
 

 

  

 

 

حرارت

   

ستفاده كرد كه امكان حساسيت زايي ا
كمتري دارند و هر غذا نيز به صورت تك 

 تك با فواصل يك هفته داده شود

غذاهاي مصرفي اين كودكان بايد در ابتدا از 
مواد خالص تهيه شده و ضمن پختن با آب تنها، 
با هيچ نوع ماده ديگري )به جز شير مادر( 

 مخلوط نشود

مایعات در نکاتی در مورد مصرف 
 21تا  6شیرخواران 

از پایان شش ماهگی باید هر روز به خصوص در  آب: 

فصول گرم و سرد چند نوبت آب جوشیده خنک شده 

  به شیرخوار داد

آهن غذا  باعث کاهش جذب چای،قهوه،کاکائو:

                                                                                                                                                                                                                                                                                          می شود

زیاد کودک را تشنه می کند و شکر نوشیدنی حاوی 

 باعث چاقی او می شود

 برای کودکان ممنوع استنوشیدنی های گازدار 

ویا ه های صنعتی اکثرا حاوی سوربیتول آبمیو

فروکتوز فراوان و مواد افزودنی هستند که می توانند 

گوارشی می باعث بی قراری و نفخ معده و مشکالت 

 شوند

 سایت پروفسورسلطان زاده متخصص اطفالمنبع : 

 انتهای خیابان امام حسین-دیلم

Bdhp.bpums.ac.ir تانسایت بیمارس   

 تلفن بیمارستان :

 2314423-22314433- 2314423  

 
 
 

زيادي از انرژي و نياز او به مواد مغذي و 

شود  مايعات تامين گردد. مجدداً توصيه مي

كمكي بعد از تغذيه با شير مادر يا در غذاي 

 .فاصله تغذيه از دو پستان مادر باشد

  منع مصرف برخي مواد غذایي در  

 شیرخواران زیر یك سال:

* براي همه كودكان، مصرف مواد غذايي زير 
 حداقل تا پايان يك سالگي ممنوع است:

مرغ، شكالت، بادام زميني،  عسل، سفيده تخم
آلبالو، گيالس، انواع توت )توت خربزه، كيوي، 

فرنگي، توت سفيد، شاه توت، تمشك(، نوشابه 
هاي صنعتي، قهوه،   هيا صنعتي، آب ميوه

كاكائو، چيپس، پفك، سوسيس، كالباس و 
 همبرگر.

شروع غذاي كمكي در كودكاني كه 
 دچار حساسیت غذایي هستند

ها مربوط به مصرف  % اين حساسيت09حدود 
مرغ، بادام  ل شير گاو، تخمماده غذايي شام 6

زميني، مغزها )مانند گردو، فندق(، سويا و 
گندم است. ساير مواد غذايي آلرژي زا عبارتند 
از گوشت خوك، ماهي، صدف، ميگو، 

فرنگي، ذرت، شكالت و  مركبات، گوجه
 .هاي مواد غذايي  افزودني

 نحوه شروع غذاي كمكي

  ييدر اين شيرخواران در ابتدا بايد از غذاها

      

 

 

 شماره سند: 

BdH_Nut_155 

 عنوان سند: پمفلت آموزشی

 تاریخ نگارش : 
1396/12/15 

 

 
 بیمارستان بقیه اله اعظم شهرستان دیلم

 

  عنوان :

 كودك تكميلي تغذيه

 

 بیمارانگروه هدف : 

ادریس نریمانی  تهیه کننده :  

 کارشناس تغذیه بیمارستان بقیه اهلل االظم )عج( دیلم

 

  

 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غلظت بيشتر مثالً حليم و پلو استفاده نمايند و  

غذاهاي انگشتي را با دست خود بردارند. اين 

زمان از نظر ارائه غذاهاي جامد نرم بسيار 

حياتي است واگر اين غذاها حدود ده ماهگي 

اي بعدي  مشكالت تغذيهارائه نشود خطر 

در اين دو ماه عالوه بر برنامه  .يابد افزايش مي

غذايي ماه هشتم، نان، ذرت، ماكاروني، رشته 

فرنگي و سيار حبوبات )به جز نخود و لپه( به 

 .شود برنامه غذايي كودك اضافه مي

 هاي یازدهم و دوازدهم زندگي  ـ ماه4

 طي اين دو ماه، افزايش تنوع، قوام و غلظت
شود كه مهارت جويدن كودك  غذاها موجب مي

ها و تكامل  بيشتر شود. با آشكار شدن دندان
تواند  هاي حركتي ظريف، شيرخوار مي  مهارت

هايي از غذا را بكند، بجود، به عقب دهان  تكه
ببرد و آن را ببلعد. شيرخواري كه هنوز دندان 

ها و  در نياورده است اين كار را با لثه
دهد لذا بايد اين  خود انجام ميهاي   آرواره
ها را با ارائه غذاهايي كه بتواند با دست  مهارت

 خود بردارد و آن را بجود، تقويت كرد.

)هنگام غذاخوردن كودك، حضور و نظارت 
 دقيق مادر يا جانشين وي الزامي است(

ماهگي كه غذاي كمكي شروع  6از پايان توجه:
ماهگي، غذاي اصلي  21شود تا پايان  مي

شيرخوار هنوز شيرمادر است لذا شيرخوار در 
طي شب و روز به طور مكرر و برحسب 
تقاضا و تمايل خود همچنين قبل از هر وعده 

 غذاي كمكي، با شير مادر تغذيه شود تا بخش 

 

 چيست؟ تكميلي تغذيه

ماهگی اکثر شیرخواران عالوه بر شیر مادر،  6از پایان 

نیاز مند دریافت مقداری انرژی اضافی و برخی مواد 

غذایی و ریز مغذی ها هستند.به این دسته از مواد 

تغذیه ، غذایی غذای کمکی و به این نوع تغذیه 

 تکمیلی می گویند.

 :زود شروع کردن غذای کمکی خطرات 

با شروع غذای کمکی، رغبت شیرخوار به مکیدن 

سینه کمتر می شود در نتیجه تولید و ترشح شیر 

مادر کاهش می یابد و شیرخوار از دریافت مقدار 

به دلیل آمادگی و کافی شیر مادر محروم می ماند.

ایمنی بدن  تکامل دستگاه گوارش و سیستم

شیرخوار، امکان بروز هر نوع آفت یا اسهال یاآلرژی 

 در شیر خوار وجود دارد.

 خطرات دیر شروع کردن غذای کمکی: 

آشنا شدن شیر خوار با مزه و قوام غذا ها به تاخیر 

می افتد و قبول مواد غذایی و بلعیدن غذا ممکن 

،که این امر می است با مشکالت بعدی همراه باشد

از نظر پذیرش غذا و کاهش دریافت مواد معدنی تواند 

، مشکالتی برایشان ایجاد کند و در دراز مدت نیز بر 

 رشد و تکامل آنان تاثیر نامطلوب بگذارد.

 :ماهگی 7ماهگی تا پایان 6از پایان -1

 

در روزهای اول شروع غذای کمکی، دادن یک یا 

 قاشق مربا خوری غذا کافی استدو 

 :فرنی آرد برنج و بعد حریره بادامهفته اول

 :برنامه قبلی + سوپ گوشتهفته دوم

 : برنامه قبلی + پوره انواع سبزی هاهفته سوم

 :برنامه قبلی + تنوع در تهیه سوپهفته چهارم

به" میوه خوش طعمی است و یک قاچ "به" 

طعم  پخته شده می تواند غذای کودک را خوش

 کند.

 :ماه هشتم زندگی-2

تر و قوام  در این ماه برنامه غذایی شیرخوار متنوع

های   توان انواع سوپ مثالً می .شود غذاها بیشتر می

تر از قبل را )به غلظت حلیم( با استفاده از  غلیظ

ای مانند  های نشاسته  گوشت و انواع سبزی

زمینی، کدو حلوایی، نخود فرنگی )نخود  سیب

های گفته شده را   و نیز پوره انواع سبزیسبز( 

 .تهیه کرد

مرغ، جگر، ماست، پنير پاستوريزه  زرده تخم
كم نمك، خرما، ميوه يا آب ميوه نيز در اين ماه 

شود و او  به برنامه غذايي شيرخوار اضافه مي
تواند از غذاهاي  ماهگي مي 8در اواخر 

 .انگشتي استفاده نمايد

 زندگيهاي نهم و دهم   ـ ماه3

 توانند از غذاهايي با در اين سنين، كودكان مي


