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 خطزات تغذیه مصنوعی

شیز خَاراًی کِ با شیز هصٌَعی تغذیِ هی گزدًد در هعزض خطز ابتال ءبِ بیواریْاا  تٌسیای ٍ گَارشای هالاْاا ٍ الاتسزا   دا       .1

 دردّا  قَلٌجی ٍ جوع شدى گاس (عسًَت گَش  عسًَت ادرار   هٌٌژیت  اگشها   آلن ٍ..... قزار دارًد .

 با هصزف شیز هصٌَعی احتواا ابتالءبِ چاقی  بیواریْا  قلبی ٍ عزٍقی ٍ بیوار  قٌد در بشرگیالی بیشتز هی شَد .  .2

کَدکاى اس فَاید عاطسی تغذیِ با شیز هادر ٍ اهٌیت رٍاًی ًاشی اس آى در دٍراى بلَ  هحزٍم های گزدًاد ٍ ایاي اهاز در ت اها        .3

 ارد .د رٍاًی اجتواعی کَدک در آیٌدُ اثز  لَء

طزس تْیِ ًادرلت یعٌی رقیق یا غلیظ درلت کزدى شیز هصٌَعی کَدک را بادریافت ًاکافی یا سیاد هَاد هغذ  ٍدرًتیجِ کااّ    .4

 رشد  اش اا دیگز لَءتغذیِ  گزلٌگی ٍ بیقزار  .....هَاجِ هی کٌد . 

د های گازدد ٍ ایاي احتوااا اباتالء باِ       فالا   شیز هصٌَعی در ٌّگام تْیِ بِ لَْلت آلَدُ هی شَد ٍ یا اگز لزیع هصازف ًشاَد   .5

 بیواریْا  گَارشی را افشای   هی دّد .

ّشیٌِ خزید شیز هصٌَعی چٌدیي بزابز ّشیٌِ هَرد ًیاس بزا  تغذیِ صحیح هادر الت  بعالٍُ ّشیٌاِ بیواار شادى بیشاتزکَدک باِ       .6

 خاًَادُ تحوی  هی گزدد .

 خطزا ت پستانک )گول سنک(و بطزی 

        بب افشای  خطز عسًَت گَش هیاًی ٍ عسًَات قاارچی دّااى ٍ بزفاک ٍ پَلایدگی دًاداى در شایز خاَار         التسادُ اس پیتاًک ل .1

 گزدد .هی 

التسادُ اس پیتاًک لبب حزکات غیز طبیعی ٍ تداخ  در رشد طبیعی فک ٍ دّاى شدُ ٍ در ًتیجِ هَجب رشد دًداًی ًا هٌالاب ٍ   .2

 جست ًشدى دًداًْا هی شَد.  

ٍ بطز  با ه یدى پیتاى هادر هتساٍت الت ٍ بَیژُ در هاّْا  اٍا لابب لازدرگوی شایزخَار در ه یادى ٍ      ًحَُ ه یدى پیتاًک .3

 . اهتٌاع اٍ اس گزفتي پیتاى ٍ در ًتیجِ کاّ  تَلید شیز ٍ در ًْایت قطع شیز هادرهی شَد

 

شت و ردمان شهرستان قدسش  بكه بهدا  

هواحد سالمت جمعیت و خانىاد  

 

 شیز مادر 

 ضاااه  حااا ان اعاااواه یااادو و ن سعاااهم ا  وا ااا   وااا

   یکزابی ایت
   یااشاپ واازا ویس ا یااهح  باات حااهن ایاات  اات باات  دیاات 

 ه ن عوساد  ت هنوس      عشهم آییب عمی ری عه

 چزباای باای ع یاازن دارد  ا بوسااز اس ی حز اایز هاا     ز یااب

 هض  ا جذب  ی گزدد
   . ااا  70جاااذب  د ااای   آهاااس ا ران بیشاااسز ایااات 

درصااه آهااس  اایز  اا در باات  راازا بااهپ  اایز  ااوار    90

   ی ریه (
   احس  ینواا  ا  ااواد   ااهعی باازان  اا  یس  عیاا س  اایز  ااوار

 شیز مصنوعی
 
       ف قااه یاادو و ن سعااهم ا  وا اا   واا  ضااه  یکزاباای

 ایت

      واازا ویس بیشااسزن دارد ا دفاار آپ باازان  دیاات عاا ر

  ودک  شک  احج د  ی  نه

حی دارد ا باااهپ را ب  شاااک  چزبااای  یاااز ا ااا  ه بااا ا

  د سزال در ی  و ن ب ه  واجت  ی  نه افشاحش

جذب آهس  یدی ع چیش ایت 

احس  ینو ن  مسزن ع  ت بت   یز   دردارد 

 


