميني /  ميگو 

/ آب ميوه های صنع ي   /  نوتابه های گازدار /  نمك 

توت سفيدد ،    ) انواع توت /  كيوی /  از ميوه ها خربزه 

، آلبالو ، گيدالس ،    ( توت فرنگي ، تاه توت ، تمشك

از حبوبات لپه و نخود ، از گروه سبزی ها اسفندا  و    

 كلم
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 :از شير گرفتن نوزاد 

با ورود غذاهاي جامد به برنامه غذايي كودک ، فهرآيه هد از          

. شيرگيري آغاز مي شود كه بايد براساس رشد وي انجام شهود    

غذاهاي اين دوره بايد به دقت انتخاب شوند تا نيازهاي تغذيه اي 

 .كودک در غياب شير مادر برطرف شود 

مهاههگهي     81-42ماهگي شروع غذاي جامد در  6-9معموال در 

 .تكميل اين دوره و مرحله از شيرگيري مي باشد 

 

 

 

غذاهايي كه خطر خفگي در نوزاد را بال مي برنهد و در دورا         

 :نوزادي مم وع مي باش د 

 دانه كشمش  

 دانه انگور 

 ذرت 

غذاهايي كه با پوست هست د يا به سقف دها  مي چسهنه هد       

 (نا  با كره بادام زمي ي / مان د هات داگ ) 

ب ابراين بايد غذاهاي دوره اي بهه  .  آمادگي خورد  كسب مي ك د 

 .حالت مايع به او داده شود 

  ماهگي قدرت جويد  نيز رفته رفته ايجاد مهي     2-6بين

شود كه در اين زما  غذاهايي كه آب كهمهتهري دارنهد       

معموال غالت اولين چيزي است كه بهه    .  م اسب هست د 

 .نوزاد داده مي شود 

     بايد دقت شود در هر زما  فقط يک نوع غذا به بهرنهامهه

نوزاد اضافه شود تا وقتي مه نوزاد طعم جديد را بپهذيهرد   

 (روزه  4-7دوره )

  ماهگي مي توا  غذاهايي مان د حريره بادام ، گوشت  6از

كامال پخته و نرم شده ، فرني ، ميوه ها و سنزيجات پختهه  

 .شده و پوره شده را به غذاي نوزاد اضافه كرد 

  وقتي نوزاد قادر شد غذا را در دست بگيرد ، زما  م اسني

 .براي داد  بيسكوئيت و نا  تست به وي است 

  ماهه آخر سال اول زندگي نوزاد دلن هدتها  ، وي        3در

توانايي نوشيد  را پيدا كرده و اگر ليوا  براي او نگهداري 

 .شود ، مي تواند مايعات ب وشد 

     در سال دوم مي تواند خودش ليوا  و قاشق را  با دسهت

 .گرفته و به ت هايي غذا بخورد 

 :اهميت تغذيه با شير مادر 

شير مادر بدو  شک بهترين غذا براي نوزاد بوده و تركيب آ  به 

گونه اي است كه انرژي و مواد مغذي مورد نياز را بهه صهورت         

همچ ين سيستم ايم ي نوزاد را تقويهت  .  م اسب تامين مي ك د 

 . كرده و از بد  در مقابل عفونت محافظت مي نمايد 

. شير مادر از بروز اسهال و التهاب گوش نيز پيشگيري مي ك د   

عالو بر آ  نزديكي مادر و نوزاد ه گام شيردهي موجب ارتهنها    

شيردهي مادر به كاهش وز  وي پس از .  عاطفي اين دو مي شود 

 . بارداري كمک شاياني مي ك د 

طي چ د روز اول زندگي نوزاداني كه از شير مادر خود تغذيه مهي  

ك  د ، كلستروم دريافت مي ك  د كه مايعي زرد و شفاف و حاوي 

چربي و پروتئين زياد است و م نع خوبي براي نوزاد محسوب مي 

 .شود 

شير مادري كه با رژيم كافي تغذيه شده باشد ، تمامي نيهازههاي   

از اين رو تغذيه با .  ماهگي برطرف مي ك د  6تغذيه اي نوزاد را تا 

 .ماه اول زندگي شديدا توصيه مي شود  6شير مادر در 

 :غذاي تكميلي 

  ماه نخست نوزاد توانايي ك ترل سر و گرد  خود را  2در

 به دست آورده ، مكيد  وي به تدريج پيشرفت مي ك د و 


