موانع تغذیهي سالم در کودک و نوجوان

کالهی که پشم ندارد!
دکتر سیدمحسن مداح
قصهي کم و زیاد خوردن بچهها غصهي خیلی از پدر مادرهاست؛ مشکالتی از جنس رفتار که راه حل پزشکی با تجوویز دارو ،آنگونوه کوه وایودی
انتظار دارند ،ندارد .علت بیاشتهایی مزم کودکان بر سر سفرهي غذا و گاه پرخوري و بهقویی «اشتهاي کاذب» آنان بهدییل وجود مشوکلی در مراکوز
دریافت غذا در مغز نیست و عموماً نمیتوان دییل بایینی و آزمایشگاهی براي ای رفتارها یافت و تنها مربوط به نحوهي تربیت تغذیه و مدیریت وایدی
است.
کودکان صبح و عصر از خوردن بستنی سیر نمیشوند؛ آبمیوه را به آب ،کیک و کلوچه را به یقمهي نان عصرانه و غذاهاي رستورانی را بوه نوان و
یوبیاي شام ترجیح میدهند .کودکان همه شبیه هماند ،غافل از نیازها؛ و ای ما وایدی هستیم که باید نظم در تغذیه را در مهمتری دوران رشد با «چه
بخوریم ،چقدر بخوریم و چهوقت بخوریم»« ،بهموقع» براي کودکانمان تعریف کنیم و «بر سر آن بایستیم» .همهچیز در اویی بار رقم میخورد؛ جایی
که عکسایعمل وایدی تعیی کنندهي رفتارهاي غذایی کودک براي آینده است :اویی بار که کودک از خوردن شیر طفره رفت ،اویی بار کوه از دیودن
غذایی که مورد عالقه اش نبود اعالم انزجار کرد ،اویی بار که در سوپرمارکت براي خرید فالن چیز بهانه گرفت و اویی بار کوه در میوان روز بوهجواي
یقمهي نان از هلههویه استفاده کرد و. ...
هیچ بیاشتهایی در کودک بیسبب نیست و عواملی مثل ایگوي خواب ،پراکندهخواري کودکان در طول روز ،اسوتر و  ...در آن نقو دارنود و در
مقابل اشتهاي کاذب و پرخوري در کودکان (و بزرگساالن) تنها یک تمایل قلبی به خوردن اقالم غذایی باب طبع است و نه یک پیام فیزیویوژیک.
 ...و آخر داستان به ای جا میرسد که گاهی پس از کج رفت دیوار رشد و تغذیهي کودک و نوجوان تا ثریا ،وایدی زمانی بوه فکور اصوال شویوهي
تغذیهي فرزند خود میافتند که یا خیلی دیر است و دیگر آب رفته در جوي رشد نوجوان برنمیگردد یا اگور هوم فرصوتی بواقی اسوت ،وایودی دیگور
نمیتوانند اصول صحیح تغذیه و رشد را در کودک و نوجوان «حرفنشنو» که غرق در «عادات شیری » است ،پیاده کنند و ناتوانی وایدی در مقابله بوا
عادات کودک و نوجوان (که خود رییسی است) مصداق ای مَثَل براي وایدی است که «کاله طرف پشم ندارد»!
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یادآوري
یکی از مشکالت و ریشههاي اصلی کمخوري در کودکان و نوجوانان کماشتها و کموزن ،وجود بینظمی در تغذیه است .اساساً حجم معدهي کودک
نسبت به بزرگساالن کم است و الزمهي وجود اشتهاي کافی و بروز پیام گرسنگی براي دریافت غذا ،پرهیز از پراکندهخوري و بیدار شدن بوهموقوع در
صبح و خواب کافی در شب است .چنانچه در فاصلهي سه ساعت قبل از غذا ،هر گونه خوردنی شامل میوه یا خووراکی (حتوی تونقالت مفیود) توسو
کودک میل شود ،اشتهاي وي براي وعدهي اصلی غذایی (یعنی ناهار ،شام یا عصرانه) مختل خواهد شد .بنابرای اگر کودک یا نوجوان نسبت به یکوی
از وعدههاي غذایی کماشتهاست ،اویی قدم براي حل مشکل ،حذف پراکندهخوريهاي کودک است .صرف میوه و شیر نیز در فاصلهي  3ساعت قبول
از غذا براي ای کودکان جایز نیست .الزم بهذکر است که شیر خوردن بیموقع در کودکان باالي یک سال دییل شایعی در بیاشتهایی کودکان  7تا 3
سال است.
در کودکان صرف میانوعدههاي منظم اهمیت زیادي دارد و میتوان با منتقل کردن زمان مصرف تنقالت و هلههویه به بعد از شام و اضافه کوردن
یک وعدهي عصرانه به وعدههاي غذایی روزانه تا  %78انرژي دریافتی کودک را افزای داد و کمبود وزن بسیاري از کودکان نیز در همی حدود %78
کمتر از وزن ایدهآل است .کودکان کموزن میباید مصرف تنقالت ،حتی تنقالت مفید مثل خشکبار و نیز سایر هلههویههوا را بوه بعود از شوام موکوول
کنند .مصرف میوه در ای کودکان در طول روز نباید بهصورت پراکنده باشد و بهتری زمان مصرف میوه در فاصلهي نیم ساعت بعد از صورف غوذا یوا

بالفاصله بعد از غذاست .همچنی کودکان براي صرف ناهار و شام نباید تابع بزرگساالن باشند .کودکی که ساعت  0صوبح صوبحانه مویخوورد ،بایود
ساعت  11و نیم تا  17ظهر ناهار میل کند تا عالوه بر ای که از پراکندهخواري قبل از ناهار در امان بماند ،براي میانوعدهي عصر نیز اشوتهاي کوافی
داشته باشد.
دیر خوابیدن در شب و جبران آن در روز که منجر به دیر بیدار شدن صبح یا بهزور برخاست از خوواب در صوبحگاه شوود ،مویتوانود در کودکوان و
نوجوانان مستعد الغري ،کموزنی آنان را تشدید کند .خواب بعد از ظهر در ای کودکان جایز نیست .براي داشت اشتهاي مناسب در وعودهي صوبحانه
خواب کافی شب ضروري است و در کودکان مدرسهرو الزم است پس از حداقل  9ساعت خواب شبانه ،با فرصت کافی و عدم تر و اسوتر بوراي
دیر رسیدن به مدرسه ،اشتهاي مناسب براي صبحانه را ایجاد کرد .صبحانهي مناسب باید حدود  %78نیاز تغذیهاي انسان را در روز تامی کنود .صورف
صبحانه در کودکان اهمیت بیشتري دارد زیرا بهدییل رشد سریع و عدم توانایی بدن کودک در ذخیرهسازي کافی مواد در کبد ،ناشتاي طوالنی از زموان
صرف شام تا نزدیک ظهر به روند رشد کودک یطمه خواهد زد.
تاثیر گریز از صبحانه در وزن افراد بزرگسال و کودکان با توجه به استعداد ژنتیکی آنان متفاوت است .برخی کودکان با عدم صرف صوبحانه ممکو
است دچار الغري و کوتاهی قد و برخی دیگر مبتال به افزای وزن و چاقی گردند .بهعبارت دیگر با نخوردن صبحانه بخت خوار شودن فورد از وزن
ایدهآل افزای مییابد .شروط الزم براي صرف صبحانهي مناسب ای است که اوالً کودک شب تا دیروقوت بیودار نمانود و صوبح خصوصواً در دوران
مدرسه بدون خستگی و خوابآیودگی و با داشت وقت کافی براي صرف صبحانه و آماده شدن براي مدرسه بیدار شود.
عالوه بر آن ،عرضهي اقالم غذایی توس بوفهي مدرسه در آخری ساعات حضور دان آموز «غافل» از نیازهاي تغذیهاي خود ،نیز یکوی از عوامول
مهم برهم زنندهي نظم تغذیهي کودکان و نوجوانان است .اساساً مصرف هر نوع غذا در ساعات نزدیک به ناهار در مدرسه ،موجب بیاشتهایی کودک و
نوجوان در وعدهي اصلی غذایی میشود.

