


مدیریت تغذیه در بحران

فعالیت بین بخشی است کھ در آن سازمانھای ذیربط در زمینھ ھای

پاســخ دھــی و بازتوانی–آمادگی –پیشگیری 

:برنامھ ریزی و ھمکاری  داشتھ باشند بھ منظور 

تامین انرژی کافی برای عموم مردم و سالم بودن مواد غذایی



هدف اصلی سیستم مدیریت تغذیه در بحران
 در منطقھ حادثھ دیده سوءتغذیھپیشگیری از شیوع
جلوگیری از بروز موارد جدید سوءتغذیھ
ارتقاءکیفیت خدمات تغذیھ ای



نیازهاي اساسی افراد در شرایط بحراننیازهاي اساسی افراد در شرایط بحران
آب

بھداشتdمحیط

پناھگاه

مراقبتھايd

بھداشتي

غذاdوdتغذيه



تاثیر بحران هاي طبیعی بر وضع تغذیه  بستگی بهتاثیر بحران هاي طبیعی بر وضع تغذیه  بستگی به
oنوعdاثر(بحرانdسیلdوdطوفانdبروضعیتdتغذیهddحادثهdدیدگان d

)زلزلهdازdبدتر

oمدتdزمانdاثرdبحران
oوسعتdمنطقهdتحتdتاثیربحران
oوضعیتdتغذیهdمنطقهdقبلdازdبحران





احتیاجات انرژي و پروتئین احتیاجات انرژي و پروتئین ازتامینازتامیناطمینان اطمینان براي براي 
::باید شناسایی شودباید شناسایی شودعوامل زیرعوامل زیر

تركيب سني و جنسي جمعيت
 مردان و زنان (ميانگين قد و وزن افراد بالغ(
 ميزان فعاليت فيزيكي
 درجه حرارت محيطي
 سوءتغذيه و بيماري
 امنيت غذا




انرژیانرژیddتأمینتأمین

کارشناسانکمیتهدرFAO/ WHOمشترکگزارشاساسبر
:1985سالمشورتی

d 2100:بحرانھاdدرdنیازdموردdانرژیdمیانگین
کالریdکیلو

جنسی/ سنیتوزیعمختصات.1
توسعهحالدرکشورھای

155،169(بالغوزنانمردانقدمیانگین.2
)مترسانتی

22تا20بین) BMI( بزرگساالنوزن.3

متعادلفیزیکیفعالیت.4

مادرشیرباتغذیه. 5



ترکیب جمعیتی کشور هاي در حال توسعه
جمعیتكلازدرصدگروه

12سال4-0
12سال9-5
11سال10- 14
10سال15- 19
49سال20- 59

607ازباالتر
2.5باردارزنان

2.5شیردهزن
51.49مونث/مذكر



انرژي وپروتئین مورد نیاز بر حسب گروه سنی انرژي وپروتئین مورد نیاز بر حسب گروه سنی 
سنیگروه

سالحسببر
مردوزن

ازدرصد
جمعیتکل

موردپروتئین
گرم(نیازروزانه

(

موردانرژی
نیازروزانه

4 -0 12.4 15 1290
9 -5 11.7 24 1860
14 -10 10.5 30 2210
19 -15 9.5 48 2420
59 -20 48.6 42 2230

60+ 7.2 42 1890
باردارزنان 2.4 اضافی% 60 285+
شیردهمادران 2.6 اضافی% 60 500+
جمعیتکل 46 2070



محاسبه انرژي مورد نیاز، بستگی به شرایط زیر دارد محاسبه انرژي مورد نیاز، بستگی به شرایط زیر دارد 
oدمایdمحیط

oوضعیتdبھداشتdوdتغذیه d

جمعیت

oفعالیتdفیزیکی

oتوزیعdدموگرافیdجمعیت



محیطمحیطddدمایدمای

20oC= مبنادمای

سانتیدرجه20ازکمتردمایدر
ھرازایبه

درجه20زیرگرادسانتیدرجه5
پایهانرژیبهکالریکیلو100

.گرددمیاضافه



کالریدما
20کیلوکالری2100گرادسانتیدرجه

15کیلوکالری+100گرادسانتیدرجه

10کیلوکالری+200گرادسانتیدرجه

5300گرادسانتیدرجه+
کیلوکالری

0400گرادسانتیدرجه+
کیلوکالری



فیزیکیفیزیکیddفعالیتفعالیت

2100dکیلوdکالریdانرژیdموردdنیاز
dباdسالمdافرادdتغذیهdوdسالمتdحفظdبرای

معمولdتحرک

فعالیتd100+متوسط kcal

فعالیتdتامتوسطd150+شدید kcal

فعالیتd250+شدید kcal



جمعیتجمعیتddتغذیهتغذیهddووddبھداشتبھداشتddوضعیتوضعیت

d موادکمبودdباdجوامع:درdانرژیبهddنیازdافزایش
.باالdسوءتغذیهشیوعdیاdغذایی

2100dکهکودکانیبرایکیلوکالریdازdقبلdسوء d
d بزرگساالنdوdنوجوانانdبرایوdاdداشتهتغذیه
d بهdکالریdکیلو100d- 200بایدdباشدdنمیdکافی
.نمودdاضافهdپایهdکالریdمقدار



پروتئینپروتئین
:  نیازdموردddمیانگین

46 -50dگرمdازکل% 10- 12یاddانرژی

8-12غالتdدرصد

پروتئینdحبوباتdبیشd2ازdبرابرdغالت

ddپروتئینdھایdمنشأddحیوانی
dماھی- پنیر- گوشت–مرغdتخم- شیر( ◦

.....)و

ترکیبdغذاھایdگیاھیdبرایdمثال d
حبوباتdباdغالت

◦dیاdافزودنdمقداریdپروتئینdحیوانیdبه d
گیاھیdمنابع



چربیچربی
جزءdمھمیddازdغذایdجیرهdاست
بهdویژهdبرایdکودکانdدرdزمانdاحیاdازdسوءdتغذیه d

استdمھمdبسیار

dدرdشرایطdمطلوبdیا% 20حدودdو% 15-17حداقل d
%30حداکثر

درd40- 30کودکان%
درdزنانdباردارdوdشیردهd20حداقل%



پروتئین
از کل % 10-12حداقل 

انرژی جیره از 
.پروتئین  تامین شود

چربی
از کل % 15-20حداقل 

انرژی جیره از چربی 
.تامین شود

پروتئین گرم  1=4 kcal گرم چربی  1=9 kcal



d d نفرنفرddھرھرddازاءازاءddبهبهddمغذیمغذیddموادموادddddبرخیبرخیddروزانهروزانهddddدریافتدریافتddddمتوسطمتوسطddآوردآوردddبربر
))FAOFAO//WHOWHO((بحرانبحرانddدردر

میکرو گرمA500ویتامین 
میکرو گرمD8/3ویتامین 
میلی گرم9/0تیامین

میلی گرم4/1ریبو فالوین
میلی گرم12نیاسین

میکرو گرم160اسید فولیک
میکرو گرمB129/0ویتامین 

میلی گرمC28ویتامین 
میکرو گرم150ید

میلی گرم22آھن
میلی گرم500کلسیم



آبآب
oبرايdجلوگیريdازdدھیدرتاسیونdبهdطورd

dآبdبهdافرادdروزانهdنیازdحداقلdمتوسط
:سالم

oدرdيكd400ماھگيdمیليdتامین(لیترdباd
)مادرdشیر

o4درd600ماھگيdمیليdتامین(لیترdباd
)مادرdشیر

o12درd800ماھگيdمیليdلیتر
o3درd1000سالگي
oنوجوانانdوd1بزرگساالنd1/5تاdلیتر
oسالمندانdبیشترdازdنیازdبزرگساالن



آبآب
بهdبستهمقدارحیاتيdنیازھاي
d درdلیتر3dتا2/5dغذاdوdآشامیدن

روز
dشرایطdوdھواdآب،

فردdفیزيولوژي
dعمدهdفعالیت

بھداشتي
2d6تاdلیترdدرd

روز
d اجتماعيdھنجارھاي

فرھنگيdو
dدرdلیتر6dتا3dپزdوdپخت

روز
dغذا،dنوعdبه

dھايdھنجاري
dوdاجتماعي
فرھنگي

dبهdاولیهdنیازھاي
آب

dدرdجمع

7/5d15تاdلیترdدر d
روز

-----



نسبت افراد به منبع آب  نسبت افراد به منبع آب  
آبمیزاننفر

250250ddنفربــــراینفربــــرایddھــــرھــــرdd
ابابddشیرشیر

ddھـــــرھـــــرddدردرddآبآبddاســـــتخراجاســـــتخراجddبراســـــاسبراســـــاس
لیترلیتر7.57.5ddddدقیقهدقیقه

500500ddـــــرای ـــــراینفرب ddھـــــرھـــــرddنفرب
ابابddپمپپمپ

دقیقهدقیقهddھرھرddدردرddآبآبddاستخراجاستخراجddبراساسبراساس
16.616.6ddلیترلیتر

400400ddddـــرای ـــراینفرب ـــرddنفرب ـــرھ ddھ
ابابddچاهچاه

d d ھرھرddدردرddآبآبddاستخراجاستخراجddبراساسبراساس
لیترلیتر12.512.5ddدقیقهدقیقه



آب مورد نیاز موسساتآب مورد نیاز موسسات
فردمقدارمرکز

مراکز
وبھداشتی
بیمارستان

سرپاییبیمارلیتر5

ھردربستریبیمارلیتر60- 40
روز

تغذیـــهمراکـــز
درمانی

روزدربیمارھرلیتر30

روزدرمراقبھرلیتر15

مدارس
شستنوآشامیدنلیتر3

دانـشھردستھای
روزدرآموز




