
والدین باید سعی کنند کودکان را در همان 
سال های اولیه به خوردن غذاهای مفید عادت 
دهند. مصرف مداوم غذاهای شور و شیرین، 
باعث می شود در سنین بزرگسالی نیز به این 
غذاها تمایل زیادی داشته باشند که می تواند 
زمینه ساز ابتال به بعضی بیمار ی ها از جمله 

فشار خون یا چاقی در آینده شود.

چند پیشنهاد غذایی برای سنین کمتر 
از 5 سالگی 

 غذاها را از نظر شکل پخت متنوع تهیه 
غذاهای  دلمه،  کوفته،  سوپ،  )آش،  کنید 

تریتی، خورشی و...(.
 غذاها از نظر نوع مواد غذایی متنوع باشد. 
)گندم، جو، تخم مرغ، شیر، گوشت گوسفند، 
گوشت پرندگان، نخود، ماش، سیب، گالبی، 
گردو،  پسته،  بادام،  جعفری،  ریحان،  انار، 

نخودچی، مویز، عناب، سنجد و...(
 در صورت نیاز با اضافه کردن چاشنی های 
مناسب، طعم غذاهای سفره را برای کودکان 

خوشایند کنید.
 از ادویه های تند و تیز در غذای کودکان 

نکنید. استفاده 
 برای خوردن اصرار نکنید و کودک را 

به لجبازی نکشانید.

اهمیت خوردن صبحانه در روزهای مدرسه
 خوردن صبحانه با تنظیم قند  خون نقش 

و  تمرکز  هوشیاری،  در سطح  مهمی  بسیار 
یادگیری دروس دارد.

 کودکان و نوجوانان را زودتر بیدار کنید 
تا فرصتی وجود داشته باشد که اشتهای آنها 

برانگیخته شود و صبحانه بخورند.
 مصرف نان و کره و مربا، نان و کره و عسل، 

نان و پنیر و گردو و نان و تخم مرغ پیشنهادهای 
مناسبی برای صبحانه کودکان است.

و  مادر  و  پدر  با حضور  آماده  سفره ای   
سایر اعضای خانواده یقینا یکی از مهم ترین 
عواملی است که کودک را به سمت صبحانه 

سوق می دهد.

 لقمه های کوچک و نان نرم تازه یکی از 
عواملی است که تمایل کودکان را به سمت 

صبحانه تقویت می کند.
 مصرف نان و کره و مربای آلبالو در بسیاری 

از کودکان اشتها را باز می کند.
یا نوجوان بدون صبحانه به   اگر کودک 

مدرسه رفت، خوراکی زنگ اول کودک را 
در حکم صبحانه فرض کنید. 

ذرت  لواشک،  مانند  موادی  گذاشتن  پس 
بوداده، شکالت، آبمیوه های پاکتی و... برای 

او مناسب نیست.
 کیک با مواد نگهدارنده و آبمیوه مساوی 

با صبحانه سالم نیست.

تنقالت ممنوع در سال تحصیلی؟
بهتر است تنقالت مهد و مدرسه کودک را 
متناسب با شرایط جسمی اش مهیا کنید و از 

موادی مانند چیپس و پفک جدا بپرهیزید.

پیشنهاد تنقالت سالم برای کودکان 
کودکمبتالبهکمخونی: مویز 

کودکمبتالبهشبادراری:گردو 
کودککمبنیه: نخودچی

کودکپرهیجان: شربت آبلیمو 
کودکمبتالبهضعفمعده: سیب شیرین 

کودکمبتالبهیبوست: مویز
کودکباکلیهضعیف: نارگیل آغشته به شکر

کودکمبتالبهسرماخوردگیمکرر: بادام.

نگاهی اجمالی به سالمت کودک از منظر طب ایرانی

ذائقه کودکانمان را چگونه بسازیم؟

مهلبیه؛ دسر راحت و 
خوش عطر و خوشمزه

مواد الزم
 شیر: ۲ لیوان

 شکر: ۲ قاشق غذاخوری
 نشاسته ذرت: ۲ قاشق غذاخوری

به  زعفران  یا  بهارنارنج  عرق  یا  گالب   
میزان الزم

طرز تهیه
همه مواد را به جز گالب با هم مخلوط 
کنید و روی حرارت قرار دهید و هم 
بزنید تا وقتی که بجوشد و غلیظ شود 
سپس به دلخواه کمی گالب یا عرق بهار 
نارنج یا مقداری زعفران دمکرده به آن 
اضافه کنید. برای تزئین دسر می توانید 
از غنچه یا پودر گل سرخ استفاده کنید 

که اثر ملین دارد.

 می توانید برای میان وعده کودکانتان چیپس پرانرژی 
و مفید تهیه کنید. 

چیپس سیب
در این روزهای سرد می توانید سیب را به صورت ورقه های نازک برش دهید و روی بخاری یا 
شوفاژ بگذارید تا بعد از ۲۴ ساعت به صورت نیمه خشک دربیاید. اگر تمایل دارید، روی این 
ورقه ها مقداری شکر و دارچین بپاشید. این چیپس های خوشبو و سالم را در جیب کودکان بریزید. 
این چیپس های خوشمزه که منبع غنی فیبر و ملین هستند، یبوست اطفال را برطرف می کنند، 

حاوی سدیم، پتاسیم، کلسیم، ویتامین c و آهن هستند و در عین کم کالری بودن، نشاط آورند.

خوراکیهادرمطبخایرانیالکغلطگیر

دکترمحبوبهابریشمکار
دکترسیدهصدیقهیوسفیمتخصص طب ایرانی

متخصص طب سنتی ایرانی

بچه ها چیپس بخورند! 

 دکتر ارمغان سادات کیهانمهر
متخصص طب ایرانی

یبوست در کودکان

مصرف تنقالت چسبنده یا تنقالت 
شور از علت های یبوست در کودکان 

است. 
پفک، چیپس، بیسکویت های شور 
آشکار چنین  نمونه  و چوب شور 

خوراکی هایی هستند. 
درنتیجه گام نخست در درمان یبوست 
خوراکی  رژیم  اصالح  کودکان، 
ملین های  مداوم  مصرف  آنهاست. 

تحریکی اصال درست نیست.

بهترین توصیه های خانگی 
برای رفع یبوست کودکان

 افزودن روغن بادام شیرین به 
غذاهای آنها

 ماساژ آرام و دورانی شکم نوزادان 
زیتون  بادام،  روغن  با  کودکان  و 

یا کرچک
در  که  ساده ای  خوردنی های   
درمان یبوست سالخوردگان توصیه 
میوه های  هویج،  مانند  می شود، 
خانواده گلسرخ، جوانه ها، انگور، 
انجیر، مویز، توت و...برای کودکان 
نیز بسیار مفیدند و عالوه بر رفع 
یبوست، به  خونسازی و رشد آنها 

کمک می کنند.
 چه خوب است که تنقالت مغذی 
و ارزشمندی مثل مغز بادام و مویز، 
را جایگزین  انجیرخشک  و  توت 
پاستیل، چیپس، پفک و... در جیب و 

کیف  مدرسه کودکان کنیم.

همت مادرانه در برابر بی اشتهایی کودک

بسیاری از کودکان از بی اشتهایی و 
رشد ناکافی رنج می برند و مادران 
نگران، انواع شربت های اشتهاآور 

و مکمل را امتحان می کنند.
رعایت چند توصیه ساده به مادران در این زمینه سودمند است.

 اول صبح کمی آبجوش و خاکشیر به کودک بدهید. در صورتی که 
خیلی گرما و عطش دارد کمی لیمو ترش هم اضافه کنید. 

 چاشنی هایی مثل رب انار و سماق را بیشتر در غذای این کودکان 
مصرف کنید.

 از جوانه ها و سویق جو استفاده کنید. 
با  آنقدر  تابه چدنی   جو پوست کنده و شسته و خشک شده را در 
حرارت مالیم تفت دهید که کامال بو داده شود، مراقب باشید نسوزد. 

سپس آن را آسیاب کنید و با شیر یا آبمیوه روزانه به کودک بدهید. 
 خواب کودکان در رشد آنها خیلی موثر است. حتما قبل از ساعت 
11 شب کودک را بخوابانید و برای داشتن خواب عمیق تر پره های بینی 

را با روغن گل بنفشه یا بادام شیرین چرب کنید.

دکترناصر
رضایيپور

متخصص طب 
ایرانی

افزایش قد؛ دغدغه خانواده ها 
بسیاری از افراد نگران افزایش نیافتن قد خود یا فرزندانشان هستند اما 
برای درمان تنها به جستجوی آمپول، دارو، حجامت و...می پردازند. 
درواقع به فکر تصحیح شیوه زندگی خود و خانواده شان نیستند. 
درنهایت بی نظمی تا نیمه های شب بیدار هستند، غافل از اینکه زمان 
مناسب ترشح هورمون رشد و تاثیر آن به چه صورت است. همه 
برنامه فرزندان کنار بزرگساالن است و شام دیروقت، در معرض قلیان بودن، سکون جلوی تلویزیون و تبلت 
و تلفن همراه و... بالی جان آنها شده است. برخی راهکارها را برای  افزایش قد کودکان می توان چنین برشمرد:

 کودکتان را در کالس ورزشی که پرشی باشد، ثبت نام کنید، مثل والیبال، بسکتبال و...
 غذاهای حاوی کلسیم زیاد و کالژن مثل پاچه، پای مرغ، کله جوش، اشکنه کشک، بادام درختی، مویز، 

انجیر خشک و... را در رژیم غذایی  فرزندتان فراموش نکنید.
 در یکی از مراکز دانشگاهی چند جلسه بادکش مچ پاها، مفصل ران ها و زانوها را نیز انجام دهید.

 و البته قبل از هر چیز اصالح شیوه زندگی فراموش نشود.

دکترالهاماختری
متخصص طب ایرانی

دکترمینامحبی
متخصص طب سنتی 

ایرانی

نزاع بر سر سفره موجب کاهش 
اشتهای کودکان می شود

خانواده ها باید خودشان  
میان وعده را در خانه تهیه 
آموزش های  و  کنند 
تغذیه ای الزم را به کودک 
یا نوجوان بدهند. یک 
ناهار خوب در مدرسه عبارت است از ساندویچی که از نان کامل و یک 
غذای غنی از پروتئین )گوشت، تخم مرغ، کره و...( تشکیل شده و از میوه 
تازه، سبزی یا هر دو، یا شیر به عنوان دسر استفاده شود. امروزه اعضای یک 
خانواده کمتر با هم غذا می خورند. در یک مطالعه کودکان مدرسه ای که 
همراه خانواده خود شام می خوردند، میوه و سبزی بیشتر و غذاهای سرخ شده 
کمتری استفاده می کردند. محیطی که غذا در آن صرف می شود، تاثیر زیادی 
روی اشتها و دریافت کودک خواهد داشت. انتظارات نا بجایی که والدین 
از فرزندشان دارند، نزاع بر سر سفره و سایر استرس های احساسی، تاثیر 
نامطلوبی خواهند داشت. محیط مناسب صرف غذا به گونه ای است که همراه 

با زمان کافی، آرامش و صحبت های خانوادگی در آن وجود داشته باشد.

دکترغالمرضاکردافشاری
متخصص طب ایراني، عضو هیات علمی 

دانشکده طب ایرانی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران

از روان کودکانمان حفاظت کنیم
نامناسب بودن فضای عاطفی و هیجانی 
که کودک با آن در تماس است، به 
مرور سبب ایجاد اشکال در مزاج کودک 
و ایجاد بیماری های جسمی و روانی 
مختلف خواهد شد. این فضا شامل 
تجربه کودک از محیط خانواده، رابطه بین کودک و مادر، کودک و پدر، کودک 
و سایر اطرافیان، روابط بین پدر و مادر، محیط مهدکودک و... است. انیمیشن ها، 
فضاهای مجازی و بازی های رایانه ای بخش دیگری از این فضا هستند، حتی 
استرس هایی که از نظر بزرگساالن کم اهمیت تلقی می شوند ممکن است برای 

یک کودک بسیار مهم و حتی فاجعه بار باشند.
لطیف کودکانه شان همخوانی  با روح  با هرچه  از مواجهه  را  کودکانمان 

ندارد، حفاظت کنیم.

موسیقی و کودکان در طب سنتی ایرانی
ابن سینا در کتاب قانون می گوید واجب 
است که کودک را جهت تقویت مزاجش 

به دو امر نافع ملزم کرد:
1. ورزش مالیم برای تقویت بدن

۲. موسیقی و تلحینی که کودک با آن 
بخوابد، برای تقویت نفس

در حدی که کودک پذیرای این دو باشد، باید لوازم ورزش و موسیقی را برای او 
فراهم کرد. اولین موسیقی برای کودکان، صدای آرامش بخش الالیی مادران است. 
روان شناسی امروز نیز موسیقی را در شکل گیری شخصیت کودکان موثر می داند. 
موسیقی باعث افزایش توانایی در استدالل کالمی و تقویت حافظه کوتاه مدت 
و خالقیت کودکان می شود و مهارت های شنیداری آنها را افزایش می دهد. با 

افزایش سن، کودکان از آواز خواندن بیشتر لذت می برند.

دکترمرضیهبیگم
سیاهپوش

متخصص طب سنتی 
ایرانی

دکترمریمالسادات
پاکنژاد

متخصص طب سنتي 
ایرانی

مصرف مداوم غذاهای شور و 
در سنین  می شود  باعث  شیرین، 

غذاها  این  به  نیز  بزرگسالی 
که  باشند  داشته  زیادی  تمایل 

بعضی  به  ابتال  زمینه ساز  می تواند 
یا  فشار خون  جمله  از  بیمار ی ها 

چاقی در آینده شود

 بهتر است کودک 
برای خواب مناسب 
به  روز  هر  شب، 
منظم ساعاتی  طور 

را ورزش و فعالیت کند.
  محیط خواب باید تاریک باشد. بهتر است در اتاق خواب 
کودکاني که از تاریکي مي ترسند چراغ خواب با نور کم روشن 

باشد.
 توصیه مي شود برای خواب راحت کودک، محیط خانه 

آرام و دور از سر و صدا باشد.
 به دلیل حرارت مزاج در سن کودکی دماي اتاق کودک باید 
مناسب رو به خنک باشد، دماي بیش از حد موجب خواب 
نامناسب مي شود. به طور معمول دماي ۲۴ درجه سانتي گراد 

توصیه مي شود.
 لباس مناسب خواب برحسب فصل و مزاج کودک متفاوت 
است، مثال در گرما برای کودکان گرم مزاج لباس کتان و در سرما 

برای کودکان سردمزاج، لباس پنبه ای یا پشمی مناسب تر است. 
  بهتر است هنگام خواب در هر فصلی از سال، پوششی 

هرچند نازک روی کودک بیندازید.
 توصیه می شود هنگام خواب سر کودک به سمت پنجره 

یا در معرض باد سرد قرار نداشته باشد.
 کودک را عادت دهید هر روز در ساعت معینی بخوابد و 

از خواب بیدار شود.
  در صورت امکان بهتر است کودک در طول روز نخوابد.

  کودک را از فعالیت های پرتحرک و بازی های رایانه ای 
پرهیجان در شب منع کنید.

  در سنین پایین، خواندن الالیی و تکان مالیم گهواره برای 
خواب کودک بسیار کمک کننده است.

  استشمام بعضی بوها مانند گل سرخ در به خواب رفتن 
کودک موثر است.

 اگر با رعایت تمام تدابیر، کودک شما هنوز برای خوابیدن 
مشکل دارد، حتما به پزشک مراجعه کنید.

دکترمنیرهسادات
مطهریفرد

متخصص طب سنتی 
ایران

تدابیر ساده اما موثر برای خواب مطلوب کودک

طب ایرانی شماره هفتصدوسی   دو آذرنودوهشت6


