سفره سالم

شماره هشتصدوسیزده ده مهر هزار و چهارصد

متخصص بهداشت مواد غذایی

 5توصیه تغذیهای به بهانه  16مهر ،روز کودک

به صبحانه و میانوعده فرزندتان توجه کنید!
 16مهر در تقویم سالمت کشورمان
با نام «روز کودک» نامگذاری شده
ترجمه:
ندا احمدلو
است .کودکان ،آیندهسازان کشور
هستند و سالمت روانی و جسمانی
آنها از اهمیت باالیی برخوردار است .از اینرو،
یک روز در سال با نام روز کودکان نامگذاری شده
است تا والدین ،توجه بیشتری به سالمت فرزندان
خود داشته باشند .یکی از راههای حفظ سالمت
کودکان ،اصالح الگوی تغذیهای آنهاست .اگر فرزند
شما از همان سالهای ابتدایی زندگی ،برنامه غذایی
مناسبی داشته باشد ،میتواند دوران جوانی ،میانسالی
و سالمندی را با سالمت سپری کند .به همین دلیل
هم در ادامه این مطلب ،به بررسی بهترین الگوهای
غذایی برای کودکان میپردازیم.

 1به صبحانه کودکان توجه ویژهای
داشته باشید

صبحانه به عنوان اولین وعده غذایی کودکان میتواند
تاثیر زیادی در خلقوخو و سالمت آنها داشته باشد.
صبحانههای فوری و سرشار از قند یا اسیدهای چرب
ترانس مانند غالت صبحانه با قند افزوده ،انواع کیک،
کلوچه و بیسکویت آماده یا مرباهای سرشار از قند
میتوانند کالری باالیی به بدن فرزند شما برسانند
و اصال تامینکننده ریزمغذیهای کافی برای بدن
او نباشند .یک صبحانه کامل برای کودکان باید
شامل تمامی گروههای غذایی باشد .مثال یک نوع
نان سبوسدار به همراه یک نوع لبنیات یا تخممرغ
یا کره مغزها ،چند عدد از مغزها یا دانههای خام،
دو نوع سبزی یا صیفی به همراه شیر یا آبمیوه
میتواند صبحانه خوب و کاملی برای فرزند شما
باشد و عالوه بر تامین انرژی و پروتئین کافی،
تمامی ریزمغذیهای مناسب را به بدن او برساند.
اگر فرزند شما بدغذاست ،با نان گرم برای او صبحانه
آماده کنید یا از صبحانههای گرم مانند عدسی ،انواع
کوکو ،خوراک لوبیا یا انواع پنکیکهای خانگی کمک
بگیرید .صبحانههای گرم و دارای عطر و بو ،همیشه
برای کودکان جذابتر هستند .اگر فرزندتان به غالت
صبحانه عالقه دارد ،حتما انواع بدون قند افزوده و
حاوی میوههای خشک را برای او خریداری کنید.
صبحانههای بیارزش یا کمارزش میتوانند به مرور
زمان زمینه ابتالی فرزند شما به چاقی ،فشارخون
باال ،دیابت و بیماریهای قلبی را فراهم کند.
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ذائقهسازی کودکان را جدی بگیرید

کودکان از ابتدای دوران کودکی درک چندانی نسبت
به طعمها ندارند .تحقیقات اخیر ثابت کردهاند که
والدین میتوانند تاثیر صددرصدی بر ذائقهسازی
کودکان داشته باشند .از اینرو ،محققان به تمامی
والدین هشدار میدهند که تا حد امکان ،فرزندان
خود را با طعمهای شور ،شیرین و چرب
آشنا نکنند .بهطور کلی ،کودکانی که از
سنین پایین ،کمتر با طعمهای غلیظ
مواجه میشوند ،تمایل کمتری
به مصرف خوراکیهای
شور ،شیرین و چرب
در آینده پیدا میکنند.
محققان تاکید میکنند که
اگر میخواهید فرزند سالمی
داشته باشید ،سعی کنید تا روزی
که میتوانید ،طعم انواع اسنکهای شور،
فراوردههای گوشتی ،سسها و شیرینیها
را به کودکان خود نچشانید .اگر کودکان از

سنین پایین با طعمهایی مانند طعم چیپس ،شیرینی،
بستنی ،شکالت ،سوسیس ،کالباس ،انواع سس یا انواع
نوشابههای گازدار آشنا بشوند ،دیگر بهسختی میتوان
الگوی غذایی آنها را در نوجوانی و جوانی ،اصالح کرد.
متاسفانه برخی از والدین ،فرزندان خود را به خوردن
انواع بیسکویت ،کیک ،کلوچه ،آبمیوههای صنعتی،
ناگتها و ...به عنوان میانوعده عادت میدهند که
این عادت مخرب ،چیزی جز افزایش وزن و باال رفتن
احتمال ابتال به بیماریهای متابولیک و بیماریهای
قلبی برای فرزندن آنها را در پی نخواهد داشت.

 3حواستان به مصرف میوه و سبزی
کافی باشد

معموال کودکان تمایل چندانی به خوردن میوهها یا
سبزیها نشان نمیدهند .عدم مصرف میوه و سبزی
کافی میتواند باعث ایجاد اختالل در رشد جسمانی
و روانی کودکان بشود و سالمت آنها را در آینده به
خطر بیندازد .اگر فرزندتان میوه نمیخورد ،میوهها

را به صورت پوره دربیاورید و اجازه بدهید تا در
فریزر کمی یخ بزنند .بچهها به خوردن بستنی یخی یا
یخمک ،عالقه خاصی دارند .از طرف دیگر ،میتوانید
میوهها را آبگیری کنید و به فرزندتان بدهید .کودکان
نوشیدن آبمیوه را به خوردن میوه تازه ترجیح میدهند.
تمام سبزیها هم میتوانند به صورت رندهشده یا
پورهشدهدرانواعسوپها،خوراکها،کوکوها،کتلتها
و ماکارونیها جا بگیرند .فقط حواستان باشد که باید
با هر روشی که میتوانید ،میوه و سبزی را در برنامه
غذایی کودک خود بگنجانید زیرا مصرف میوهها و
سبزیهای کافی به معنای دریافت آنتیاکسیدانهای
کافی و در نتیجه ،افزایش قدرت سیستم ایمنی و
سالمت بدن کودک شما خواهد بود.

 4برای میانوعده کودکان ،برنامه
داشته باشید

میانوعدهها برای کودکان از اهمیت باالیی
برخوردارند .یک میانوعده مناسب ،باید هم

 5انواع پروتئین حیوانی و گیاهی را فراموش نکنید
بدن کودکان برای تامین انرژی و پیشگیری از عضلهسوزی به دریافت پروتئین
کافی و باکیفیت نیاز دارد .بهتر است به صورت متعادل و دورهای ،تمام
پروتئینهای حیوانی و گیاهی مانند گوشتهای قرمز ،گوشتهای
سفید ،ماهی ،تخممرغ ،حبوبات و غالت کامل را در برنامه کودک
خود بگنجانید تا فرزندتان بتواند روزانه حجم مناسبی از
پروتئین را دریافت کند .کودکان  4تا  9سال به دریافت روزانه
 19گرم و کودکان  9تا  13سال به دریافت روزانه  34گرم
پروتئین نیاز دارند .بهتر است بدانید که هر  100گرم از انواع گوشتها
بین  26تا  30گرم پروتئین به بدن میرسانند و هر  100گرم از انواع
حبوبات حاوی حدود  10تا  20گرم پروتئین هستند.
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معموال کودکان تمایل چندانی به خوردن
میوهها یا سبزیها نشان نمیدهند .عدم
مصرف میوه و سبزی کافی میتواند
باعث ایجاد اختالل در رشد جسمانی و
روانی کودکان بشود و سالمت آنها را
در آینده به خطر بیندازد .اگر فرزندتان
میوه نمیخورد ،میوهها را به صورت پوره
دربیاورید و اجازه بدهید تا در فریزر
کمی یخ بزنند .بچهها به خوردن بستنی
یخی یا یخمک ،عالقه خاصی دارند .از طرف
دیگر ،میتوانید میوهها را آبگیری کنید.
کودکان نوشیدن آبمیوه را به خوردن میوه
تازه ترجیح میدهند .تمام سبزیها هم
میتوانند به صورت رندهشده یا پورهشده
در انواع سوپها ،خوراکها ،کوکوها،
کتلتها و ماکارونیها جای بگیرند

انرژی کافی به بدن فرزند شما برساند و هم
ریزمغذیهای مورد نیاز بدنش را تامین کند.
میانوعدههای سرشار از فیبر ،پروتئین ،کلسیم و
منیزیم ،میتوانند گزینههای خوبی برای کودکان
باشند .از اینرو ،شما میتوانید نان تست سبوسدار
با کره بادامزمینی ،شیر و خرما ،ماست و تکههای
میوه ،انواع میوههای تازه ،انواع کره مغزها ،تخممرغ
آبپز ،نان و پنیر یا مغزها و دانههای خام را در
میانوعده فرزند خود بگنجانید.
بهتر است اگر لقمهای را برای میا نوعده فرزند
خود آماده میکنید ،حتما مقداری از مغزها یا
دانههای خام مانند کنجد ،دانه آفتابگردان،
گردو و بادا مزمینی را هم داخل آن بگذارید تا
ریزمغذ یها و درشتمغذ یهای کافی را به بدن
کود کتان برسانید.

منبعlivestrong:

دکتر آراسب دباغمقدم
دامپزشک

به بهانه روز جهانی دامپزشکی؛
نقش دامپزشکان در سالمت جامعه
14مهردرتقویمسالمتبانامروزجهانیدامپزشکینامگذاری
شده است .بسیاری از افراد گمان میکنند که نقش دامپزشکان
تنها در حفظ سالمت دام و طیور و بهطور کلی ،حفظ سالمت
حیوانات ،خالصه میشود .این در حالی است که دامپزشکان
نقش بزرگی در حفظ سالمت عمومی جامعه ایفا میکنند.
بهتر است بدانید که شعار امسال روز جهانی دامپزشکی که
توسط جامعه جهانی دامپزشکان تعیین شده ،عبارت از «نقش
دامپزشکان در پیشگیری و کنترل کووید »19-همین شعار به
ما نشان میدهد که دامپزشکان تا چه اندازه میتوانند بر سیستم
سالمت و بهداشت جامعه تاثیرگذار باشند.
اگر میخواهید بدانید که دامپزشکی چه ربطی به پیشگیری
و کنترل کووید 19-دارد ،باید به این نکته توجه کنید که 4
محقق از  10محقق اعزامی به کشور چین برای پی بردن به
منشاء بروز بیماری کووید ،19-دامپزشک بودند .این محققان
براساس تحقیقات خود اعالم کردند که محتملترین حالت
پیدایش این بیماری ،از طریق خفاش و به واسطه حیوانی
به نام پانگولین بوده است .خفاشها ،حامل بدون عالمت
بسیاری از ویروسها در طبیعت هستند و گاهی میتوانند این
ویروسها را از طریق یک حیوان واسط مانند همین پانگولین
بهبدنانسانمنتقلکنند.ازاینرو،نقشدامپزشکاندرشناخت
سرمنشاء بیماریهایی با زمینه حیوانی ،بسیار پررنگ است .از
طرف دیگر و براساس اعالم جامعه جهانی دامپزشکان ،یکی
از مهمترین اقدامات تحقیقاتی برای تولید و عرضه واکسن،
برعهده دامپزشکان است .یعنی دامپزشکان باید در فازهای
ابتدایی تولید واکسن ،کارهای آزمایشگاهی و بالینی مختلفی
روی حیوانات آزمایشگاهی انجام بدهند تا بتوانند اثربخشی
یا عوارض احتمالی استفاده از آن واکسن را مورد سنجش و
ارزیابی قرار دهند .حتی بد نیست بدانید که اهمیت این بخش
بهقدریباالستکهرئیسموسسهفایزربهعنوانمعروفترین
شرکت واکسنسازی ،یک دامپزشک یونانی است.
از دیگر مسوولیتهای مهم دامپزشکان در دوران همهگیری
کووید ،19-مسوولیت آموزش به صاحبان حیوانات خانگی
است .از آنجایی که مواردی از آلودگی در گربهسانان مشاهده
شدهاست،سازمانبهداشتجهانیوسازمانکنترلوپیشگیری
از بیماریهای آمریکا به تمام افراد مبتال به کووید 19-هشدار
دادهاند که در دوران ابتال به بیماری ،به حیوانات خانگی خود
نزدیک نشوند .آموزش به صاحبان و کارکنان کلینیکهای
دامپزشکی در کنار آموزش به صاحبان حیوانات خانگی در
دوران همهگیری کرونا برعهده دامپزشکان است تا آنها بتوانند
از طریق این آموزشها ،به حفظ سالمت عمومی جامعه
کمک کنند.
در این دو سال سخت ،دامپزشکان در سراسر جهان به عنوان
گروههای داوطلب تزریق واکسن و گروههای کمککننده به
نیروهایبیمارستانی،همیشهدرصفاولنیروهایکمکرسانی
قرار داشتهاند .در بسیاری از کشورهای جهان ،بسیاری از
آزمایشگاههای دامپزشکی ،دستگاههای  PCRحیوانی را با
تغییر تنظیمات به دستگاههای  PCRانسانی تبدیل کردند تا
بتوانند هرچه سریعتر به روند تشخیص بیماری در افراد
جامعه کمک کنند و حتی در بسیاری از این آزمایشگاهها،
همکاران دامپزشک که متخصص ویروسشناسی هستند ،به
کمک سایر کادر درمان آمدهاند تا بتوانند هرچه سریعتر گام
بزرگی در راستای پیشگیری و کنترل کووید 19-بردارند.

