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آفتاب یزد در گفتگوبا متخصص تغذیه و رژیم درمانی مطرح کرد

اهمیتتغذیهمناسبدرشادابیکودکان

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

ت در
 -1820ســوءتدبیر و ســوءمدیری 
کشــور بیداد میکند .بازار قیمتها هم
رها شــده به حال خود اســت .هر روز
اجناس گرانتر میشــود .آقایان ادعا به
مدیریت بازار نکنند که مدیریتشان را
دیدیم)5/5( .
 -1841وقتــی مــا تا حد امــکان در
مصرف برق صرفهجویی کردیم چرا باید
قبضهای برق ما بــا افزایش دوبرابری
بیابد؟ اداره برق پاسخ دهد)5/5( .
 -1741مــردم برای برخی بیماریهای
خاصــی دربــه در دنبال دارو هســتند
آقایان مسئوالن میگویند ما کمبود دارو
نداریــم .اینها خبــر از دل مردم ندارند.
()5/5
 -1750نبایــد وضــع برخــی مــردم
خوزستان به جایی بکشد که برای تامین
آب آنها از تانکرهای آب اســتفاده شود.
این در شــأن مردم خوزســتان نیست.
()5/5
 -1754توافــق برجــام نباید بــه درازا
میکشید .این طوالنی شدن ممکن است
به ضرر ما باشــد .حتما دشمنان ما از به
تعویق افتادن مذاکرات یا به هم خوردن
آن خوشحال میشوند)5/5( .
 -1801ما میدانیم در شــرایط جنگی
اقتصــادی و جنگــی با ویــروس کرونا
هســتیم اما تا کی باید مــردم در این
شرایط ســخت زندگی کنند؟ مردم را
به موقع واکسن زده بودند ما شاهد این
آمارهای وحشتناک فوتی نبودیم)5/5( .
 -1620این آمارهای فوتی اخیر نشــان
از یــک فاجعه اســت .ایــن همه مردم
دارنــد میمیرند .الاقل یــک روز عزای
عمومی اعالم کنند .قبول کنند سرعت
واکسیناســیون به هر دلیلی کند بوده
است)5/5( .
 -1641دولت و ســخنگوی دولت دائم
میگویند مــا کار خودمــان را کردیم
عدهای نگذاشــتند محدودیت ســر راه
لغو تحریم گذاشــتند ،خــب چرا حاال
میگویید زودتر با این موضوع با جدیت
برخورد میکردید .معیشت مردم در گرو
رفع تحریمها افتاده است)5/5( .
 -1710مســئوالن ایــن همه شــعار
خدمترســانی و در خدمت مردم بودن
ســر دادند .اما نگاه کنند مردم چقدر از
اوضاع موجود ناراضی هســتند .آیا این
نارضایتیها نتیجه خدمترســانی آنها
بوده؟! ()5/5
 -1731باورمان هم نمیشد روزی برسد
که به خاطر افزایش آمار فوتیها بهشت
زهرا (س) هم در حالت آمادهباش باشد.
واقعــا مردم مــا با این همه مشــکالت
فقــط ویروس کرونا را کم داشــتند که
بدشانسیهایشان تکمیل شود)5/5( .
 -1201محدودســازی فضای مجازی
چیزی جــز ایجاد محدودیــت و تنگ
کردن حلقه ارتباطی و رسانهای نیست.
()5/5
 -1210هــر  4دقیقه یک نفر به خاطر
کرونا جان خود را از دست میدهد این
یک فاجعه بزرگ اســت .از کادر درمان
هم بیش از این توقعی نیست)5/5( .
 -1221آیا قرار است آقای شمخانی دبیر
شورای امنیت ملی باقی بماند؟ ()5/5
 -1235در وزارت نفــت چه مســائلی
وجود دارد که مجلــس طرح تحقیق و
تفحص از آن را کلید زده؟ ()5/5
 -1245ما عالقــهای نداریم طالبان در
افغانستان به قدرت برسد .تفکر طالبان
تفکر افراطــی و غیرقابل قبول اســت.
()5/5
 -1310تاکنون چند مســئول به خاطر
عــدم کارآیی الزم و عذرخواهی از مردم
از سمت خود استعفا دادند؟ ()5/5
 -1320مجلس نباید طرحهایی تصویب
میکرد که راه دولت برای رفع تحریمها
را با اشکال مواجه کند)5/5( .
 -1405برخــی خاموشــیها را حاصل
از اســتخراج رمزارزهــا اعالم شــد ،آیا
استخراج آنها ممنوع شــده؟ یا عدهای
مشغول استخراجاند؟ ()5/5
 -1505کارکنان و پرسنل کادر درمان
خسته هستند مطالبات معوق هم دارند.
به آنها رسیدگی کنید)5/5( .
 -1520چه شــد کــه تلویزیون مجددا
چند بــار ســریال پایتخــت را پخش
میکند؟ ()5/5
 -2210مــردم از ســطح زندگی خود
ناراضی هستند .مسئوالن به وضع مردم
توجه کنید چقدر بایــد مردم در رنج و
عذاب باشند؟ ()5/5
 -0901کم آبیها در خوزستان دل همه
مردم را به درد آورده ،همه ایران ناراحت
خوزستان هستند)5/5( .
پیامهای مردمی در صفحات 7-4

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

آفتاب یزد  -نجمه حمزه نیا :همیشــه از مهمترین دغدغههای یک پدر و مادر سالمت
کودکشان است .سالمت یعنی اینکه کودکشان از رشد ،سالمت و شادابی طبیعی برخوردار
باشد .داشتن تغذیه سالم در بچهها نه تنها باعث تضمین سالمتی آنها میشود ،بلکه بر
اخالق ،رفتار و تمرکزشان نیز تأثیر میگذارد و ما شاهد کودکی شاداب و پرانرژی خواهیم
بود .کودکانی که مواد غذایی مورد نیاز بدنشان را دریافت نمیکنند انرژی کمتری دارند ،به
این معنی که دلشان نمیخواهد در انجام بازیهای فیزیکی شرکت کنند .این شیوه زندگی
کم تحرک در کنار تغذیه بد ،مشــکالت ثانویه بسیاری را به بار خواهد آورد لذا با توجه به
اهمیت موضوع آفتاب یزد در اینباره با دکتر آزاده نجارزاده ،متخصص تغذیه و رژیم درمانی
گفتگو کرده است.
در ابتدا دکتر نجار زاده میگوید :شــادابی کودکان را تغذیه ســالم مادر در دوران بارداری
میتواند تضمین کند .در بسیاری از پژوهشها مشخص شده است که هوش باالی کودکان،
ریشه در تغذیه درست مادر در زمان بارداری دارد.
وی ادامه داد :کشمش ،مویز ،دانهها و مغزها ،سبزیجات ،مغزها و مواد غذایی حیوانی و برخی
از ریزمغذیها حاوی آهن و اسیدفولیک (منابع اسیدفولیک شامل گوشت ،سبزیجات ،مغزها
و جگر میباشد) در رژیم غذایی مادر ،منشاء مواد غذایی مورد نیاز جنین است.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانی افزود :مصرف کربوهیدراتها ،پروتئینها وچربی به مقدار
مناسب در دوران بارداری برای مادر ضروری است و ریزمغذیهایی مثل کلسیم ،ید ،فسفر،
آهن ،روی ،ویتامین  ،Cویتامین  Dومس نیز برای رشــد وتکامل جنین الزم است که از
طریق رژیم غذایی مادر و یا مصرف مکملهای دارویی تامین میشوند.
وی ابراز داشت :تغذیه نامناسب در دوران بارداری باعث ضعف بهداشتی مادر شده و عوارض
آن میتواند شامل تاخیر در رشد داخل رحمی ،سقط جنین ،زایمان زودرس ،وزن کم نوزاد
در زمان تولد و ابتال به بیماریهایی از جمله دیابت غیر وابســته به انسولین ،بیماریهای
کلیوی ،پر فشاری خون و سایر بیماریهای وابسته به قلب و عروق باشد.
دکتــر نجار زاده عنوان کرد :کمبود ریز مغذیهــا میتواند در طی بارداری عوارضی مانند
دردهای عضالنی ،استخوانی ،پوکی استخوان ،کم خونی ،احساس ضعف وخستگی مفرط را
برای مادر باردار داشته باشد.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانی بیان کرد :تغذیه مناســب بر سالمت روان و عملکرد
سلولهای عصبی مادر و جنین تاثیرگذار است .کمبود ویتامینها و مواد معدنی با بیماریهای
روحی از جمله افسردگی ،اضطراب ،اختالالت شخصیت ،اختالل دو قطبی ،سایکوز ،فوبیا،
اختالل شناختی و مشکالت رفتاری ارتباط دارد بنابراین داشتن یک رژیم غذایی مناسب
که تامینکننده نیاز بدن به تمام مواد مغذی است در پیشگیری و بهبود بیماریهای روانی
تاثیرگذاراست.
وی مطــرح کرد :کاهش و افزایش قند خون مادر نیز دوران بارداری بر وضعیت روانی وی
مانند افسردگی و اضطراب تاثیرگذار است و کمبود ویتامین دی نیز در ابتال وی به افسردگی،
اختالالت خلقی و شناختی تاثیرگذار است.
دکتر نجار زاده در مورد وزنگیری مادران در دورا ن بارداری با توجه به اثراتی که میتواند بر
روی جنین و سالمت مادران داشته باشد ،توصیه میکنیم برای وزنگیری حتما بر حسب
( BMIشاخص توده بدنی) قبل از بارداری مادر جهت تعیین میزان افزایش وزن مجاز در
نظر گرفته شود و اینکه چه میزان افزایش وزن برای هر فرد طبیعی خواهد بود یا چه میزان
افزایش وزنی زیاد یا کم است بستگی به  BMIمادران قبل از بارداری دارد.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانی میگوید :مادرانی که معموال شاخص توده بدنی طبیعی
قبل از اینکه باردار شوند میتوانند وزنگیری متوسط حدود  ۱۱الی  ۱۶کیلوگرم در طی
۹ماه بارداری داشته باشند.
وی اضافه کرد :مادران باردار با شــاخص توده بدنی کمتر والغر افزایش وزن حدود  ۱۳الی
 ۱۸کیلوگرم و افراد دارای اضافه وزن نیز افزایش وزن متوسط ۷الی  ۱۱کیلوگرم در دوران
بارداری برایشــان توصیه میشود و کمتر یا بیشتر بودن وزنگیری از حد متوسط در نظر
گرفته شده برای هر فرد میتواند عواقب خطیر برای جنین و مادر داشته باشد.
دکتر نجار زاده عنوان کرد :در مورد افزایش وزنهای بیش از حد مادر طی بارداری بر حسب
شــاخص توده بدنی فرد باید گفت که در طی مطالعات مختلف دیده شده که این مادران
در دوران بارداری در معرض پیامدهای خطرناکی مثل هایپرتانسیون حاملگی ،پراکالمپسی،
دیابت حاملگی ،افزایش ریسک سزارین و همچنین رشد بیش از حد جنین میباشند.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانی اظهار کرد :آنچه که مهم اســت در مواردی که مادران
به هر دلیلی سوء تغذیه دارند و وزنگیری مناسبی در دوران بارداری ندارد ،جنینهای این
افراد معموالً وزنشان هنگام تولدشان کم میباشد و احتمال کوتاهی قد در دوران کودکی
این نوزادان بیشتر میباشد و در آینده احتمال ابتال به بیماریهای کاهش تحمل گلوگز در
آنها افزایش مییابد.
وی ادامه داد :همچنین ممکن است محرومیتهای تغذیهای زود هنگامی که این مادران
در طی دوران بارداری تجربه کردند منجر به ناهنجاریهای دستگاه عصبی مرکزی جنین
گردد و نیز احتماالدر آینده ممکن است که خیلی از این نوزادان دچار اختالالت شخصیتی
شوند بنابراین بسیار مهم اســت که ما یک برنامهریزی مناسبی برای تغذیه مادران باردار
داشتهباشیم.
دکتر نجار زاده گفت :توصیه میشود که مادران بخصوص مادران پر خطر و دارای بیماری
زمینهای قبل از اقدام به بارداری مشــاورههای الزم را توســط متخصصین زنان وزایمان و
متخصصین تغذیه انجام دهند تا بتوانیم از ایجاد بسیاری از پیامدهای ناگوار برای سالمت
مادر و جنین جلوگیری کنیم.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانی میگوید :در مورد مواد تغذیهای مناسب و ضروری که
خانمهای باردار نیاز به دریافت آن برای رشد و تکامل جنین دارند به طور کلی باید گفت که
در بارداری میزان کالری دریافتی مادران افزایش پیدا خواهد کرد بخصوص در سه ماهه دوم
و سوم که مادر نیاز به کالری بیشتری نسبت به یک فرد عادی دارد.
> مادران باردار برای رشد جنین به پروتیئن بیشتری نیاز دارند

وی تصریح کرد :مادران در طی بارداری برای رشــد جنین به پروتیئن بیشتری نیاز دارند
و برای تامین آن میتوانند از موادی سرشار از پروتیئن مانند گوشت قرمز ،شیر ،تخممرغ،
گوشت ماهی استفاده کنند زیرا حاوی پروتئینهای طبیعی هستند و نقش بسزایی در رشد
جنین و تامین انرژی مورد نیاز جهت تغییرات دوران بارداری دارند.
دکتر نجار زاده ادامه داد :در مورد مواد معدنی الزم در دوران بارداری باید گفت که رژیمهای
غذایی که میزان کافی کالری را برای افزایش وزن مناسب در حاملگی فراهم میکنند معموالً
مقادیر کافی مواد معدنی را دارند و مادران نیاز به مصرف مکملهای اضافی ندارند.
این متخصص تغذیــه و رژیم درمانی بیان کرد :در دوران بــارداری خانمهای باردار بار به
مکمل آهن ،ید و اســید فولیک نیاز دارند که باید در کنار تغذیه کافی مادر این مکملها
تجویز شود.
وی اضافه کرد :در مورد ویتامینهای مورد نیاز دردوران بارداری باید گفت که معموال این
ویتامینها با داشتن رژیم غذایی مناسب و مقادیر کافی کالری تامین میشوند البته برخی از
افراد نمیتوانند مواد غذای مناسب و متنوع را دریافت کنند که در این شرایط نیاز است که
ویتامینهای مکمل هم به صورت اضافی دریافت کنند.

> دکتر نجــار زاده :به طور کلی دوران بــارداری ،دوران
بسیار حساسی است که تغذیه مادران میتواند بر سالمت
جنینشــان تاثیر بگذارد و امروزه مشخص شده که تغذیه
مادران باردار نه تنهــا بر تغذیه جنیــن در زمان بارداری
وضعیت رشد و ســامت نوزاد تاثیر میگذارد بلکه احتمال
اینکه نوزاد به دلیل تغذیه نامناســب مادر در بزرگســالی
به بیماریهای مختلف غیرواگیــر نظیر دیابت بیماریهای
قلبی  -عروقی چاقی مبتال شود هم وجود دارد
> تغذیه مناسب بر سالمت روان و عملکرد سلولهای عصبی
مادر و جنین تاثیرگذار است .کمبود ویتامینها و مواد معدنی
با بیماریهای روحی از جمله افسردگی ،اضطراب ،اختالالت
شخصیت ،اختالل دو قطبی ،ســایکوز ،فوبیا ،اختالل شناختی
و مشــکالت رفتاری ارتباط دارد بنابراین داشتن یک رژیم
غذایی مناسب که تامینکننده نیاز بدن به تمام مواد مغذی
است در پیشگیری و بهبود بیماریهای روانی تاثیرگذار است
> عفونتهای پوســتی ،آسم و اختالالت تنفسی هم از دیگر
تبعات چاقی در کودکان است لذا باید گفت در صورتعدم
پیشگیری و کنترل اضافهوزن و چاقیهای زودرس ،فرد در
بزرگســالی به بیماریهای قلبی  -عروقی مبتال میشود و
مستعد ابتال به دیابت نوع  ۲یا سکته مغزی و چربی خون باال
نیز میشود
دکتر نجار زاده متذکر شد :به طور کلی به مادران باردار توصیه میکنیم که هر غذایی که
دوست دارند را به میزان منطقی در حد مناسب بخورندزیرا برای سالمتیشان الزم است.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانی ابراز داشــت :در مورد مادرانی که محرومیت اقتصادی
و اجتماعی دارند توســط پزشــک متخصص باید اطمینان حاصل شود که غذای کافی و
دارای کالری مناسب استفاده میکنند و همچنین باید میزان افزایش وزن این افراد توسط
متخصصین تغذیه پایش شود.
وی اضافه کرد :با اســتفاده از مشــاورههای تغذیهای میزان مصرف غذا این مادران به طور
دورهای باید بررسی شود تا رژیمهایی که برخی افراد مصرف میکنند و از نظر تغذیهای فاقد
محتوا الزم است تشخیص و اصالح کنیم و مکملهای آهن و مکمل فوالد و ید را برای این
مادران تجویز کنیم.
دکتر نجار زاده مطرح کرد :تحقیقات محققان نشان داده است که رشد روز افزون بیماریهای
غیر واگیر دار همچون بیماریهای قلبی عروقی ،سرطانها دیابت و ...متاسفانه نتیجه تغذیه
نامناسب افراد است.
> بیماریهای غیرواگیر ریشه در تغذیه نامناسب دوران کودکی دارد

این متخصص تغذیه و رژیم درمانی بیان کرد :تغذیه مناسب در پیشگیری از بروز بیماریهای
غیر واگیر دار نقش بسزایی دارد و همچنین بسیاری از بیماریهای غیرواگیر ریشه در تغذیه
نامناسب دوران کودکی دارد.
وی توصیه کرد :کودکان باید از مصرف ســوپهای آماده ،ســسها و محصوالت فرآیند
شده مثل فست فودها ،پیتزا ،همبرگر ،سوسیس وکالباس ،دربرنامه غذایی حتی االمکان
خودداری کنند.
دکتر نجار زاده اظهار کرد :کودکان چاق ،مستعد یکسری بیماریهای خاص مانند دیابت،
افزایش فشارخون ،اختالالت خواب و بیماریهای قلبی هستند و در برخی موارد نیز ابتال به
بیماریهای کبدی و بلوغ زودرس دامنگیر آنان میشود.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانی ادامه داد :عفونتهای پوستی ،آسم و اختالالت تنفسی
هم از دیگر تبعات چاقی در کودکان است لذا باید گفت در صورتعدم پیشگیری و کنترل
اضافهوزن و چاقیهای زودرس ،فرد در بزرگسالی به بیماریهای قلبی عروقی مبتال میشود
و مستعد ابتال به دیابت نوع  ۲یا سکته مغزی و چربی خون باال نیز میشود.
وی گفت :یکی از مهمترین علت کم خونی فقر آهن در دوران بارداریعدم تکمیل و تامین
آهن میباشد .مشکل کم خونی فقر آهن در دوران بارداری قابل پیشگیری است و یکی از
نکات مهم مصرف مکملهای آهن و مواد غذایی حاوی آهن مثل مصرف گوشــت قرمز و
ســبزیهای تیره ،مواد مغذی مثل فندق پسته ،بادام و غیره است که میتواند تا حدودی
نیازهای تغذیهای مادر را فراهم کند.
دکتر نجار زاده تصریح کرد :مادران بارداری که الغر هســتند و شرایط تغذیهای مناسبی
ندارند ،احتمال بروز کم خونی فقر آهن در آنها بیشتر میباشد.
ایــن متخصص تغذیه و رژیم درمانی بیان کرد :کمخونی مــادر در دوران بادرای میتواند
عوارض نامطلوبی روی جنین بگذارد مانند داشتن جنینهای با رشد کم و زایمان زودرس
لذا بهتر است جهت پیشگیری ازاین وقایع در ابتدای حاملگی و هفته  ۲۸بارداری مادران را
از نظر کم خونی بررسی کنیم و مکملهای مورد نیاز را تجویز شود.
وی بیان کرد :داشتن برخی عادتهای نامناسب غذایی و سوءتغذیه به معنای کم دریافت
کردن مواد مغذی میتواند باشد یا به معنای دریافت بیش از اندازه برخی از مواد غذایی است
که باعث کمبود انرژی و خســتگی در کودکان گردد و علتش هم این است که بسیاری از
ویتامینهــا و امالح در این زمینه نقش دارند و کمبود ویتامینها و امالح میتواند در بروز
حس بدون انرژی بودن یا خستگی زودرس در کودکان نقش داشته باشد و حتی میتواند
مشکالتی از قبیل اضطراب ،افسردگی ،مشکالت ذهنی و یادگیری را در کودکان ایجادکند.
دکتر نجار زاده ابراز کرد :در حال حاضر کشور ما در حالگذار تغذیهای است یعنی عالوه بر

یادداشت

نکاتمهم
در استفاده از ضدآفتابها

دکتر رضا رباطی

متخصص پوست و مو

اشــعه آفتاب به ویژه طیــف ماوراء بنفش جزو عوامل بســیار
مهمی اســت که میتواند در بروز ســرطان پوست و یا بدخیم
شــدن یک خال تاثیر بگذارد .در نتیجه مهمترین کاری که در
راستای پیشگیری از سرطان پوست میتوان انجام داد ،محافظت
پوست در برابر آفتاب است .ابتداییترین راه جهت این پیشگیری
بیرون نرفتن و در معرض تابش مســتقیم خورشید نبودن بین
ســاعتهای  ۱۰صبح تا  ۴بعد ازظهر اســت ،زمانی که تابش
خورشید بیشترین شــدت را دارد .در صورتیکه که برای انجام
کاری باید این ســاعتها را در معرض نور خورشــید بگذرانید،
میتوانید با استفاده از کاله لبه دار و پوشیدن لباسهای آستین
بلند و یقه دار ،پوست خود را بیشتر محافظت کنید .اما راه دیگر

استفاده از کرمهای ضد آفتاب است .در واقع هر فرد باید هر روز
پیش از آنکه از منزل خارج شــود از این کرمها ،بر روی تمامی
سطوحی از پوست که در معرض تابش اشعه خورشید قرار دارند
استفاده نماید.
 مالک ســنجش میزان محافظت ایــن کرمها  SPFیا عاملحفاظت در برابر خورشــید است که با اعدادی تعیین میشود.
حداقل  SPFمناســب  ۱۵است ،اما توصیه بیشتر متخصصان
پوست این است كه  SPFکمتر از  ۳۰استفاده ننمایید و توجه
کنید که در صورتی که برای ســاعات متوالی در معرض تابش
نور خورشــید قرار دارید باید هر  ۲تا  ۳ساعت یکبار کرم خود
را تجدید نمایید.
 الزم به ذکر اســت اثر حفاظتــی ضدآفتاب با عدد  ۶۰در حدخیلی کم (۵-۴درصد) بــا ضدافتاب با عدد  ۲۰فرق میکند و
شاید در مورد ضدافتابها با عدد حفاظتی باال تنها نیاز به دفعات
تجدید مصرف کمتر باشد.
 در اینجا باز تاکید میشود که ضد آفتاب تنها مخصوص پوستصورت نیست وتمامی نواحی پوست (دستها ،گردن و )...که در

اینکه مشکالت ناشی ازکمبود دریافتها مواد مغذی را داریم ،مشکل اضافه دریافت اضافی
کالری را نیز داریم.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانی ادامه داد :در واقع کمبود مواد مغذی مثل آهن روی و
بعضی از ویتامینها ویتامین دی ویتامینهای گروه ب در افراد به خصوص در کودکان دیده
میشود و از طرف دیگر افزایش دریافت چربی ،کربوهیدرات به خصوص کربوهیدراتهای
ساده را شاهد هستیم که در نهایت به دلیل دریافت زیاد چربی ،کربوهیدرات افزایش انرژی
را شاهد هستیم که منجر به چاقی همراه با کمبود مواد مغذی میگردد.
وی مطرح کرد :متاسفانه کمبود مواد مغذی مثل کلسیم روی و آهن و ویتامینهایی مثل
ویتامینهای گروه ب در اغلب این کودکان دیده میشود.
دکتر نجار زاده بیان کرد :امروزه دانش تغذیهای افراد به دلیل افزایش سطح سواد و افزایش
دسترسی به منابع علمی افزایش یافته است منتها یک مشکل دیگری که اتفاق افتاده این
است که در شبکههای مجازی مختلف افراد مختلفی را میبینیم که بدون اینکه تخصصی در
زمینه تغذیه داشته باشند در مورد آن اظهار نظر میکنند.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانی افزود :رژیمهای غذایی نامناسب مختلف را که متاسفانه
در بین افراد رواج یافته است را شاهد هستیم .یکسری از بیماران و مراجعهکنندگان دچار
مشکالت عدیدهای شــدهاند به خاطر پیروی کردن از دستورات غیرعلمی و یا استفاده از
موادی که در شبکههای اجتماعی به فروش میرسد از قبیل قرصها و دمنوشهای مختلف
که با ادعاها متفاوت در زمینه کنترل وزن ،چاقی ،الغری یادر زمینه افزایش توان و خستگی
میباشــد و یاجهت افزایش قدرت ایمنی بدن که با قیمتهای گزاف و بدون اینکه مجوز
داشته باشند یا مراحل علمی کار و طی کرده باشند به فروش میرسند.
وی ابراز داشــت :به طور کلی دوران بارداری ،دوران بسیار حساسی است که تغذیه مادران
میتواند بر سالمت جنینشان تاثیر بگذارد و امروزه مشخص شده که تغذیه مادران باردار
نه تنها بر تغذیه جنین در زمان بارداری وضعیت رشد و سالمت نوزاد تاثیر میگذارد بلکه
احتمال اینکه نوزاد به دلیل تغذیه نامناســب مادر در بزرگســالی به بیماریهای مختلف
غیرواگیر نظیر دیابت بیماریهای قلبی عروقی چاقی مبتال شود هم وجود دارد.
دکتر نجار زاده بیان کرد :در واقع تغذیه نامناسب جنین در زمانی که در شکم مادر است
میتواند شانس ابتالی آن را در بزرگسالی به برخی بیماریها افزایش بدهد بنابراین بسیار
مهم است که مادران گرامی زمانی که قصد بارداری دارند و یا در حین بارداری با مراجعه به
یک متخصص تغذیه که تجربهاش در این زمینه بیشتر است و تخصصی کار میکند ،مشاوره
کنند تا تغذیه صحیحی را داشته باشند تا بتوانند عالوه بر اینکه کودکان سالمی را به دنیا
میآورند بتوانند روی سالمت نسل بعدی هم تاثیرگذار باشند.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانی افزود :اگر چراغ قرمزی که به دلیل تغذیه نامناســب
کودکان روشن شده و آژیری که به صدا درآمده را اگر مورد توجه قرار ندهیم در آینده با یک
اپیدمی بسیار وحشتناک از بیماریهای غیر واگیر مواجه میشویم که زمینه ابتال سرطانها
را فراهم میکند به طور مثال بیماری کبد چرب اگر درمان نشود فرد مبتال به سیروز کبد
شده ودر حقیقت کبد را از کار میاندازد.
وی مطرح کرد :برخی از غذاها دارای ترکیباتی مفید نیستند مثل غذاهایی که درآن روغن
جامد و غذاهایی که درآن مواد نگهدارنده وجود دارد مثل سوسیس و کالباس زیرا مصرف این
غذاها زمینه ابتال به سرطان بخصوص سرطانهای دستگاه گوارش را زیاد میکند.
دکتر نجار زاده عنوان کرد :در مورد کوتاهی قد کودکان باید گفت که پژوهشگران جهانی
درباره این موضوع میگویند شیر ترکیباتی دارد که در رشد قد کودک تاثیرگذار است ولی
به تنهایی نمیتواند در افزایش قد تاثیرگذار باشد بلکه باید مجموعهای از ویتامینها و امالح
نظیر ویتامین  ،cکلسیم ،منیزیم ویتامین کا نیز الزم هستند.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانی بیان کرد :وضعیت تغذیه کودکان زیر پنج سال اهمیت
زیادی دارد چرا که پدر و مادر تصورشــان بر این است که چون کودک در حال رشد است
نیازی به رعایت رژیم غذایی ندارند و رژیم غذایی تنها مربوط به بزرگسالی است در حالی که
این تصور اشتباه است مث ً
ال در مورد بیماریهای قلبی -عروقی شروع پدیده سخت شدن
رگها یا رسوب چربی در رگها از کودکی است که اتفاق میافتد بنابراین ما برای کودکان
پس از دوسالگی باید همان الگویی غذایی که برای بزرگساالن توصیه شده است را مدنظر
قرار دهیم و در مصرف چربی دقت کنیم.
وی گفت :متاسفانهعدم رعایت الگوی تغذیه مناسب برای کودکان مانند مصرف اسنکهای
پر انرژی و پر چرب پدیده سخت شدن رگها را زودتر ایجاد میکند.
دکتــر نجار زاده تصریح کرد :اکنون به دلیلعدم رعایت رژیم غذایی مناســب مشــاهده
میشودکه تعداد کودکان مبتال به کبد چرب یا کودکانی که مبتال به افزایش چربی خون و
قند خون هستند افزایش یافته است.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانی ابراز داشت :نکته بسیار مهم این است که کودکان را پس
از دوسال که دیگر شیر مادر نمیخورند مصرف چربی در غذایشان کنترل شود و به طور کلی
یک رژیم غذایی مناسب داشته باشند زیرا پایه رژیم غذایی فرد در کودکی گذاشته میشود
و ذائقه فرد از کودکی عادت میکند.
وی اظهار کرد :ســعی کنیم در سبد غذایی روزانه کودکان از چربیهای سالم مانند روغن
کانوال و روغن زیتون و انواع سبزیجات میوهها و تنقالتی مثل میوهاهای خشک مثل انجیر.
پره توت خشک و ...که از مواد غذایی سالم هستند استفاده کنیم اما متاسفانه در بسیاری در
خانوادهها مصرف برخی از مواد غذایی بیارزش مثل فست فودها و نوشابه و پنیر پیتزا و غیره
در سبد غذایی گنجانده میشود.
دکتر نجار زاده میگوید :در کنار داشــتن تغذیه صحیح ،انجام فعالیت بدنی برای سالمت
جسمی و روحی کودک بسیار مهم است بخصوص در این دوران که مدارس تعطیل است
و همچنین باشگاههای ورزشی نیمه تعطیل هستند و تحرک بچهها کم شده و استفاده از
وســایل الکترونیک نظر تبلت و موبایل هم افزایش پیدا کرده وافزایش وزن را در کودکان
بیشتر میکند.
> عدم تحرک کودک میتواند در کاهش رشد قد تاثیرگذار باشد

این متخصص تغذیه و رژیم درمانی اضافه کرد :عدم تحرک کودک میتواند در کاهش رشد
قد تاثیرگذار باشد و همین طور باعث چاقی در آنها میگردد بنابراین باید پدر و مادر توجه
به این موضوع بکنند که اگر چه در دوران شیوع کرونا بهسر میبریم ولی باید سعی کنیم تا
شرایط تحرک را برای بچهها با رعایت شرایط بهداشتی و رعایت شرایط فاصله گذاریها ایجاد
کنیم تا بچهها در کنار تغذیه صحیح ،فعالیت فیزیکی خوبی را هم داشته باشند و بتوانند
بزرگسالی سالمی رو تجربه میکند.
وی عنوان کرد که مشخصا آموزش در افزایش آگاهی پدر و مادر و کودک بسیار مهم است و
در کنار آن باید فقرزدایی هم انجام گردد تا انشاءاهلل بتوانیم با نسلی روبرو باشیم که نسلی سالم
هستند و اگر این اتفاق نیفتد تاثیر مستقیم روی وضعیت اقتصادی کل جامعه خواهد گذاشت
دکتر نجار زاده در پایان گفت :کودکی که وضعیت تغذیه مناســب نداشته باشد متاسفانه
مبتال به بیماریهای مختلف در بزرگسالی میشود و این بیماریها میتواند وی را از انجام
فعالیت در جامعه دور کند و در مجموع اقتصاد کل جامعه تحت تاثیر قرار میگیرد بنابراین
داشتن تغذیه مناسب به سالمت وشادابی کودک کمک میکند و در بزرگسالی سالمت وی
را تضمین میکند.

معرض تابش نور خورشید قرار دارند باید محافظت شوند.
 در ضمن این مراقبت مختص به سن خاصی نمیباشد و بایدمصرف آنها ازدوران کودکی که فرد پوســت آسیب پذیرتری
دارد ،شروع شود و تا آخر عمر ادامه پیدا کند.
 در مــورد انتخــاب ضد آفتاب نکته اصلی وضعیت پوســتیو خواســته فرد از نظر ظاهری هســت و مارک یا برند آن حائز
اهمیت اصلی نیست.
 افراد با پوست خشــک از ضدآفتاب مرطوبکننده یا افراد باپوســت چرب و جوشدار از ضدآفتابهای کم چرب باید استفاده
کنند.
 افرادی که سابقه حساسیت پوستی دارند باید از ضدآفتابهایفیزیکی استفاده کنند.
 در برخی موارد نیز به ویژه در بانوان برحسب ترجیح فرد میتواناز ضدآفتابهای رنگی بهره برد تا میزان پوشــانندگی مناسبی
روی پوست ایجاد شود و نیاز کمتری به استفاده از فرآوردههای
آرایشی باشد .از طرفی فرد برحسب بهبود نمای ظاهری پوست،
فرد تمایل بیشتری به استمرار استفاده از ضدافتاب پیدا میکند.

بر عکس در مردان استفاده از ضدافتابهای بیرنگ توصیه میشود
تا فرد به ادامه استفاده از ضدآفتاب تمایل داشته باشد.
 در زمینه مراقبت از پوست مهم است بدانید پیشگیریهایی کهشما اکنون انجام میدهید ،برای سالهای آتی بوده و اتفاقی که
االن در پوســت شما میافتد نتیجه آسیبهایی است که در طی
سالهای گذشته به پوست شما وارد آمده است ( آسیبهایی نظیر
آفتاب سوختگی ها) .
 نکته مهم دیگر این اســت که ضــد آفتابها تنها مخصوصروزهای آفتابی تابســتان نیستند و باید در تمام فصول و حتی
روزهای نیمه ابری استفاده گردند.
 نوزادان که حســاسترین پوستها را دارند ،باید تا حد امکاندر معرض تابش مستقیم نور خورشید برای مدت طوالنی قرار
نگیرند و بهتر است که این آموزشها از همان سنین خردسالی
به کودک داده شود .مجدد یادآوری میگردد بهترین راه حفاظت
از پوســت در برابر آفتاب استفاده از پوشش کافی شامل لباس
مناسب و کاله وعدم قرارگرفتن در تابش مستقیم آفتاب است و
مصرف ضدآفتاب در قدم بعدی حائز اهمیت است.

