
ــرات  ــى تاثی ــان حاملگ ــؤتغذى درجری ــت: س ــر صح •    از نظ
ناگــوار بــاالى رشــد و نمــوى ســالم دماغــى وجســمى اطفــال دارد، 
اطفــال کــه دربطــن مــادر مصــاب ســؤتغذى میباشــند دراوایــل 
ــص  ــوا ق ــات ون ــه آف ــرگ ، مصــاب شــدن ب ــال  م ــد احتم تول
طویــل المــدت دماغــى وجســمى (بعضــا غیــر قابــل بــر گشــت) 
ــزد شــان بیشــتر میباشــد. ســؤتغذى  ونیــز امــراض مزمــن درن
ــد ،  ــات میباش ــده حی ــد کنن ــال تهدی ــر از دوس ــال کمت دراطف
ــس  ــوده وچان ــف نم ــور را ضعی ــال مذک ــى اطف سیســتم معافیت
مــرگ و میــر اطفــال مذکــور را ازباعــث امــراض معمــول ماننــد 

سینه بغل ، مالریا واسهاالت بیشتر میسازد.
ــى  •    از نظــر نشــو ونمــا و انکشــاف فزیکــى و ذهنــى: کودکان
کــه در ایــن 1000 روز تغــذى مناســب نمیشــوند قــد کوتــاه بــه بار 
ــد و انکشــاف ذهنــى و قــدرت آمــوزش نزدشــان پاییــن  میآین
تــر میباشــد، و احتمــال اینکــه نتواننــد مکتــب را بــه درســتى 
بــه اتمــام برســانند، نــزد شــان زیــاد اســت زیــرا ظرفیــت هــاى 
ــرده  ــاف ک ــل انکش ــورت کام ــه ص ــان ب ــى ش ــاف ذهن انکش

نمیتواند.
•    از نظــر اقتصــادى: مطالعــات نشــان داده اســت کــه کودکانــى 
کــه در ایــن 1000 روز تغــذى مناســب نگردیــده انــد در بزرگســالى 
ــد  ــه اشــخاص صحتمن ــر نســبت ب ــن ت ــد اقتصــادى پایی درآم
ــه          ــد، و جامع ــب میمانن ــادى عق ــر اقتص ــته و در کل از نظ داش
ــاب  ــؤتغذى مص ــه س ــودکان درآن ب ــادى از ک ــداد زی ــه تع ایک

باشند از نظر اقتصادى پیشرفت کرده نمیتواند. 

درجریان 1000 روز اول حیات میتوان آینده اطفال 
را تغییر داد

درفرصت 1000 روز با توجه بیشتردرقسمت بهتر نمودن تغذى 
مادر وطفل، میتوان صحت وزندگى مؤثرطفل را درآینده ضمانت 

کرد، همچنان  با سرمایه گذارى باالى تغذى اطفال دراین زمان در 
ازبین بردن فقر درسطح خانواده ها ، جامعه ومملکت کمک نمود. 

شواهد نشان میدهد که تغذى مناسب درفرصت 1000 
روز میتواند:

•    ساالنه سبب نجات حیات حدود بیشتراز یک میلیون طفل 
گردد.

•    سبب کاهش مشکالت انسانى و اقتصادى ناشى ازامراض مانند 
توبرکلوز، مالریا وسینه وبغل گردد. 

•    سبب کاهش بروزامراض غیر سارى مانند مرض شکر، امراض 
قلبى وافات مزمن دیگردر سنین پیشرفته گردد.

•    سبب رشد دماغى وجسمى افراد گردد.
•   دست آورد هاى  تعلیمى واقتصادى شخص را بیشتر نماید.

•    سبب افزایش  2 الى 3 در صد در عواید ملى گردد.  
   متخصصین به این موافق میباشند که تغذى بهتر در 1000 روز 

اول حیات طفل ، سرمایه گذارى بهتر در قسمت بهبود صحت 
واقتصاد جهانى میباشد وسبب پیشرفت هاى قابل مالحظه 

همیشگى خواهد گردید. 

وزارت صحت عامه

چرا تغذى مناسب در هزار روز اول حیات مهم است

اززمان آغاز حمل (القاح) الى دوسال بعد از والدت عمر یک طفل 

که حدود 1000 روز میشود،  یک فرصت طالیى و بى مانند 
براى داشتن یک آینده طفل کامیاب وصحت مند میباشد. زیرا 
اثرات منفى ناشى از سؤتغذى در نشونما و انکشاف کودکان در 
این 1000 روز غیر قابل برگشت است، و نمیتواند جبران شود. 
مهم ترین اثرات منفى سؤتغذى را در این 1000 روزمیتوان در 

سه بخش خالصه نمود:
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راه هاى تغذى خوب ومناسب:
درجریان 1000 روز راه هاى حل براى تغذى بهتر موجود اند 

که ؛ آسان ، ارزان وقابل حصول میباشند و عبارت انداز:

1.    در جریان حمل (حیات داخل رحمى); مادر حامله باید 
نکات زیر را در جریان حمل و یا حتى قبل از حمل مراعات 

نماید:
a.   استفاده از تابلیت هاى آهن وفولیک اسید ضمیمه 

وى توسط مادر از روزهاى اول حمل ال سه ماه بعد از  
والدت.  

b.   استفاده از نمک آیودینداربحیث نمک خوراکى در 
غذاى روزمره.

c.   استفاده از غذا هاى غنى از کلسیم مانند شیر و سایر 
لبنیات،

d.    استفاده از غذا هاى غنى ازویتامین ها ومنرالها       
( سبزیجات، میوه جات وغیره)

2.  در جریان بعد از والد ت الى شش ماهگى
a.  آغازنمودن  تغذى کودك باشیرمادر درجریان 

ساعت اول بعد از والدت.
b.  دادن مکمل شیراول ویا فله به نوزاد.

c.   درشش ماه اول  بعد از  تولد تغذى خالص طفل 
باشیرمادر.

d.  جلوگیرى ا ز دادن غذا و یا مایعات دیگر به طفل 
در جریان شش ماه اول حیات، به استثناى ادویه و یا 

ویتامین ها و منرال هایى که توسط داکتر تجویز 
میگردد.

e.  استفاده از تابلیت هاى آهن وفولیک اسید ضمیمه 
وى توسط مادر الى سه ماه بعد از والدت

بعد از شش ماهگى الى دوساله گى:  .3
a.  شروع نمودن تغذى متممه همراه با شیر مادر بعد از شش ماهگى   تا 

دوسالگى.

i.  براى کودکان بعد از شش ماهه باید غذا هاى مقوى به شمول غذا هاى 
منبع حیوانى (گوشت، شیر، تخم) و یا حبوبات مانند (لوبیا، نخود، ماش و 

برنج) همراه با ترکارى ها و میوه جات داده شود. 

ii.  در آغاز غذاى کودکان باید نرم (مانند فرنى) باشد و حد اقل روزانه پنج 
بار به مقدار هاى کم داده شود، و به تدریج باید غلظت غذا و مقدار آن را 

میتوان زیادتر نمود. 

iii.  قبل از هر غذا به کودك باید شیر مادر داده شود تا مواد مغذى ضرورى 
را از شیر مادر اخذ کند، و همچنان به این ترتیب چون کودك گرسنه است 

خوب مى مکد و این عمل باعث تحریک تولید شیر مادر میگردد. 

b.  اخذ دوز هاى وقایوى ویتامین آ ضمیمه وى در جریان کمپاین هاى ملى 
واکسیناسیون پولیو دو بار در یک سال.

c.  براى اینکه از غنى بودن غذاى کودکان با ویتامین ها و منرال هاى 
ضرورى مطمین شویم، میتوان دو طریقه را در نظر گرفت:

•  استفاده از غذا هاییکه بشکل وسیع با منرالها وویتا مینها غنى گردیده اند 
مانند آرد و یا روغن غنى شده. 

•  استفاده از پودر ویتامین ها ومنرال ها  ویا پودر قوت که درغذاى کودکان 
قبل از خوردن عالوه میشود. (30 بسته این پودر براى یک ماه – روزانه یک 
بسته- کفایت میکند، و در شش ماه اگر دو ماه از این پودر استفاده شود، از 

کمبود اکثر ویتامین ها و منرال ها جلوگیرى میکند.)


