
هکول در شیزخَار سالوی کِ با  تجَيشضزٍرت ٍ ًحَُ 
هی شَد تغذيِشیزهادر 

دکتز هحوَد راٍریِ     



تؼزيف 

هکول تجَيش بزای هَرد بی داليل  

هکول هَرد بی  تجَيش هخاطزات  

هکول تجَيش بزای ًیاس هَارد  

هکول هقذار کاّش ٍ شزٍع هقذار، ، اًتخاب

اّذاف



؟ است ثْتزیي ضیزهبدر چزا
است ضیزگبٍ اس تز هٌبست ًَساد ثزای .  
ضیزخَار هختلف ًیبسّبی ٍضزایط ثب  

  .یبثذ هی تطبثك ٍ تغییز
ای تغذیِ هٌجغ یه اس ثیطتز چَى وبهل  

. است صزف

بْتزيي تغذيِ بزای شیزخَار  شیزهادر



ِکوکی شیز با تغذيfeedings Supplement

ضَد هی دادُ ضیزهبدر ّوزاُ یب ٍ خبیگشیي وِ ضیزی
ضبهل است هوىي:  

  ٍ ضیز ثبًه ضیز ، ضذُ دٍضیذُ ضیز◦
  هصٌَػی ضیز / ضیزهبدر ّبی خبًطیي◦

ِتکویلی تغذيComplementary feedings

ضیزهبدر ٍلتیىِ هیطَد، دروٌبرضیزهبدردادُ وِ ووىی غذای  
 . ًیست وبفی ثتٌْبئی  دیگز

(شايغ تزيي ّا ) تؼزيف ّا 



ضیزهبدر وبلزی افشایص ثزای اضبفی هغذی هَاد ضبهل  

  ( اًسبى ضیز فَرتیفبیزّبی هبًٌذ ) 

ٍخبطز ثِ یبری هىول ٍ ووىی ضیز تدَیش در ثبیذ را ًىتِ د  

:داضت

ًَع اًتخاب1.

  . ضَد هی استفبدُ هىول وِ رٍشی اًتخاب2.

هکول ياری



 کوکی با  شیزّا تجَيش  هتاسفاًِ در بیوارستاى

. است رايج شیزخشک 

 ًِتیج :

در تَاًبئی ثزآٍرد ًیبسّبی تغذیِ ای اػتوبد ثِ ًفس هبدر وبّص ◦

 ضیزخَارش

ضیزهبدرتغذیِ ثب  درتذاٍمٍ ًْبیتب تذاخل  ضیزهصٌَػیتذاٍم تغذیِ ثب ◦

بجش شیزهادر شیزکوکیبا  تغذيِ



تب آهذى ضیز    ولستزٍمتصَر ًذاضتي ضیز ٍ ًبوبفی ثَدى تزضح 1.
تغییز فلَر هیىزٍثی رٍدُ  ◦
حسبس وزدى ضیزخَار ◦
افشایص احتوبل اسْبل ◦
ایدبد اختالل در لبًَى ػزضِ ٍ تمبضبی تَلیذ ضیز در پستبى  ◦

ٍ سردی   لٌذخَى ثذى،افتآة  ٍسى،ووجَد درهَردوبّصًگزاًی 2.
در چٌذ رٍس اٍل ضیزهصٌَػیدفؼبت طجیؼی ضیزدّی در صَرت دریبفت ثب تذاخل ◦
طَالًی ضذى سهبى ثستزی ٍسى ضذیذ ،،وبّص  رٍثیي ثیلی: خطز افشایص در هؼزض ◦

.  لٌذ صَرتی وِ اس آة یب آة آة در ٍ احتوبل هسوَهیت ثب 

ٍ هخاطزات آى    شیزهصٌَػیداليل بی هَرد در استفادُ اس 



ًیبس ثِ آرام وزدى ضیزخَار ثیمزار 3.
خطز وبّص هیشاى تغذیِ اًحصبری ثب ضیزهبدر ٍ تذاٍم ضیزدّی  ◦
  2 الوتَصًشیستبخیز در ◦
هبدر ثِ ػلت وبّص دفؼبت ضیزدّی ثالفبصلِ ثؼذ سایوبى درپستبىتدوغ ضیز ◦

در رٍسّبی طغیبى ٍ ثِ دٍرُ ّبی تغذیِ خَضِ ای ػذم تَخِ 4.
-7)وِ ثیطتز ضیز هی خَرد رٍسّبئی، (خْص رضذ)اضتْب 

هبّگی 6ٍ  3ّفتگی،  6ٍ  2-3در ( رٍسطَل هی وطذ3
وبّص هیشاى تغذیِ اًحصبری ثب ضیزهبدر ٍ تذاخل در تذاٍم ضیزدّی   ◦

ًیبس هبدر ثِ استزاحت یب خَاة 5.
ثخصَظ در صَرت احتوبل وبّص هذت ٍ اًحصبری ثَدى تغذیِ ثب ضیزهبدر ◦

صجح    9ثؼذاسظْز تب  7دریبفت هىول ثیي سبػت 

ٍ هخاطزات آى   شیزهصٌَػیداليل بی هَرد در استفادُ اس 



ػلت ثِ ضیزهبدر ثب تغذیِ دفؼبت وبّص :  

  ضیزهصٌَػی هصزف هتؼبلت هؼذُ دیزرس تخلیِ◦

  ضیزهصٌَػی ثبالی حدن هصزف ثِ  توبیل◦

حست ثز پستبى اس تغذیِ ثِ ثبسگطت در ضیزخَار هطىل:  

  هىول تدَیش رٍش◦

  هىول هصزف دفؼبت◦

  شیزهصٌَػیهخاطزات استفادُ اس هکول 



ثزای گزم َّای ٍ آة در حتی سبلن تزم ضیزخَار ثذى آة  
  . است وبفی هتبثَلیه ًیبسّبی

وٌذ هی خبیگشیي وبهال را ثذى آة ًبهحسَس دفغ ضیزهبدر .
ًَساد تَلذ هتؼبلت سلَلی خبرج هبیغ طجیؼی دیَرس:

 ثیي تَلذ ٍسى درصذ 6/6 تب 5/5 ًزهبل طَر ثِ وِ ًَساد ٍسى وبّص◦
  تَلذ سَم ٍ دٍم رٍسّبی

  وٌذ، هی تغذیِ ضیزهبدر ثب وِ ضیزخَاری در تَلذ ٍسى ثِ ثبسگطت◦
  طی %97/5 در ٍ ( 8/9 تب 7/7 ) رٍس 8/3 حذٍد طی آًبى %95 در
  دّذ هی  رخ رٍس 21

(ديَرسفیشيَلَصيک ) کاّش ٍسى طبیؼی 



کاّش ٍسى بیش اس حذکاّش ٍسى  طبیؼیرٍس

-ٍسى تَلذ 1

23 %>  5 %<

36%>8 %<

48%>10%<

>%10بايذ ٍسى بگیزد 5

ًَسادی کِ با شیزهادر تغذيِ هی شَد

(ايذُ آل)ٍسى گزفتي اس رٍس پٌجن تَلذ 



تب   24ثبر تغذیِ در  12تب  8ضیزخَار خَاة آلَدُ ثب ووتز اس 1.
وبّص ٍسى ثذٍى ػالئن ثیوبری  % 7سبػت اٍل ووتز اس  48

.هی خَاثذ  طَرطجیؼیسبػت َّضیبری پس اس تَلذ ًَساد ثِ  اسدٍپس ◦
سبػت ضیزخَار ثِ آراهی  2-3ّز  ثب تَخِ ثِ ػالئن  سٍدرس گزسٌگی،◦

.  ثیذارضَدثزای تغذیِ ثب ضیزهبدر 
ًَساد بیذار يک ًَساد گزسٌِ است :  لبًَى ػوَهی در ّفتِ اٍل  ◦
افشایص سهبى توبس پَست ثب پَست هی تَاًذ سجت افشایص دفؼبت  ◦

.تغذیِ ضَد
  

هَارد لشٍم هذيزيت ٍ هشاٍرُ شیزدّی ٍ ارسيابی  
(  ػذم لشٍم تجَيش هکول )شیزهادر 



سبػت   72ثؼذ اس  18رٍثیي ووتز اس  ثیلیضیزخَار تزم ، سبلن، 2.

%7تغذیِ هٌبست اخبثت هشاج وبفی وبّص ٍسى ووتز اس 

هبدر خستِ ٍ خَاة آلَد3.

ضیزخَار ضت ّب ثی لزاری هی وٌذ سبػت ّبی هتوبدی ضیز  4.

.  هی خَرد 

هَارد لشٍم هذيزيت ٍ هشاٍرُ شیزدّی ٍ ارسيابی  
(  ػذم لشٍم تجَيش هکول )شیزهادر 



هستمین هطبّذُ ثب ضیزخَاروِ هبدرٍ سٍج دلیك ارسیبثی  
  . ضَد وبهل ضیزخَار ضیزخَردى

ًبدرست رٍش ًتبیح :  
  پستبى ًَن سخن◦
  ضیز تبهیي وبّص◦
  پستبى در ضیز تدوغ◦
ٍ وبفی گیزی ٍسى ػذم◦
  ضیزهبدر ثب اًحصبری تغذیِ وبّص ٍ تذاٍم وبّص◦

کوکی شیزقبل اس شزٍع 



الوتَصًشیس در تبخیز
پستبى احتمبى خطز افشایص  
ضیزخَار رٍدُ طجیؼی هیىزٍثی فلَر در تغییز  
پستبى هىیذى در ضیزخَار سزدرگوی  
ضیزخَار هبدرٍ ػبطفی پیًَذ ثزلزاری در اختالل  
ایتغذیِ ًیبسّبی تبهیي هَرد در هبدر ًفس ثِ اػتوبد وبّص  

  ضیزخَار
ُهذت طَل ضذى ٍوَتبُ ضیزهبدر ثب اًحصبری تغذیِ ضذى وَتب  

  ضیزدّی

هخاطزات تجَيش غیز ضزٍری هکول  



 ِ3-4ثب ضیزهبدر حذالل ثِ هذت  تغذیِتَصیِ ثِ اداه  

ّفتِ لجل اس ضزٍع هىول ثزای ضىل گیزی تَلیذ ضیز ٍ  

اطویٌبى اس تغذیِ هٌبست ضیزخَار ثب ضیزهبدر

  ضزٍع تذریدی هىول ثِ هٌظَر پیطگیزی اس هطىالتی اس

ثستِ ضذُهدبری  ٍوبّصپستبى  احتمبىلجیل 

غیز اس شیزهادر  شیزکوکیتجَيش 



ثذٍى ػالهت   ّیپَگلیسوی1.

ضَاّذ ثبلیٌی ٍ آسهبیطگبّی ون آثی ٍاضح  2.
(  لتبرصیسذین ثبال، تغذیِ ضؼیف ، ،% 10وبّص ٍسى )

       2 الوتَصًشّوزاُ  یب تبخیز % 8_%10وبّص ٍسى 3.
(  دیزتز یب  5رٍس )
5تبخیز حزوبت رٍدُ یب تذاٍم دفغ هىًَیَم تب رٍس 4.
(اًتمبل ضؼیف)ضیزوبفیًبوبفی ػلیزغن تَلیذ دریبفت 5.
(   ًبضی اس گزسٌگی ضیزخَار ) سردی 6.

اًذيکاسیَى ّای تجَيشهکول بزای شیزخَار تزم سالن 



شیزکوکیاًتخاب 

 اًتخاب اٍلیي : هادر شذُ دٍشیذُ شیز1.

  شیز ، رسیذُ ضیز ٍ ولستزٍم ثَدى ًبوبفی صَرت در2.
 اًساى شذُ پاستَريشُ ٍ اّذايی

  ثِ ًسجت ّیذرٍلیشضذُ پزٍتئیي حبٍی فَرهَالی3.
  . است ارخح ضذُ استبًذارد ضیزهصٌَػی

  ضیزووىی اًَاع سبیز هخبطزات ٍ هشایب اس پشضه ارسیبثی4.
  سَیب فَرهَالی ، استبًذارد فَرهَالی لجیل اس



خَردهی  ضیزخَد ثِ دفؼبت ٍ هذت وبفی  هیلثز حست  ضیزخَار آیب1.
  10هذت حذالل  سبػت ٍ ثِ  24دفؼِ در  12تب  10 تزخیحبًَثت ٍ  8حذالل )  ◦

(.  اس ّز پستبى  دلیمِ 15تب 

ٍ (  ضیزاًتْبئی دریبفتخْت ) پستبى ثطَر وبهل  یهاس  ضیزخَار آیب2.
.هی خَرد ضیزاس ّز دٍ پستبى ٍ ثِ هذت وبفی  ًیبسدر صَرت  یب

ّبی خَة ٍ  هىیذىثخَثی پستبى را گزفتِ ٍ هی تَاًذ ثب  ضیزخَار آیب3.
.ًوبیذرا اس پستبى ثزداضت  ضیزهَثز ٍ ثذٍى خستگی 

ٍی  ضیزخَردى حیيدر  ثلغصذای  یبداضتِ ٍ  ثلغتَاى  ضیزخَار آیب4.
ضَدهی  ضٌیذُ

شًَذ   ٍکٌتزٍلز کوکی در ًظز گزفتِ یش شيتجَذ قبل اس يکِ با هَاردی



 دیگزی هبیؼبتغذای ووىی ٍ  یباس پستبًه ٍ ثطزی ٍ  ضیزخَار آیب5.
.استفبدُ هی وٌذ

ًبٌّدبری ٍ  یبخبظ ٍ  تطزیحی ٍضؼیت، ثیوبریهجتال ثِ  ضیزخَار آیب6.
.ثخَرد ضیزٍ  ثگیزدتَاًذ پستبى را  ًویهطىالت ػصجی ثَدُ ٍ 

  تَلیذ، سبثمِ هصزف دارٍّبی هَثز در وبّص ثیوبریهبدر هجتال ثِ  آیب7.
، ثبلی هبًذى تىِ ای اس خفت، سبثمِ ػول خزاحی پستبى، ضمبق ضیز

پستبى ٍ هطىالت ػصجی ٍ رٍحی ٍ ًذاضتي اػتوبد ثِ ًفس هی ثبضذ 
.هبدر اثز گذارد ضیزثب  تغذیِدر  هَفمیتٍ  تَلیذوِ هی تَاًٌذ در 

داضتِ  ضیزدّیهطبٍرُ  یبهی وٌذ ٍ  تَلیذ ضیزهبدر ثِ اًذاسُ وبفی  آیب8.
.است

شًَذ   ٍکٌتزٍلز کوکی در ًظز گزفتِ یش شيتجَذ قبل اس يکِ با هَاردی



حتی در صَرت ٍسى گیزی آّستِ دريافت هقذاری اس 
( دريافت ًسبی هکول)شیزهادر 
دريافت کلی شیز بِ هیشاى  : قاًَى ػوَهی 

ml/kg/day 150  200تا

هقذار هکول  



ضزٍع ضیز ووىی ثز اسبس  اضتْبی ضیزخَار
 لبًَى ػوَهی:

رٍسُ   2تب  1ثِ ضیزخَار  ضیزهصٌَػیضیز دٍضیذُ ضذُ یب  سیسی  30◦
رٍسُ   5تب  3ضیزخَار ثِ   ضیزهصٌَػی  ضیز دٍضیذُ ضذُ یب  سیسی  60◦

  ، در صَرت ػذم اثزاس ػالئن گزسٌگی تَسط ضیزخَار
هٌمسن در   ml/kg/24 hr 100-50ضزٍع ثب حذالل 

بار ًَبت   8تا  6

هذاخلِ

  پوفلتثِ  ضیزهصٌَػیهىول در صَرت ًیبس ثِ  
شیزهصٌَػیبا  شیزخَار تغذيِدر  بْذاشتی ًکات

.ضویوِ هزاخؼِ ضَد 



تغذيِ هکول  
بار در رٍس   8تا  6

هکول رٍساًِ 
100ml/kg

کل دريافت رٍساًِ 
150-200ml/kg

ٍسى شیزخَار 
kg 

30-40ml250375-5002.5

35-50300450-6003 

40-60350525-7003.5 

50-70400600-8004

60-80500750-1005

هقذار هکول

.با افشايش اشتْای شیزخَار هقذار هکول را اضافِ کٌیذ 



 هبِّ   3پبیص ٍ پیگیزی ضیزخَار ووتز اس
رٍس  4تب  2پبیص ٍسى ّز ◦
رٍس  4تب  2ارسیبثی ثجبت ٍسى در ◦
رٍس  7تب  4ارسیبثی ضزٍع رضذ ٍسى در ◦

 ارسیبثی ایي وِ حذالل : رٍس  7ثؼذ اسgr/kg 20   یب ثیطتز
.  ٍسى ثگیزد 

 ّفتِ هدذدا چه وٌیذ تب رضذ هطبثك هٌحٌی تثجیت   2تب  1ّز
.  ضَد 

هذاخلِ



  ارسیبثی ایي وِ ضیزخَار همذار تدَیش ضذُ هىول را دریبفت

.هی وٌذ 

  در غیز ایي صَرت تَخِ ثِ ثیوبری ارگبًیه یب ًَرٍلٍَصیه

ارسیبثی آسهبیطگبّی  ◦

درهبى ◦

در صَرت ػذم ٍسى گیزی هَرد اًتظار

بِ ًکات سيز تَجِ شَد 



  وٌتزل دفؼبت ضیزدٍضی
  ارسیبثی هدذد ریسه فبوتَرّبی هبدر
 (  خصَصب تیزٍئیذ هبدر) ارسیبثی آسهبیطگبّی
هذیزیت ػَاهل هبدری در صَرت هَخَد
  استفبدُ اس ضیز افشاّب
ارسیبثی هدذد ضیزخَار  : در صَرت طجیؼی ثَدى هبدر

در صَرت ػذم افشايش شیزهادر طی يک ّفتِ 



 استفبدُ   ّبئیدر صَرت ًیبس ثِ استفبدُ اس هىول اس رٍش
ضَد وِ ّذف تطَیك هَفمیت در تغذیِ ثب ضیزهبدر ثبضذ

  در صَرت استفبدُ اس ثطزی ثزای تدَیش هىول ثخصَظ در
ضیزخَاراى ون سي  سزدرگوی ضیزخَار در صَرت تغذیِ  

ثب ثطزی سجت ثِ خطز افتبدى دریبفت ًسجی یب تغذیِ  
اًحصبری ثب ضیزهبدر

ارائِ هکول  



 شیزخَار ابتذا شیزهادر بخَرد
 يا  کاپسپس شیز هکول را باSNS   يا سايز ٍسايل کوک

. شیزدّی دريافت کٌذ 

ارائِ هکول  

D:/slides/Update slides/new pic/my pic and position/my pic and movies/movie/SNS DR RAVARI 1.mp4


کاّش هقذار هکول 



 در صَرت افشایص یبفتي تَلیذ ضیز هبدر
تغذیِ ثیطتز ضیزخَار اس ضیز پستبى ◦
رٍساًِ ّز چٌذ رٍس   سیسی  50وبّص همذار هصزف ضیز هصٌَػی ثِ همذار ◦

یىجبر  
 ًَثت 2در  سیسی  25ًَثت یب  5در  سیسی  10هثال وبّص

 گزم در ّفتِ وبّص دٍثبرُ هىول  125ثیطتز اس  گیزیدر صَرت ٍسى
ثِ ّویي همذار

 ٍسى ًگزفتي ٍی در پبیبى ّفتِضیزخَار  گزسٌِ ثَدى در صَرت ٍ ،
ػذم وبّص هىول ،اداهِ هىول  ثِ ّوبى همذار

 در پبیبى دٍثبرُ ٍی در صَرت گزسٌِ ثَدى  ضیزخَار ٍ ٍسى ًگزفتي
، افشایص هىول ثِ همذار لجل اس وبّص هىولّفتِ

کاّش هقذار هکول  
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