
بهترین اصول تغذیه برای نوجوانان به بهانه »روز جهانی نوجوان«

رژیـم نـوجـوانـی
2 جوالی برابر با 11 تیر در تقویم 
جهانی  »روز  عنوان  به  سالمت 
است.  شده  نامگذاری  نوجوان« 
یکی از اهداف نامگذاری این روز، 
این است که والدین به سالمت نوجوانان شان اهمیت 
بیشتری بدهند. وجود هر نوجوان سالم در جامعه به 
معنای وجود افراد میانسال و سالمند سالم تر در جامعه 
آینده است. ازجمله مهم ترین مواردی که کنار شیوه 
زندگی سالم مانند ورزش روزانه و خواب کافی می تواند 
سالمت نوجوانان را تضمین کند، پیروی از الگوهای 
غذایی سالمت محور و منطبق با نیازهای تغذیه ای بدن 
نوجوانان است. از آنجایی که نوجوانان در سنین رشد 
به سر می برند و تغذیه سالم می تواند نقشی کلیدی در 
حفظ سالمت آنها ایفا کند، در ادامه این مطلب در 
صفحه »سفره سالم« این هفته با مهم ترین توصیه های 

تغذیه ای برای این گروه سنی آشنا خواهید شد. 

نوجوانان به کلسیم بیشتری نیاز دارند 
کلسیم به عنوان یک ماده غذایی ارزشمند می تواند 
مستقیم بر حفظ سالمت استخوان ها تاثیرگذار باشد. 
زمانی که نوجوانان در طول روز حداقل 1300 میلی گرم 
کلسیم دریافت می کنند، می توانند امیدوار باشند که 
خطر ابتال به کاهش تراکم استخوانی، پوکی استخوان 
و پوسیدگی دندان در میانسالی و سالمندی را تا حدود 
زیادی کاهش می دهند. توصیه متخصصان تغذیه به 
تمامی افراد نوجوان برای تامین طبیعی این 1300 
میلی گرم کلسیم در طول روز، این است که روزانه 
حداقل 3 وعده لبنیات مصرف کنند. هر وعده لبنیات 
شامل این موارد می شود؛ یک قوطی کبریت پنیر، یک 
پیاله ماست، یک لیوان شیر یا دو لیوان دوغ کم نمک. 
البته توصیه می شود کلسیم از طریق کم چرب ترین 
انواع لبنیات دریافت شود و اگر قرار است بخشی 
از کلسیم را خوراکی هایی مانند کشک تامین کنند، 
حتما باید انواع بدون نمک آنها انتخاب شوند. کنار 
لبنیات، خوراکی های دیگر غنی شده با کلسیم مانند 
غالت صبحانه غنی شده یا آب پرتقال غنی شده هم 
می توانند برای دریافت کلسیم مناسب باشند. از طرف 
دیگر، سبزی های برگ سبز تیره هم می توانند تا حدی 
)نه به اندازه لبنیات( تامین کننده کلسیم بدن نوجوانان 
باشند. والدین باید به این نکته توجه کنند که اگر 
ویتامین D کافی در رژیم غذایی نوجوان جا بگیرد، 
میزان جذب کلسیم افزایش پیدا می کند. زمانی که 
سطح کلسیم و ویتامین D در بدن نوجوانان در حد 
مطلوبی باشد، عالوه بر رشد مناسب استخوان ها و 
پیشگیری از کوتاهی قد آنها، سیستم ایمنی بدن شان 
هم به اندازه کافی در برابر عوامل ویروسی و عفونی 

مانند کروناویروس تقویت خواهد شد. 

دختران نوجوان به آهن اضافی نیاز دارند
آهن به عنوان نوعی ماده معدنی بسیار ارزشمند، بخش 
مهمی از گلبول های قرمز خونی را تشکیل می دهد و 
وجود آن برای حمل اکسیژن در بدن ضروری است. 
از آنجایی که کافی بودن سطح آهن در بدن به افزایش 
تمرکز در نوجوانان، حفظ انرژی آنها و بهبود عملکرد 
سیستم دفاعی بدن شان کمک می کند بسیار مهم است 
که والدین به دریافت آهن کافی توجه ویژه ای نشان 
دهند. با توجه به اینکه دختران نوجوان در سنین 14 
تا 18 سالگی و به دلیل رسیدن به سن بلوغ و تجربه 
اولین دوره های عادت ماهانه ممکن است با دفع آهن 

از بدن مواجه شوند، بهتر است روزانه حداقل 15 
میلی گرم آهن دریافت کنند. پسران نوجوان هم در 
همین سن به دریافت 11 میلی گرم آهن در طول 
روز نیاز دارند. زمانی که میزان دریافت آهن در 
بدن نوجوانان )خصوصا دختران نوجوان( کاهش 
پیدا می کند، آنها با افت انرژی شدید، بی حالی 
مزمن، عدم تمرکز کافی برای درس خواندن و 

حتی گاهی از دست دادن صبوری و 
اگر  می شوند.  مواجه  آرامش 

شما  نوجوان  می خواهید 
آهن مناسبی را دریافت 
کند، بهتر است منابع 
غذایی حاوی آهن را 
همراه با منابع غذایی 
 C ویتامین  حاوی 
کنید؛  آماده  برایشان 

تمامی  کنار  یعنی 
حتما  آنها،  غذاهای 

مقداری آب لیموی تازه، آب 

مرکبات تازه یا ساالد سبزی های تازه قرار دهید. 
نوجوانان باید در طول روز حداقل بین 113 تا 170 
گرم از منابع حیوانی دریافت آهن استفاده کنند. این 
منابع شامل انواع گوشت قرمز، مرغ، گوشت پرندگان، 
ماهی و تخم مرغ می شوند. ضمن اینکه نوجوانان 
باید دریافت آهن گیاهی را هم در رژیم  روزانه 
غذایی خودشان داشته باشند. آهن گیاهی به وفور 
در انواع حبوبات، انواع آجیل های خام و سبزیجات 
برگ سبز تیره مانند اسفناج، نخود فرنگی و مارچوبه 
یافت می شود. به عالوه، این روزها می توانید به سادگی 
نان های غنی شده با آهن، پاستاهای غنی شده با آهن یا 
غالت صبحانه غنی شده با آهن را هم برای نوجوانان 

تهیه و آماده مصرف کنید. 

صبحانه نوجوانان به هیچ وجه حذف نشود 
دوره  خوش خوابی  به دلیل  نوجوانان  متاسفانه 
نوجوانی ترجیح می دهند حتی برای 5 دقیقه هم 
آن طرف  از  و  بخوابند  بیشتر  که شده، صبح ها 
برای اینکه دیر به مدرسه نروند، صبحانه را حذف 

کنند. این کار عالوه بر اینکه شدیدا باعث کاهش 
تمرکز و افزایش خواب آلودگی آنها در مدرسه 
می شود، می تواند خطراتی مانند افزایش وزن و 
اختالل در رشد قدی را هم به دنبال داشته باشد. 
بنابراین اگر نوجوان شما چنین عادت نادرستی 
دارد، حتما صبح ها نان او را گرم کنید تا بوی نان 
اشتها به خوردن صبحانه را در نوجوان تحریک 
تا  لقمه صبحانه آماده کنید  او  کند. سپس برای 
حتی اگر نتوانست همراه با شما صبحانه میل کند، 
این لقمه را بین راه یا قبل از شروع کالس حتما 
مصرف کند. لقمه صبحانه نوجوان می تواند متشکل 
از یک نوع نان سبوس دار همراه با تخم مرغ ، پنیر 
یا عسل و یک نوع از صیفی ها مانند گوجه فرنگی 
یا خیار و یک نوع از مغزها و دانه های خام مانند 
یا  فندق، کنجد، تخمه کدو  پسته، گردو،  بادام، 
تخمه آفتابگردان باشد. این لقمه به تنهایی حجم 
باالیی از ریزمغذی های مورد نیاز بدن نوجوان در 

وعده صبح را تامین می کند.
WebMD :منبع

 ترجمه: 
ندا احمدلو 

به نوجوان درباره فست فودها هشدار دهید 

یکی از عادت های بسیار نادرست اما شدیدا رایج میان نوجوانان، تمایل شدید آنها به مصرف فست فودهای 

مختلف همراه با نوشیدنی های گازدار، سس و پنیر فراوان است. بهتر است که در این مورد اصال از درِ 

دشمنی با نوجوان وارد نشوید و برای او ممنوعیت های شدید ایجاد کنید زیرا در این صورت 

نوجوان به خوردن این غذاها تمایل حریصانه بیشتری نشان می دهد و به جای اینکه خوردن 

این غذاها را با شما تجربه کند، در جمع های دوستانه خود و به دور از چشم والدین 

از فست فودها استفاده می کند. بهترین برخورد این است که به نوجوان توضیح دهید 

زیاده روی در مصرف فست فودها می تواند عالوه بر افزایش احتمال ابتالی او به چاقی 

و اضافه وزن، باعث دفع کلسیم و آهن از بدنش شود. پیامد این دفع هم چیزی جز 

کوتاهی قد و افت عملکرد سیستم ایمنی بدن نخواهد بود. زمانی که سیستم ایمنی 

بدن افت کند، نوجوان در معرض ابتال به انواع بیماری های عفونی و ویروسی مانند 

کروناویروس، آنفلوآنزای شدید یا سرماخوردگی های شدید قرار می گیرد.

7سفره سالم شماره هفتصدوپنجاه وشش  هفت تیـر نودونه

متاسفانه نوجوانان به دلیل خوش خوابی دوره 
نوجوانی ترجیح می دهند که حتی برای 5 

دقیقه هم که شده، صبح ها بیشتر بخوابند 
و برای اینکه دیر به مدرسه نروند، صبحانه 
را حذف کنند. این کار عالوه بر اینکه باعث 

کاهش تمرکز و افزایش خواب آلودگی آنان در 
مدرسه می شود، خطراتی مانند افزایش وزن 
و اختالل در رشد قدی را هم به دنبال دارد. 

بنابراین اگر نوجوان شما چنین عادت نادرستی 
دارد، حتما صبح ها نان او را گرم کنید تا بوی 

نان اشتها به خوردن صبحانه را در نوجوان 
تحریک کند. سپس برای او لقمه صبحانه 

آماده کنید تا حتی اگر نتوانست همراه با شما 
صبحانه میل کند، این لقمه را بین راه یا قبل 

از شروع کالس حتما مصرف کند

در  که  توجهی  قابل  نکته 
خصوص بیماری های مشترک 
خصوصا  دام،  و  انسان  بین 
کووید-19، هرگز نباید از آن 
غفلت کرد، تغییر شیوه زندگی 
انسان ها و تاثیر این تغییر بر بروز بیماری های نوپدید و بازپدید است. 
منظور از بیماری های بازپدید، بیماری هایی هستند که مدت ها در 
جهان از بین رفته بودند اما دوباره و به دلیل دخالت انسان در طبیعت 
به چرخه زندگی بازگشته اند. بیماری های نوپدید هم به آن گروه از 
بیماری ها مانند کووید-19 گفته می شود که باز هم مستقیم با تغییر 
شیوه زندگی انسان ها ارتباط دارند. اگر بخواهیم کمی ساده تر در این 
باره بگوییم، تغییر تمایالت خوراکی انسان امروزی یا ورود بیشتر انسان 
به محیط های غیرشهری که قبال در اختیار حیوانات و حیات وحش 
بوده، باعث ورود چرخه بیماری های جدیدی مانند کووید-19 به 
جامعه جهانی این روزها شده است. اگر دقت کنید، تمایل به مصرف 
بعضی غذاها مانند همین سوپ خفاش یا ورود به طبیعتی که اساسا 
انسان جایگاهی در آن نداشته، عاقبتی جز ابتال به بیماری هایی مانند 

کووید-19 را برای بشر به دنبال نداشته است. 
نکته دیگری که در روز جهانی بیماری های مشترک بین انسان و دام 
امسال، توجه ویژه ای را به خود جلب کرد، بحث سالمت واحد است. 
این بحث چند سال پیش مطرح شد و براساس آن مشخص شد که 
انسان، حیوان و محیط زیست، همگی به یکدیگر وابسته هستند و عمال 
رشته های زیست پزشکی )پزشکی، دام پزشکی، پرستاری، محیط زیست 
و غیره( به نوعی با همدیگر ارتباط دارند. براساس این تعریف، دانش 
نمی تواند قابل خط کشی باشد، به طوری که ما بگوییم در مرحله اول 
دام پزشکی قرار می گیرد، مرحله بعدی به داروسازی تعلق دارد یا 
علم پزشکی از این دو جدا می شود. در بحث سالمت واحد، محققان 
دریافته اند که هرگز نمی توان انسان، حیوان، محیط زیست و علوم مرتبط 
با آنها را از یکدیگر جدا کرد. در حال حاضر هم می بینیم که تحقیقات 
جدید در مورد واکسن کووید-19 به صورت عمده ای روی حیوانات 
آزمایشگاهی صورت می گیرد و برای کشف فرمول های دارویی جدید، 
تیم های مشترکی از پزشکان، دام پزشکان، داروسازان، مسووالن علوم 
آزمایشگاهی و... با یکدیگر همکاری می کنند. درنهایت و براساس 
بحث سالمت واحد، باید این نکته را در نظر بگیریم که انسان امروزی 
نمی تواند از حیوان و طبیعت دور بماند و کوچک ترین تغییری که در 
چرخه طبیعت یا زندگی حیوانات ایجاد می کند، به شکل بیماری های 
نوپدید، بازپدید یا بالیای طبیعی به زنجیره زندگی خودش برمی گردد. 
بحث بسیار داغی که همزمان با شیوع کووید-19 در جوامع مختلف 
مطرح و متاسفانه باعث شد که افراد بسیاری حیوانات خانگی شان را 
رها کنند، بحث مربوط به انتقال پذیری کووید-19 از حیوان به انسان 
بود. خوشبختانه تاکنون هیچ موردی از انتقال کووید-19 از حیوان 
به انسان به اثبات نرسیده است و پس از انتقال اولیه این ویروس از 
خفاش یا مورچه خوار به انسان، تمامی انتقال ها از انسان به انسان بوده 
است. از سوی دیگر، چند مورد حیوان در گروه گربه سانان یا سگ ها 
که به این ویروس آلوده شده اند، ویروس را از انسان یا همان صاحبان 

خودشان گرفته بودند. 
براساس توصیه سازمان جهانی بهداشت دام و سازمان جهانی بهداشت، 
اگر فردی به کووید-19 مبتال می شود، باید دوره قرنطینه 14 روزه 
را در مورد حیوان خانگی اش هم رعایت کند. ضمن اینکه براساس 
توصیه های جدید، تمامی افرادی که حیوان خانگی دارند، باید یک 
بار قبل از لمس حیوان و یک بار هم بعد از لمس حیوان، دست های 
خودشان را با آب و صابون بشویند، تا در صورت ناقل بودن باعث 

بیماری حیوان خانگی شان نشوند. 
آخرین نکته هم اینکه به هیچ وجه با حیوان خانگی در تخت مشترک 
نخوابید، او را نبوسید و اجازه ندهید که او شما را بلیسد زیرا بعضی 
عوامل میکروبی موجود در بدن حیوانات می توانند به مرور زمان با 
میزبان جدید که همان انسان باشد، تطابق پیدا کند و به انسان منتقل 
شود. از آنجایی که تاکنون بیماری کووید-19 از طریق حیوان خانگی 
به صاحبان آنها منتقل نشده است، با رعایت دستورا لعمل های بهداشتی 

می توانید همچنان از حیوانات خانگی خود مراقبت کنید.

به بهانه 13 تیر، روز جهانی 
بیماری های مشترک بین انسان و دام 

کووید -19از حیوان خانگی 
به انسان منتقل می شود؟ 
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دامپزشک و متخصص 
بهداشت مواد غذایی


