
نکته مهم در مورد ابتالی کودکان به کرونا، این است 
کووید-19  به  شیرخوار  بچه های  ابتالی  تاکنون  که 
مراقبت های  تمام  همین  برای  و  بوده  ابتالی سبکی 
معمول را حتی اگر مادر مبتالست باید برای کودک 
انجام شود ولی در بچه های دبستانی گزارش مرگ هم 
داشتیم و بحثی که در حال حاضر مطرح می  شود، این 
است که کرونا در ایران جهش هایی داشته و باید در 
آینده ببینیم این بیماری در مورد بچه ها چه تغییری 
خواهد کرد. مهم این است که در زمان ابتالی بچه ها، 
مراقبت و خورانش مناسب را برای آنها داشته باشیم. 
مادری که مشکوک یا مبتال به کرونا است باید قبل 
از شیردهی شیوه نامه بهداشتی را رعایت کند؛ به این 
صورت که قبل از شیردهی 20 ثانیه دست ها را با آب 
و صابون بشوید و در تمام مدت شیردهی، ماسک بزند. 
اگر در آن زمان عطسه کرد، باید ماسک را تعویض 

کند و با بچه حین شیردهی صحبت نکند. 
مادران باید بدانند، خود شیر مادر به ایمنی بچه ها و 
مقاومت در برابر بیماری کمک می  کند اما اگر خود 
دهد،  شیر  کودکش  به  نتواند  بیماری  دلیل  به  مادر 
راه های مختلفی پیشنهاد می  شود که شیر مادر را قطع 
نکند. به طور مثال می  تواند شیر را بدوشد و با قاشق 
تا  بچه شیر دهد  به  دیگر  فرد  یا یک  بدهد  بچه  به 
حتی االمکان از شیر خشک و غذای آماده استفاده نشود. 
زمانی که کودک هم به کرونا مبتال شد، برنامه غذایی 
کودک در وعده های غذایی منظم ادامه پیدا کند. به 

طور مثال، کودک 9 تا 11 ماهه در هر وعده به اندازه 
یک لیوان باید غذا بخورد و حتما بین غذای اصلی، 
میان وعده پیش بینی شود. از گروه های غذایی 6 گانه؛ 
قرمز و سفید،  لبنیات، گوشت  میوه و سبزی،  یعنی 

تخم مرغ کنار غالت و حبوبات در وعده های مختلف 
گنجانده شود. مصرف آب کافی نیز خیلی کمک می  کند، 
به ویژه کودکی که اسهال و استفراغ دارد، حتما باید 
تهوع  که حالت  بخورد. کودکی  کافی آب  میزان  به 

دارد و غذا را بر می  گرداند هم باید وعده های غذایی 
کوچک و متعدد برایش در نظر گرفت تا اینکه وزنش 

را از دست ندهد. 
دوران  این  در  خیلی   C و   A ویتامین  کل،  در 
کمک کننده است. ویتامین A در انواع گوشت ها و 
هویج  بنابراین حتما  می  شود  یافت  وفور  به  هویج 
حالت  کودک  وقتی  بریزند.  کودک  سوپ  در  را 
تهوع دارد، مادر باید غذا را در مقادیر کوچک به 
او بدهد و هرگز غذا را با زور به کودک نخوراند. 
که  سبک تر  سوپ های  است،  بهتر  بیماری  اوایل 
باید  شود.  داده  کودک  به  است  سبزیجات  حاوی 
ولی  نیست  حساس  حرارت  به   A ویتامین  بدانید 

C در حرارت از بین می  رود. مقداری ویتامین 

نگاه متخصص تغذیه

مبتال  پسرتان  لطفا توضیح دهید چگونه  : خانم صالحی! 
به کرونا شد؟

از  بعد  داشتم.  تب  و  گلودرد  شدید،  درد  بدن  شدم.  مبتال  من  ابتدا 
دو روز تست کرونا دادم که منفی بود ولی چون نگران بودم، تست 
پی سی آر هم دادم که در آن تست نشان می  داد که مبتال هستم. همسرم 

هم مبتال شد ولی عالئمش خفیف تر از من بود. 
هر دو سردرد و سرگیجه هم داشتیم و من دچار تنگی نفس هم شده 
اینکه من و همسرم مبتال  بودم. عالئم پسرم یکی - دو روز بعد از 

شدیم، بروز پیدا کرد.
: پسرتان چند ساله است؟

پسر من 1 سال و 2 ماهه است و هنوز شیر مادر می  خورد. 
: عالئم پسرتان شبیه شما بود؟

نه، ابتدا بیقراری می  کرد و ناآرام بود و هر غذایی که به وی می  دادم 
را باال می  آورد. بعد هم تب کرد و اسهال هم داشت.

: عالئم تنفسی نداشت؟
سرفه و نفس تنگی اصال نداشت. با این حال من تا دیدم پسرم تب کرده 
او را نزد پزشک بردم. ابتدا سطح اکسیژن خون پسرم را اندازه گیری 

کردند که خدا را شکر خوب بود و بعد هم یک شربت دادند که هر 
8 ساعت یکبار باید به وی می  دادم. 

: بی اشتهایی و ناآرامی کودکتان تا چند روز طول کشید؟
کال 3 تا 4 روز هر غذایی که به وی می  دادم را نمی خورد و اگر اصرار 
می  کردم همه را باال می  آورد ولی اسهال فقط یک روز داشت. من دارو 
را بعد از غذا به او می  دادم و شاید همین کار باعث می  شد، برای اینکه 
دارو را نخورد، غذا را هم باال می  آورد ولی تبش بعد از 2 روز قطع شد.

: چه غذایی برایش درست می  کردید؟
سوپ ماهیچه و مرغ برایش درست می  کردم اما بی اشتها بود و من 

اصرار نمی کردم و فقط شیر خودم را می  خورد.
: آیا در زمان شیر دادن به پسرتان ماسک می  زدید؟

بله، وقتی نزد پزشک رفتم به من توصیه کرد حتما موقع شیر دادن 
ماسک بزنم و در منزل هم از پسرم فاصله بگیرم و شب هم بعد از 
اینکه پسرم شیرش را خورد نباید کنار خودم می  خوابید. در کل، غیر 

از زمان شیر دادن هم من در خانه تا 10 روز ماسک می  زدم.
: در زمانی که پسرتان هم مبتال شد چه نگرانی هایی داشتید؟
من خودم نفس تنگی و سرفه داشتم، نگران بودم که پسرم هم همین 

عالئم را داشته باشد و نیاز به بستری شدن پیدا کند. مشکل دیگر این 
بود که من و همسرم به شدت بدن درد داشتیم و بی حال بودیم و اصال 
توانایی انجام کارهای روزمره مان را نداشتیم اما با این حال نمی توانستیم 

از کسی کمک بگیریم یا پسرم را به آنها بسپاریم. 
من با خودم فکر می  کردم که شاید اگر من فرزندم را از همان زمانی 
که فهمیدم مبتال شدم از خودم دور می  کردم، مبتال نمی شد. برای شیر 
دادن به پسرم هم نگران بودم چون می  ترسیدم شاید از طریق شیر هم 

بیماری منتقل شود.
: چه مدت طول کشید که عالئم بیماری در پسرتان از بین رفت؟
تب و اسهالش که در عرض یکی- دو روز از بین رفت ولی پسرم 
بعد از اینکه عالئم هم نداشت، بی اشتها بود و خوب غذا نمی خورد. 
اما  نمی کردم  اصرار  ولی  بدهم  مایعات  او  به  می  کردم  سعی  من 
هنوز  شده،  بهتر  حالش  اینکه  وجود  با  که  است  این  من  نگرانی 
را  برنج  مثل  جامد  غذاهای  نیست، مخصوصا  سابق  مثل  اشتهایش 
نمی خورد و فقط به غذاهای آبکی تمایل دارد، آن هم به مقدار کم. 
باز  بهتر شد،  بیماری اش  اینکه عالئم  از  بعد  روز   10 هفته  تا یک 

هم بی اشتها بود و غذا نمی خورد.
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بعد از برطرف شدن عالئم کرونا، باز هم پسرم کم اشتها بود! 

انتقال ویروس کرونا از طریق شیر 
مادر تا به حال گزارش نشده است 
و هرگز توصیه بر این نیست که 
مادر هنگام ابتال به کرونا، شیرش 

را قطع کند. 
مادر باید در زمان بیماری دستش 
شرایط  اگر  بشوید،  خوب  را 
را  شیردهی  اجازه  جسمی اش 
و  بدهد  شیر  ماسک  با  می  دهد 
بعد باید با فاصله از کودک باشد. 
یک بیماری ویروسی مثل کرونا 
افراد  گرچه مشخص نیست، در 
بروز  می  خواهد  چگونه  مختلف 
اگر  مجموع،  در  ولی  کند  پیدا 
مثل  خطرساز  عوامل  بچه ای 
بیماری های قلبی، کلیوی، ریوی، 
چاقی بیش از حد یا دیابت نداشته 
باشد و کودک هم دچار عوارض 
جدی کرونا نشده باشد، مواردی 
دریافت  تغذیه،  در  مشکل  مثل 
طبیعتا   و  شدید  اسهال  مایعات، 
با گفتن عالئم هشدار به والدین، 
نیازی به مراقبت در بیمارستان و 

ندارد.  بستری شدن 
این عالئم هشدار طی هفته اول 
بیماری ممکن است با هفته دوم 

باشد.  متفاوت 
در هفته اول خود ویروس عوارض 
مختلفی ایجاد می کند و در هفته 
کودک  ایمنی  واکنش های  دوم 
و  کرد  خواهد  ایجاد  مشکالتی 
قلب،  روی  عوارضی  می  تواند 

کبد و عضالت بگذارد. 
برایش  که  کودکی  بنابراین، 
می  شود  داده  کرونا  تشخیص 
اوال باید ویزیت پیگیری بعد از 
ثانیا  و  باشد  داشته  ساعت   72
به والدین  را  باید عالئم هشدار 

اعالم کرد. 
که  است  این  هشدار  عالئم 
و  شد  قطع  کودک  تب  اگر 
سرفه  شد،  آغاز  تنفسی  عالئم 
تند،  و  سخت  تنفس  شدید، 
رنگ پریدگی  و  بیحالی  عالئم 
هشدار  موارد  این  همه  شدید، 
نیاز  کودک  شود،  مشاهده  اگر 
حتی  و  آزمایشگاهی  ارزیابی  به 

دارد.  تصویربرداری 

بیماری های  در  نکته  مهم ترین 
ویروسی دریافت مایعات و رژیم 
بتواند  کودک  که  است  پرانرژی 

کند.  تحمل  را  بیماری 
برای شیرخواران ادامه شیر مادر و 
توجه به اشکال جذب شیر خیلی 
مهم است زیرا برخی کودکان در 
است  ممکن  شیرخوارگی  سنین 
به صورت موقت در هضم شیر 
و الکتوزش دچار مشکل شوند. 
و  اسهال  کودک  که  مواردی  در 
استفراغ دارد، استفاده از سرم های 
خوراکی بجا و به مقدار مناسب، 
کار  که  کند  کمک  می  تواند 
بقیه  بیمارستان نکشد.  به  کودک 
ابتالی  زمان  مثل  هم  مراقبت ها 
کودک به سرما خوردگی است. 
غذای کودک در این دوران، نباید 

باشد.  چربی زیاد داشته 
مادر سعی کند پروتئین کافی در 

بگنجاند.  کودک  غذای 
به عالوه، قنداق و شربت هم در 
دوران بیماری به کودک ندهند، 
منابع  از  استفاده  که  حالی  در 
پیچیده تر  کربوهیدرات  غذایی 
انواع غالت و سیب زمینی  مثل 
در برنامه غذایی به صورت پوره 
بهبود  روند  به  می  تواند  شده 

کند. کمک 

قنداق و شربت 
در زمان بیماری 
به کودک ندهید! 

 دکتر علیرضا ناطقیان
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

نگاه فوق تخصص عفونی کودکان 

تاکیددکترنسرینامیدواربهسوژه»میزگردتغذیه«

به کودک مبتال به کرونا، در وعده های کوچک ولی متعدد غذا بدهید! 

اوایل همه گیری ویروس 
که  می  شد  گفته  کرونا، 
مبتال  کرونا  به  کودکان 
نمی شوند اما با افزایش 
سرعت شیوع بیماری، کم کم کووید-19 
سراغ کودکان هم رفت. هر چند مرگ و 
میر کودکان در این بیماری قابل توجه 
نیست اما  معموال کودکان نسبت به بسیاری 
از بیماری ها آسیب پذیر ترند و نگرانی از 

ابتالی آنها بیشتر است. 
در این شماره »میزگرد تغذیه«، وضعیت 
بررسی  را  ماهه ای   2 و  1سال  کودک 
می  کنیم که پدر و مادرش به کرونا مبتال 
شدند و خودش هم با عالئم خفیف تر، 
بیمار شده  اما نکته قابل توجه این است 
که در زمان ابتالی کودک شیرخوار به 
کرونا چه نکاتی را باید رعایت کرد و 
چه تغذیه ای در این شرایط برای کودک 

مناسب تر است.

 مهدیه 
آقازمانی 
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کرونـا در شیرخوارگی 

زمانی که کودک هم به کرونا 
مبتال شد، برنامه غذایی کودک 

در وعده های غذایی منظم 
ادامه پیدا کند. به طور مثال، 

کودک 9 تا 11 ماهه در هر 
وعده به اندازه یک لیوان باید غذا بخورد و 
حتما بین غذای اصلی، میان وعده پیش بینی 

شود. وقتی کودک حالت تهوع دارد نیز مادر 
باید غذا را در مقادیر کوچک به او بدهد و 

هرگز با زور به کودک نخوراند 
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