تْصیَ ُای تغذیَ ای بزای هادر باردار

ؽايذ ْيچ يشحهّ اي اص صَذگي اَغاٌ ياَُذ دٔساٌ جُيُي ٔ پظ اص آٌ يؼُي دٔساٌ ؽيشخٕاسي ٔ كٕدكي پشيخاطشِ َثاؽذ .دس ايٍ
دٔساٌ َياصْاي تغزيّ اي خاَى تاسداس اص اًْيت خافي تشخٕسداس اعت .جُيٍ سؽذ تغياس عشيؼي داسد ٔ ٔصٌ أ اص يك گشو دس ْؾت
ْفتگي تّ حذٔد  ۳۲۰۰گشو دس ْفـتّ چٓـهى يي سعـذ ٔ اص ْفـتّ عـٕو جُيـُي دس ْـش دليـمّ ْ ۲۵۰ـضاس عـهٕل يغضي تكثيش پيذا
يي كُُذ .جُيٍ تشاي تكثيش عشيغ عهٕل ْاي خٕد َياص ٔيژِ اي تٓإَاع يٕاد يغزي داسد كّ تايذ اص طشيك تغزيّ يُاعة يادس تاييٍ
ؽٕد.
غزائي كّ دس دٔساٌ تاسداسي يقشف يي ؽٕد َياصْاي تغزيّ اي يادس ٔ ًْچُيٍ سؽذ جُيٍ سا تاييٍ يي كُذ .تُاتشايٍ داَؼ يـــادس
دس صييُّ تغزيّ ٔ سػايت تُٕع ٔ تؼادل دس ايٍ صياٌ عٓى ػًذِ اي دس تاييٍ عاليت جُيٍ داسد صيشا اگش يادس دس طٕل تاسداسي اص يٕاد
يغزي يُاعة ٔ يٕسد َياص جُيٍ اعتفادِ َكُذ جُيٍ كهيّ ايٍ َياصْا سا اص رخائش تذٌ يادس تاييٍ يي كُذ ٔ تا كاْؼ رخائش يادس
عاليت أ تّ يخاطشِ خٕاْذ افتاد .يقشف َاكافي يٕاد يغزي تّ يذت طٕالَي دس دٔساٌ لثم اص تاسداسي َيض يي تٕاَذ يُجش تّ
كًثٕد سيضيغزي ْا دس جُيٍ ؽٕد ٔ دس َتيجّ يًكٍ اعت ٔصٌ َٕصاد ُْگاو تٕنذ اص حذالم لاتم لثٕل (  ۲۵۰۰گشو) كًتش تاؽذ.
عْاهم خطزسا در هزحلَ شزّع بارداري
-۱عٍ كًتش اص  ۱۸يا تيؾتش اص  ۳۵عال
-۲يحشٔييت التقادي ،اجتًاػي يا فشُْگي (دسآيذ كى ،تحت پٕؽؼ دائًي خذيات حًايتي يحهي يا دٔنتي تٕدٌ يا َذاؽتٍ
ؽغم ثاتت عشپشعت خإَاس ،كى عٕادي ٔ يحذٔديت دعتشعي تّ غزا)
-۳خشافــات ٔ تأسْاي َادسعت غزايي(اعتفادِ اص سژيى ْاي غزايي ػجية يا يحذٔد اص َظشاسصػ تغــزيّ اي)
 -۴اعتؼًال دخاَيات تّ يمذاس صياد
-۵اػتياد تّ يٕاد يخذس ٔ يقشف انكم
-۶داؽتٍ ًَایّ تٕدِ تذَی تاالتش اص  ۲۶يا كًتش اص  ( ۸/۱۹حذالم  )۵/۱۸دس أنيٍ ياللات تاسداسي ( ًَایّ تٕدِ تذَی اص حافم کغش
ریم تذعت يی آیذ).
=ًَایّ تٕدِ تذَی
ٔصٌ (کيهٕگشو)
لذ (عاَتی يتش) ۲
 -۷عاتمّ تاسداسي ْاي يتؼذد تا فافهّ كًتش اص  ۳عال اص صايًاٌ لثهي
 -۸عاتمّ اختالالت دعتگاِ تٕنيذ يثم يا اختالالت تاسٔسي
 -۹داؽتٍ سژيى غزايي دسياَي تشاي يك تيًاسي عيغتًيك يضيٍ
عْاهم خطزسا طی دّرٍ هزاقبت ُای بارداري
-۱افضايؼ َاکافي ٔصٌ
-۲افضايؼ صياد ٔصٌ
 -۳كــى خـَٕي يتٕعظ يا ؽذيذ (كى خَٕي يتٕعظ ًْٕ :گهٕتيٍ کًتش اص
کًتش اص  ۷گشو دس دعی نيتش ) حتي دس يٕاسد تاالعًي

 ۱۰گشو دس دعی نيتش ٔكى خَٕي ؽذيذ ًْٕ :گهٕتيٍ

بَ كلیَ خاًن ُا قبم اس بارداري بايد ًكات سيز يادآّري شْد تا اس يك بارداري ايوي بزخْردار گزدًد:
* تشَايّ غزايي يُاعة داؽتّ تاؽُذ (سػايت افم تُٕع ٔ تؼادل ،يؼُي دس سٔص تّ يمذاس كافي اص إَاع يٕاد غزايي دس گشِٔ
ْاي افهي اعتفادِ ًَايُذ).
* لثم اص تـاسداس ؽـذٌ تايذ تا حذايكـاٌ ٔصٌ خـٕد سا تّ يحـذٔدِ ًَایّ تٕدِ تذَی طثـيـؼي ( طثك اَذاصِ گيشي ْاي ٔاحذْای
تٓذاؽتي دسياَي) تشعاَُذ .دس فٕستي كّ ًَایّ تٕدِ تذَی طثـيـؼي فشد كًتش اص  ۵/۱۸يا تاالتش اص  ۲۵تاؽذ تايذ سژيى غزايي
يتُاعة تشاي أ دس َظش گشفتّ ؽٕد ٔ تٓتش اعت تا سعيذٌ تّ ٔصٌ يطهٕب ،تاسداسي خٕد سا تّ تاخيش اَذاصد (دس فٕست داؽتٍ
ًَایّ تٕدِ تذَی طثـيـؼي تاالتش يا پاييٍ تش اص يحذٔدِ طثيؼي تّ يؾأس تغزيّ اسجاع دادِ ؽٕد) .خاَى ْايی کّ دس ؽشٔع
تاسداسی چاق ْغتُذ دس يؼشك خطش افضايؼ فؾاس خٌٕ ،دياتت ؽيشيٍ تاسداسی ٔ صايًاٌ اص طشيك عضاسيٍ لشاس يی گيشَذ.
ًْچُيٍ خاَى ْای چاق يؾکالت تيؾتشی دس ؽيشدْی خٕاُْذ داؽت َٕ .صاداٌ يادساٌ چاق تيؾتش اص َٕصاداٌ يادساٌ طثيؼی
يثتال تّ ياکشٔصٔيی ًَ ،شِ آپگاس پاييٍ ُْگاو تٕنذ ٔ چالی دٔساٌ کٕدکی خٕاُْذ ؽذ.
* دس فٕستي كّ تّ ػهت اتتالء تّ تيًاسي ْاي عيغتًيك يضيٍ ٔ يا تشاي الغشي اص سژيى دسياَي يا سژيى غزايي خافي پيشٔي
يي كُُذ الصو اعت تشاي حقٕل اطًيُاٌ اص چگَٕگي ادايّ تشَايّ غزايي خاؿ خٕد لثم اص تاسداسي تا پضؽك يا يؾأس تغزيّ

خٕد يؾٕست كُُذ .تشای يثال يادساَی کّ لثم اص تاسداسی يثتال تّ فؾاس خٌٕ تاال تٕدِ اَذ دس خطش يشگ ٔ ييش جُيُی ٔ َٕصادی
ْغتُذ.دياتت يادس تاسداس ،خطش َمايـ جُيُی صياٌ تٕنذ خقٕفا" َمايـ يادسصادی لهة ٔ عيغتى اػقاب يشکضی سا افضايؼ
يی دْذ .ایٍ يادساٌ تشای پيؾگيشی اص ػٕاسك يزکٕس تايذ لثم اص تاسداسی تا يؾٕست تا يؾأس تغزيّ ٔ سژيى دسياَی ٔ پضؽک
يؼانج ،سژيى غزايی يخقٕفی داؽتّ تاؽُذ .
* دسفٕست اتتالء تّ تيًاسي ْاي گٕاسؽي صييُّ اي ،لثم اص تاسداسي تا يتخقـ داخهي يؾٕست ًَايُذ.
* اص اعتؼًال دخاَيات ٔ يقشف َٕؽاتّ ْاي انكهي پشْيض كُُذ.
* جٓت تاييٍ رخيشِ كافي ايالح ٔ ٔيتاييٍ ْا دس تذٌ ،سػايت فافهّ ايًٍ تيٍ تاسداسي ْا ضشٔسي اعت .حذالم فافهّ ايًٍ
تيٍ تاسداسي ْا عّ عال يي تاؽذ.
* حذٔدا" اص عّ ياِ لثم اص تاسداسي سٔصاَّ  ۴۰۰ييكشٔ گشو اعيذ فٕنيك يقشف ًَايُذ .يقشف اعيذ فٕنيك لثم اص تاسداسي اصتٕنذ
َٕصاد يثتال تّ َمـ نٕنّ ػقثي پيؾگيشي يي كُذ.
* دس فٕست تؾخيـ آًَي ،ػالِٔ تش يقشف سٔصاَّ لشؿ فشٔط عٕنفات (تغتّ تّ ؽذت آًَي دٔص داسٔ يتفأت اعت) اص
يُاتغ غزايي غُي اص آٍْ اعتفادِ كُُذ( .تّ جذٔل يٕاد يغزي ،يُاتغ غزايي ٔ َمؼ آٌ ْا دس تذٌ دس پيٕعت كتاب يشاجؼّ
ؽٕد).
* دسفٕست اتتال تّ دياتت ٔ چالي ًْضياٌ (تا ًَایّ تٕدِ تذَی طثـيـؼي تيؾتش اص  ) ۳۰الصو اعت كاْؼ ٔصٌ تا سعيذٌ تّ
يحذٔدِ ًَایّ تٕدِ تذَی طثـيـؼي طثيؼي فٕست گيشد .تّ ػالِٔ كُتشل يشتة لُذ خٌٕ ،يقشف غزاْاي كى چشب ٔ غُي اص
كشتْٕيذسات ْاي يشكة ٔ فيثش ٔ ًْچُيٍ پشداختٍ يُظى تّ حشكات ٔسصؽي تٕفيّ ؽٕد.
چگًَْ هي تْاى تعادل ّ تٌْع را در بزًاهَ غذايي رّساًَ رعايت ًوْد؟
* تٓتشيٍ ساِ تشاي اطًيُاٌ اص يقشف يتؼادل ٔ يتُٕع يٕاد غزايي دس سٔص اعتفادِ اص ًّْ گشِٔ ْاي افهي غزايي يؼُي گشِٔ
َاٌ ٔ غالت ،گشِٔ ييِٕ ْا ٔ عثضي ْا ،گشِٔ ؽيش ٔ نثُيات ٔ گشِٔ گٕؽت ،تخى يشؽ ،حثٕتات ٔ يغضْا اعت.
* تؼادل تّ يؼُي يقشف يماديش كافي اص يٕاد غزايي اعت ٔ تُٕع يؼُي يقشف إَاع يٕاد غزايي كّ دس گشِٔ ْاي غزايي لشاس
داسَذ .دس ْش گشِٔ غزايي ،يٕاد غزايي تا اسصػ غزايي تمشيثا“ يكغاٌ لشاس داسَذ ٔ يي تٕاٌ اص يكي تجاي ديگشي اعتفادِ كشد.
ّسى گیزي در دّراى بارداري
* دس طٕل تاسداسي ٔصٌ گيشي يُاعة تا اعتفادِ اص سژيى غزايي يتؼادل اص غزاْاي يتذأل ٔ اص ًّْ گشِٔ ْاي غزايي فٕست
يي گيشد .اص ياِ عٕو تاسداسي تا صياٌ صايًاٌ ،افضايؼ ٔصٌ جُيٍ عشػت صيادي يي گيشد (حذٔد  ۳۵۰۰گشو) تُاتشايٍ ٔصٌ گيشي
يُاعة يادس دس عّ ياّْ دٔو ٔ عٕو تاسداسي يتضًٍ عاليت يادس ٔ جُيٍ دس آيُذِ يي تاؽذ.
* دس فٕستي كّ تغزيّ خاَى تاسداس دس دٔساٌ تاسداسي كافي تاؽذ ،سَٔذ افضايؼ ٔصٌ يطهٕتي خٕاْذ داؽت .ايٍ افضايؼ ٔصٌ
يشتٕط تّ سؽذ جُيٍ ،جفت ،سحى ،افضايؼ حجى خٌٕ ،رخايش چشتي ٔ اَذاصِ پغتاٌ ْا اعتٔ .صٌ گيشي َاكافي تا كاْؼ سؽذ
ٔ خطش تٕنذ صٔدسط جُيٍ استثاط يغتميى داسد.
* ٔصٌ گيشي عشيغ يا كُذ عثة صايًاٌ خٕدتخٕدي صٔدسط يي ؽٕد .كًي ٔصٌ گيشي (خقٕفا" دس عّ ياّْ أل تاسداسي)
ًْچُيٍ تا ايجاد َمايـ نٕنّ ػقثي دس استثاط اعت.
* ٔصٌ گيشي صياد َيض دس سؽذ جُيٍ ،چالي دٔساٌ كٕدكي ٔ اضافّ ٔصٌ ٔ چالي تؼذ اص صايًاٌ يادس تاثيش داسد .يادساٌ تاسداس چاق يا
داساي اضافّ ٔصٌ تيؼ اص يادساَي كّ ٔصٌ طثيؼي داسَذ افضايؼ ٔصٌ خٕاُْذ داؽت کّ تايذ تا تٕفيّ ْای تّ يٕلغ تغزيّ ای
ايٍ ٔضؼيت سا کُتشل کشد.
* تٕفيّ ْاي يشتٕط تّ افضايؼ ٔصٌ يطهٕب دٔساٌ تاسداسي يكي اص الذايات اعاعي دس يشالثت ْاي ايٍ دٔساٌ اعت كّ تايذ دس
أنيٍ يشاجؼّ ٔ پظ اص تائيذ حايهگي يادس فٕست گيشد .خاَى ْاي تاسداس دس ْش ؽشايظ تذَي كّ تاؽُذ (الغش ،طثيؼي يا چاق)
تايذ افضايؼ ٔصٌ داؽتّ تاؽُذ ٔني ييضاٌ افضايؼ ٔصٌ آَٓا تايذ تحت َظش كاسكُاٌ تٓذاؽتي يا پضؽك كُتشل ؽٕد.
* تا تٕجّ تّ ٔضؼيت تذَي يادس يؼُي الغش ،طثيؼي يا چاق تٕدٌ أ دس اتتذاي تاسداسی ٔ يا لثم اص آٌ ييضاٌ افضايؼ ٔصٌ تٕفيّ
ؽذِ يتفأت اعت .تطٕسي كّ صَاٌ الغش َياص تّ افضايؼ ٔصٌ تيؾتش ٔ صَاٌ چاق َياص تّ افضايؼ ٔصٌ كًتش داسَذ.
شِال شِیدی
ّاحد سالهت هادراى
گزٍّ سالهت خاًْادٍ ّ جوعیت
هعاًّت بِداشتی داًشگاٍ علْم پششکی اصفِاى

