
 "91یذ يدر ثیمبری کً(Diarrhea) ثبیذ َب ي وجبیذ َبی تغذیٍ ای در کىتزل اسُبل"

 

 

 

 آهطیکب، گبؾتطٍاًتطٍلَغی هدلِ زض قسُ هٌتكط هقبلِ زض. زّس هی ضخ 19 -کٍَیس ثِ هجتال افطاز زض هعوَال اؾْبل

 عالئن فقط افطاز ایي اظ ًفط 48. اؾت گطفتِ اًدبم 19 -کٍَیس ذفیف قکل ثِ هجتال ثیوبض 206 ضٍی ثط ای هطبلعِ

 گَاضقی عالئن زاضای کِ ًفط 117 ایي هدوَع اظ. زاقتٌس ضا تٌفؿی ٍ گَاضقی عالئن زٍ ّط زیگط ًفط 69 ٍ گَاضقی

 هعٌی ثِ اؾْبل افطاز، اکثط ثطای. اًس کطزُ تدطثِ ذَز ثیوبضی عالهت اٍلیي عٌَاى ثِ ضا اؾْبل زضصس 19.4 ثَزًس،

 هی زفع ثِ هٌدط کِ ضٍزُ حطکبت زفعبت پعقکی، تعبضیف زض. اؾت هسفَع قَام قسى قل یب ٍ زفع زفعبت افعایف

زض  گطم 300 اظ ثبالتط هیعاى ثِ هسفَع ٍظى افعایف اؾْبل؛ حبل، ایي ثب. اؾت ضٍظ زض ثبض ؾِ هتَؾط طَض ثِ قَز

 هسفَع ضا آة تكکیل زّس.اظ هبزُ  % 85-60 تب قَز هی ؾجت اضبفی آة زلیل ثِ عوستب کِضٍظ تعطیف هی قَز 

 قَز هی اذتیبضی ثی یب (هعاج اخبثت) ضٍزُ حطکبت افعایف ثبعث کِ ّبیی ثیوبضی اظ ٍاقعی اؾْبل ، تطتیت ایي ثِ

 .قَز ثسى هعسًی هَاز زازى زؾت اظ ٍ آثی کن ثِ هٌدط تَاًس هی اؾْبل .گطزز هی هتوبیع ،

 :اسُبل کىتزل در ای تغذیٍ مفیذ وکبت

 ضا اؾْبل عالئن تَاًٌس هی ّب ؾؽ ٍ ثبال چطثی حبٍی یب ٍ کطزُ ؾطخ غصاّبی: چزة غذاَبی 

 .ثستطکٌٌس

 تَصیِ ثٌبثطایي .قًَس هی حؿبؼ لجٌیبت ثِ ًؿجت ّب ضٍزُ اؾْبل ظهبى زض: آن مشتقبت ي لجىیبت 

 قَز ذَززاضی اؾْبل زٍضُ طَل زض ثؿتٌی ٍ کطُ پٌیط، هبًٌس آى هكتقبت قیطٍ هصطف اظ قَز هی

 .)اؾت اؾتثٌب ٍزٍغ پطٍثیَتیک هبؾت ٍیػُ ثِ هبؾت هصطف(

 ًٌُزؾت اظ ؾجت تٌقالت ٍ ّب ًَقیسًی ایي: شکالت ي کبکبئً دار، کبفئیه َبی وًشیذوی ي ق 

 زفع قل هسفَع ثب ّوطاُ الکتطٍلیت ٍ آة ظیبزی هقبزیط کِ اؾْبل قطایط ٍزض قًَس هی ثسى آة ضفتي

 .قَز هی اٍ قسى زّیسضاتِ ٍ ثیوبض قطایط ثستطقسى ؾجت ّب ًَقیسًی ایي هصطف قَز، هی



 زؾتگبُ کٌٌسگی ضٍاى اثطات ّب کٌٌسُ قیطیي ایي :سًرثیتًل ي مصىًعی َبی کىىذٌ شیزیه 

 قیطیي آزاهؽ ّب، ًَقبثِ آثٌجبت، هبًٌس کٌٌسُ قیطیي ّطگًَِ هصطف ایي اظ ثٌبثط زاضًس )هلیي( گَاضـ

 .کطز ذَززاضی ثبیس قیطیي غصایی هَاز ؾبیط ٍ

  ثطذی اظ ثبیس اؾْبل ظهبى اهب ّؿتٌس الظم ؾالهت حفع ثطای ّب ؾجعی ٍ ّب هیَُ: وفبخ غذایی مًاد 

 اًَاع ّوچَى ّبیی ؾجعی ٍ ّب هیَُ. کطز پطّیع کٌٌس هی گَاضـ زؾتگبُ زض فطاٍاى گبظ ایدبز کِ هَاز

 اظ ّوچٌیي. قًَس هصطف ًجبیس ثْجَز ظهبى تب غصاّبی پطچبقٌی ٍ حجَثبت ثطٍکلی، کلن، گل ٍ کلن

 .قَز ذَززاضی اکیسا ثبیس ًیع آة آلَ ٍ اًدیط آلَ، هبًٌس کٌٌسگی هلیي اثط ثب هیَُ آة ٍ هیَُ هصطف

 هست کِ غصایی هبًٌس ثبقٌس زاض لکِ یب ٍ آلَزُ اؾت هوکي کِ هبًسُ غصاّبی اظ: کُىٍ ي مبوذٌ غذاَبی 

 هصطف اظ. کطز اختٌبة ثبیس اؾت قسُ ًگْساضی ًبهٌبؾجی ثطَض یب ٍ اؾت هبًسُ یرچبل اظ ذبضج زض ظیبزی

 .کطز اختٌبة ثبیس ًیع ذیبثبًی غصاّبی ٍ ّب فَزی فؿت ضؾتَضاًْب، غصای

 

 

 : اسُبل سمبن ثزای مىبست غذایی مًاد

 طَل زض ضفتِ زؾت اظ ّبی الکتطٍلیت تبهیي ثِ پتبؾین، ثَیػُ هفیس  اهالح زاقتي ثسلیل ضؾیسُ هَظ: مًس 

 خصة ؾجت کِ ثَزُ پکتیي ثٌبم آة زض هحلَل فیجطّبی حبٍی هَظ ّوچٌیي. هی کٌس کوک اؾْبل

 ٍ زاقتِ ثیَتیکی پطُ ذبصیت هَظ زض هَخَز تطکیجبت ّوچٌیي ثطذی. قَز هی ّب ضٍزُ زاذل هبیعبت

 .قَز هی ثعضگ ضٍزُ زاذل هفیس ّبی ثبکتطی ضقس ؾجت

 اؾتطاحت اؾْبل ظهبى زض پطکبض ّبی ضٍزُ ثِ ٍ قسُ ّضن گَاضـ زؾتگبُ زض ضاحتی ثِ ؾفیس ثطًح: ثزوج 

 .قَز هی قل هسفَع ثِ زّی قَام ؾجت ّوچٌیي ثطًچ. زّس هی

 فیجط .اؾت پکتیي ذَة ثؿیبض هٌجع ؾیت: شکز    ثذين سیت کمپًت/ پختٍ سیت/سیت سس 

 پرتِ کِ ظهبًی ٍلی ؾبظز هی زقَاض ّب ضٍزُ ثطای ضا آى ّضن زاضز ٍخَز ذبم ؾیت زض کِ ظیبزی ثؿیبض

 تبهیي لحبظ اظ ظیبزی فَایس ؾیت اظ قکل ایي. کٌس هی ّضن ضا آى ضاحتی ثِ گَاضـ زؾتگبُ قَز، هی

 تحطیک ضٍزُ ؾٌسضم ثِ اثتال صَضت زض الجتِ. زاضز اؾْبل ظهبى زض ثْتطی احؿبؼ ایدبز ٍ هغصی هَاز

 .ًكَز تَصیِ اؾت ثْتط ؾیت کوپَت هصطف پصیط،

 هی ای قَُْ ًبى/ کبهل ًبى/ؾجَؾساض ًبى اظ ثْتط ؾفیس ًبى هصطف اؾْبل، ظهبى زض: ثزشتٍ/ تست وبن 

 ثَیػُ گَاضـ زؾتگبُ زض ّضن ثطای ضا آى ٍ اؾت قسُ اؾترطاج ؾفیس ًبى زض ثیكتط ؾجَؼ ظیطا ثبقس

 ًبى هصطف اؾت الظم پصیط تحطیک ضٍزُ ؾٌسضم ثِ اثتال صَضت الجتْسض. ؾبظز هی تط هٌبؾت ثعضگ ضٍزُ

 .قَز تَصیِ گلَتي فبقس



 ٌهی ّضن ثطاحتی ّب ضٍزُ زض هبزُ ایي ظهیٌی، ؾیت فیجط هیعاى ثَزى کن ثسلیل:  سمیىی سیت پًر 

 ثسٍى ًوک کوی ثب ّوطاُ) پَضُ( قسُ ًطم ٍ ؾبزُ ثربضپع/پع آة ظهیٌی ؾیت هصطف اؾْبل زض. قَز

 .قَز هی تَصیِ ضٍغي افعٍزى

 ٍّضن قبثلیت ٍ کٌس هی ایدبز هٌبؾجی ٍ هالین قَام خَخِ، طجد ًَع ایي پش: ثخبر/پش آة جًج 

 .کٌس هی تبهیي ضا اؾْبل قطایط زض الظم هغصی هَاز ّوچٌیي. ثطز هی ثبال ضا خَخِ پطٍتئیي

 اؾت اؾتثٌب هبؾت اهب قَز هی تَصیِ لجٌیبت هصطف اظ پطّیع اؾْبل، زٍضُ طَل زض کلی ثطَض: مبست 

 زض. اًس زیسُ آؾیت اؾْبل طَل زض کِ اؾت ّبیی ضٍزُ خساض کٌٌسُ تطهین پطٍثیَتیک ّبی حبٍی ظیطا

 گبظ تَلیس ٍ آثکی هسفَع زفع افعایف ؾجت ظیطا ًجبقس ًَع قیطیي اظ کطز زقت ثبیس هبؾت ذطیس ظهبى

 .كَزهی ّب ضٍزُ زض فطاٍاى

 ایي. اؾت اؾْبل ظهبى ثطای هٌبؾجی غصای هطغ ؾَح: چزثی کم یب چزثی ثذين مزغ سًح/ مزغ آة 

 ضا اؾْبل زض ضفتِ زؾت اظ هغصی هَاز ٍ ّب الکتطٍلیت کِ اؾت ّبیی الکتطٍلیت ٍ هغصی هَاز حبٍی ؾَح

  .کٌس هی خجطاى

 ثْتط. قَز هی تَصیِ افطاز ایي زض ثسى آثی کن خجطاى ثطای ضٍظ طَل زض آة ٍیػُ ثِ هبیعبت هصطف: آة 

 کبّف غصایی ٍعسُ ّط زض غسا حدن اؾت ثْتط ّوچٌیي. قَز ًَقیسُ غصایی ّبی ٍعسُ ثیي هبیعبت اؾت

 .یبثس

 

 7 تب 5 اظ ثیف یب ٍ قس ثستط حتی ًكس، ثْتط قسُ شکط غصایی ّبی تَصیِ ضعبیت ثب اؾْبل صَضتیکِ زض"

 ٍضعیت تب ًوبیس هطاخعِ پعقک ثِ ؾطیعب فطز اؾت الظم قس هكبّسُ هسفَع زض ذَى یب ٍ کكیس طَل ضٍظ

 ".گطزز لحبظ فطز ثطای ٍیػُ زضهبى ًیبظ صَضت زض ٍ گیطز قطاض ثیكتط ثطضؾی هَضز فطز

 

 ثزگزفتٍ اس 

 دفتزثُجًد تغذیٍ جبمعٍ
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