


غذایی⌐امدادھای



⌐ ھای⌐برنامه⌐بر⌐گذار⌐تاثیر⌐فاکتورھای
غذایی⌐کمک

وضعیتdتغذیهdحادثهdدیدگانd
بحرانdازdقبل

اطالعdازdتاثیرdجدیdبحرانddبرd
جامعهdتغذیهdوضعیت



امدادهاي تغذیه اي
ھمگانیتغذیهھایبرنامه)الف

کلبرایغذاکنندهتامیننیھمگاتغذیهھایبرنامه
وکالریکیلو2100انرژیحداقلبادیدهحادثهجمعیت

.بحرانوقوعاوایلدرپروتئینگرم50
dفیزیکیdفعالیتdوdسوءتغذیهdابتالبهdھواوdسردیdبا(

. )یابدdمیdافزایشdمقدارdاینdسنگین
انتخابیتغذیهھایبرنامه)ب



نیھمگاتغذیهھایبرنامهدر
:بایدغذاییاقالم

مردمعاداتونیازمیزانسازگاربا
توزیعوذخیره،نقلحمل،درآسان
عادالنهتوزیع
فرھنگینظرازپذیرشقابل
پذیرآسیبگروھھایبرایھضمقابل

⌐ به⌐سن⌐نظرگرفتن⌐در⌐بدون⌐غذایی⌐جیره
⌐خانوار⌐شودو⌐می⌐توزیع⌐یکسان⌐طور
.کنند⌐می⌐تقسیم⌐نیاز⌐مبنای⌐بر⌐ھا



توزیعبرایغذاھاانواع

d ترینdمتداولdغذایی،dھایdجیرهdدر
dروغنdحبوبات،dغالت،معموالdمواد
d ازdموادdسایرdوdاستخوراکیdھای

ادویهdچای،dطعام،dنمکقبیل
d ولیdندارندdایdتغذیهdارزشdمستقیما

d قرارdتاثیرdتحتdراdغذاییdموادdمزه
.دھندdمی





برنامه هاي تغذیه انتخابی)ب
Selective Feeding Program

dوdپذیرdآسیبdگروھھایبرایdاضافیdغذایdتامین
.دارندdایdتغذیهdبازتوانیبهdنیازdکهdآنھایی

dشاملdبرنامهdھای:
تغذیهdتکمیلی

Supplementary Feeding Programs (SFPs)
dتغذیهdدرمانی

)Therapeutic Feeding Programs (TFP



تغذیهبرنامهپذيرشمعیارھاي
انتخابی

سنdکمترd59ازdماه
اگرdسنdنامعلومdباشدdقدdکمترd110ازd

مترdسانتی
کودکانdبزرگترd5ازdسالdباdسوتغذیهd

شدیدdیاdمتوسط
درdموردdکودکانd6زیرdماهdکهdازdشیرdمادرd

تغذیه
گیرندdمیdجایdبرنامهdدرdمادرانdکنند،dمی



تکمیلیتغذیهبرنامه

d درdمیرdوdمرگdوdسوتغذیهdشیوعdکاھشdکلیdھدف
پذیرdآسیبdگروھھای

:دریافتdزمان
سوتغذیهdکودکانdشایعdبوده
عدمdتامینdکالریdموردنیازdزنانdباردارdوdشیردهdاز d

خشکdجیرهdطریق
:شاملdبرنامهdاین

dارایهdغذایdپختهdدرd500(محلdکیلو700تاdکالریdدر d
)روز

dیاdتوزیعdجیرهdکیلو1000-1200(خشکdکالریdدرdمنزل(



تکمیلیتغذیهشروعزمان

طیdبررسیdآنتروپومتریکdتصادفیdدرd6کودکانd
2dزیرdقدdبهdوزنdشاخصdآنھا% 10ماھه،59dتا

استانداردdازdمعیارdانحراف
)درمانی⌐یا⌐تکمیلی⌐تغذیه⌐برنامه( 
dبزرگساالنdباBMIdکمترdالغری(17ازdمتوسط(

تکمیلی⌐تغذیه⌐واجد

dباBMIdکمترdالغری(16ازdشدید  (
درمانی⌐تغذیه⌐⌐واجد



d برنامهdیکdبهdاقدامdبرایdگیریdتصمیم
انتخابیdغذای

اقداموضعیتیافته
غذابهدسترسی

خانوارسطحدر
کیلو2100ازکمتر
فردھربرایکالری

جیرهمقدارنامطلوبوضعیت
تاعمومیغذایی

افزایشمطلوبحد
یابد

سوتغذیهمیزان-
بیشتریا% 15

عواملباھمراه
مانندکنندهتشدید
سرخک،اپیدمی
باالیبروز
تنفسیبیماریھای

میزاناسھال،و
ازبیشترمرگخام

در2
-10000

تکمیلیتغذیهحادوضعیت
اعضایھمه

آسیبگروھھای
ویژهبهپذیر

باردارزنانکودکان،
شیردهو
درمانیتغذیه

بهمبتالافرادبرای
شدیدسوتغذیه



:ادامه
اقداموضعیتیافته

سوتغذیهمیزان
-9یا% 14ازکمتر

عواملباھمراه5%
کنندهتشدید

معرضدروضعیت
خطر

درمانیتغذیه
بهمبتالافرادبرای

سوتغذیه
تکمیلیتغذیه

برایمندھدف
کهافرادی
ایسوتغذیه
ھستند

سوتغذیهمیزان
و%10ازکمتر

تشدیدعواملبدون
کننده

نیازیمداخلهبهقبولقابلوضعیت
نیست

خدماتارائهدر
افرادبهعمومی
توجهایسوتغذیه
شودبیشتری



:تکمیلیتغذیهبرنامهانواع

جانبهھمهتکمیلیتغذیهبرنامه- 1
میزانdوزن(الغریسوتغذیهdبرايdقدdکمتر d

%  15ازdبیشتر) استانداردdمیانهdاز-2SDاز
10 %ھمراهdباdعواملdتشدیدdکنندهd

سوتغذیه
مندھدفتکمیلیتغذیهبرنامه- 2
درصد10ازبیشترسوتغذیهمیزان
5تشدیدعواملسایرباھمراهدرصد

اپیدمیکعفونیبیمارییاسوتغذیهکننده



تکمیلیdتغذیهdھایdبرنامهdانواع

آمادهتکمیلیتغذیه1)
dدرdغذاییdوعده1d–4درdآمادهdغذایdصرف
مکانdیک

d کیلوکالری500d–700كنندهdتامینdبايدdغذا
وdانرژي

25–15dگرمdپروتئین
خشکتکمیلیتغذیه) 2

dبرای) ھفتگیdطورdبه(خشکdھایdجیرهdتوزیع
-1000(ایdسوتغذیهdافرادdتغذیه
)کیلوکالری1200



d خشکdتکمیلیdتغذیهمعایبdوdمزایا
آمادهdو

:خشکdتغذیهdیdمزایا
پرسنلdکمتر
dسازمانdدھیdآسانdتر
dدھیسرویسdبهdکودکانdبیشتری
احتمالdبیماریھایانتقالdواگیرdدرdبینdکودکان d

کمترپذیرdآسیبdایdسوتغذیه
ووقتاتالفdکمترمادران
dدسترسیdبهdجمعیتdپراکندهdآسانdتر
جلوگیریdجابجاییdوdتغییرdدرمکانdشرایطdقحطی

:خشکتغذیهدرعمدهمعایب
سوتغذیهمبتالیانبرایشدهگرفتهنظردرجیره
شودصرفخانوارکلبرای



درمانیتغذیه
پذیرشمعیارھای

وزنdبرایdکمترقدd3از-dانحرافdمعیارdازdیامیانگین d
110dازdکمترdقدdیااستانداردdمیانگین% 70ازdکمتر

)ماراسموس(سانتیمتر
ادمdدرdمبتالیانdبهdکواشیورکورdیاdماراسموس–

کواشیورکور
اقدامات

آنتیdبیوتیکdدرمانیdباdطیفdوسیع
dدھیدراتاسیونdیا(دھانیdبینی (
واکسیناسیونdعلیهdسرخک
تجویزdدزھایdنرمالیdازdویتامینA



.....ادامه

رژیمdبازتوانی:dغذایdغنیdازdانرژیdدر d
متعددdزمانیdفواصل

وdانرژیdکالریdکیلو150–200کنندهdتامینddروزانه(
)کودکdوزنdکیلوگرمdھرdدرdپروتئینdگرم2–3
مراقبتdھمراه:پزشکیdباdغذاdدادنdھرdسه d

یکبارساعت



درمانیتغذیهھایبرنامه
کودکان

:ھدف
d بهdمبتالdکودکانوdنوزادانdمیروdمرگdمیزانdکاھش

شدیدdسوءتغذیه
:ناتdامکا

dوجودdپرسنلdماھر
واحدdنبودdمسکونی
کودک50dپذیرش

نیمهdدرآنھاdازdیکی(غذاییdوعده6d–8حداقلdارائه
)شب

d حضورdامکانdصورتdدرdوdکودکdھرdبرایمراقبdوجود
مادر



تغذیهبرایعمومیھایروش
درمانی

کودکانdمبتالdسوءبهdتغذیهdانرژی–پروتئین d
dباdآمادهdھایdرژیمdباdمکررdتغذیهشدید
دارندdنیازdبیشترdقندdوdکمdپروتئین

فرموالیF100dوF75dبهdآسانیdتھیهdیاdبهd
dھستندdدسترسdدرdپودریdھایdفرمولdصورت
.کردdمخلوطdآبdباdراdآنھاdتوانdمیdکه



.....ادامه
حادdمرحلهdدر
dمایعF75dدرdطولdشبانهdروزd4ھرdساعت
ادامهdتغذیهdباdشیرdمادر
دریافتdانرژیd80–100روزانهdکیلوکالریdبهdازایd

بدنdوزنdکیلوگرم
:نسبیdبھبودیdازdپس
7–2dبعدروزdنیجایگزیdغذایباdآمادهF100
فرموالیبودنمناسبF100dبرایdکودکانdباdسنd

ماه24dازdبیش
dافزایشdمحتوایdانرژیdباdاستفادهdازdروغن
سهdبارdدرdروزdفرموالیF100dمخلوطیdازdرژیم d

روزdدرdغذاdوعده6dجمعاdکهdوعده3dدرdغذایی



F-100 F-75 ترکیبات
80 gr 25 gr dچربیdشیرخشک

گرفته
50 gr 70 gr شکر

___ 35 gr غالتdآرد

60 gr 27 gr نباتیdروغن

1000 ml 1000 ml آب

20 ml 20 ml امالحdمخلوط

140 mg 140 mg ويتامینdمخلوط



F-100 F-75 اجزاء
100kcal 75kcal انرِژی

2.9 gr 0.9 gr پروتئین
4.2 gr 1.3 gr الکتوز

5.9mmol 3.6 mmol پتاسیم
1.9mmol 0.6 mmol سديم

0.73mmol 0.43 mmol منیزيوم
2.3 mg 2 mg روی

0.25 mg 0.25 mg مس
12% 5 % d پروتئینdارdحاصلdانرژي

ھا

53% 32% d چربیdارdحاصلdانرژي
ھاا

419mOsmol/L 233 mOsmol/L اسموالريته



بهبوديعالئم
کاھشd5(ادمd9تاdروزdبعدازdتغذیهdدرمانی(
وزنd10- 15(گیریdگرمdبهdازایdھرdکیلوگرمd

)بدنdوزن
بھبودdوضعیتdافزایش( عمومیdاشتھا–

)آگاھانهdرفتار–طبیعیdمدفوع


