اضافه وزن در دوران بارداری

در صورتی که وزن شام عادی یعنی بدون اضافه وزن باشد ،بهرت است که تا پایان
دوران بارداری وزن شام بین  11تا  16کیلوگرم بیشرت افزایش پیدا نکند .در صورت
داشنت اضافه وزن ،توصیه می گردد که اضافه وزن بارداری کمرت و در صورت کمبود
وزن مقداری بیشرت باشد .در هر صورت از رژیم های الغری رصف نظر بفرمایید
چرا که فرزند شام قادر به دریافت مقدار کافی از مواد مغذی نخواهد بود.

تنوع در تغذیه

هر ماده غذایی به نوعی مواد مغذی الزم را به شام می رساند .در صورتی
که شام از خوردن مواد غذایی بخصوصی مانند لبنیات ،گوشت یا ماهی پرهیز
می کنید ،توصیه می شود که در این مورد با پزشک خود در حین معاینات
یا با مشاور تغذیه مشورت منایید .تغذیه به نوع خام خواری در حین بارداری
و شیردهی امکانپذیر است .توصیه می گردد رژیم غذایی عاری از محصوالت
حیوانی (تغذیه وگان) توصیه منی شود.

ورزش

با تحرک بدنی ،بدن خود را ورزیده نگاه دارید ،مانند پیاده روی ،ژیمناستیک،
یوگا یا راهپیامیی .با انجام ورزش و تحرک گروهی لذت بیشرتی خواهید برد.
ولی از ورزش و تحرک شدید یا انجام ورزش های خطرناک همراه با ریسک
افتادن یا مصدومیت در حین حامگلی اکیدا خودداری بفرمایید.
همرس خود را ی ز
ن� تشویق کرده تا شما را در تغذیه متناسب همراهی کرده و با شما در
هوای آزاد پیاده روی نماید.

بهداشت

مواد غذایی خام طبیعتا می توانند آلوده به میکروب باشند .بنابراین شام باید
به ویژه در دروان بارداری به نکات مهم مربوط به بهداشت توجه فرمایید.
دست ها و وسایل آشپزخانه را با دقت متیز کرده ،مواد غذایی خام و نشسته
شده را به صورت جداگانه کارپردازی کنید؛ مواد غذایی حیوانی را در یخچال
نگاه دارید؛ گوشت ،مرغ ،تخم مرغ و ماهی را به با حرارت کافی پخت منایید.

آلرژی

از مرصف مواد غذایی فقط زمانی جلوگیری منایید که پزشک شام وجود آلرژی
یا ناسازگاری در رابطه با آنها را تشخیص داده باشد .در غیر این صورت شام
بی هیچ لزومی پهنه مواد غذایی خود را محدود خواهید کرد.

ش�دهی
دوران ی

دوران شیردهی بهرتین و طبیعی ترین نحوه تغذیه فرزند شام بوده و به نوعی
مناسب رشوع زندگی را برای وی امکانپذیر خواهد کرد .نوزاد سامل تا شش ماهگی
به جز شیر مادر نیاز به هیچ غذای دیگری ندارد.
ح� دوران بارداری شما به ویژه نیاز ت
ین
در ی ن
ویتام� و
بیش� به
ن
ز
مواد معد� خواهید داشت .بعد از ماه چهارم بارداری یم�ان
انرژی الزم (کالری) ی ز
ن� افزایش خواهد یافت .ویل تا پایان دوران
ش�دهی مقداری ماست ،یک مشت بادام جات و یک عدد میوه دلخواه
بارداری و ی
کا� خواهند بود تا بتوان نیاز ف
ف
اضا� را برطرف کرد.

یک دفرتچه اطالعاتی مفصل در این رابطه از طریق سازمان  BLVبه صورت
رایگان در دسرتس می باشد.

اطالعات تکمییل:

• اطالعات مربوط به انواع آلرژی !aha :مرکز آلرژی سوئیس
صلیب رسخ سوئیسmigesplus.ch :
• اطالعات در مورد آلرژیaha! Allergiezentrum Schweiz :
مرکز آلرژی سوئیسaha.ch :
• مشاوره مادران و پدرانmuetterberatung.ch :
• انجمن های گفتگو ویژه بانوان جهت جلوگیری
و بهبود سالمت به چند زبانfemmestische.ch :
• سازمان علوم تغذیه سوئیس sge-ssn.ch :SGE
• اتحادیه دایه های کشور سوئیسhebamme.ch :
• اتحادیه مشاورین تغذیه سوئیسsvde-asdd.ch :
• سازمان تشویق و بهبود به شیردهیstillfoerderung.ch :
سازمان های تخصصی:
• سازمان پزشکی زنان و زایامن سوئیس sggg.ch :SGGG
• سازمان پزشکی کودکان سوئیس swiss-paediatrics.org :SGP

برای شما دوران بارداری
خو� آرزو می کنیم!
و ی
ش�دهی ب

نحوه تماس
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تغذیه

ش�دهی
در رابطه با دوران بارداری و ی

شام با یک تغذیه متناسب قبل و در حین دوران بارداری و شیردهی قادر بوده
رشوع زندگی برای فرزند خود را به بهرتین نوع هموار سازید .بدین منظور شام
می توانید به هرم تغذیه سوئیس مراجعه فرمایید :شام می توانید از مواد غذایی
داده شده در پایین ترین سطح هرم بیشرت و از مواد غذایی داده شده در باالترین
سطح هرم کمرت مرصف منایید.

گ
ت
ش�وع زند� به به�ین نوع

اصل مهم در ی ن
ح� دوران بارداری عبارت است از:

مقدار غذا رادو برابر نکرده بلکه کیفیت تغذیه خود را دو برابر کنید!

مواد مغذی

در حین دروان بارداری

توجه فرمایید

مواد غذایی شور و شیرین :به مقدار کم.
روغن مایع ،روغن جامد و بادام جات :روزانه  2الی  3قاشق غذاخوری روغن نباتی مانند
روغن کانوال ،روغن زیتون و یک مشت کوچک بادام جات از نوع درختی .کره\مارگارین
بسیار کم مرصف گردد.
لبنیات ،گوشت ،ماهی ،تخم مرغ & توفو :روزانه  3وعده محصوالت لبنیاتی و یک پرس
گوشت\ماهی\تخم مرغ\توفو\زایتان\کورن.
غالت ،سیب زمینی و حبوبات :روزانه  3الی  4وعده ،به طور مثال نان\برنج\عدس\ارزن\
انواع ماکارونی ،ترجیحا محصوالت غالت خالص را مرصف منایید.
سبزیجات و میوه جات :روزانه حداقل  5وعده (به اندازه  5دست پر).
نوشیدنی :ترجیحا آب و چای های گیاهی یا میوه ای بنوشید .شام بهرت است
در حین دوران بارداری روزانه  1.5تا  2لیرت و در حین دوران شیردهی روزانه حداقل  2لیرت
نوشیدنی مرصف منایید.

توصیه های الزم مربوط به دوران بارداری و شیردهی
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به ندرت

در حین دوران شیردهی

توصیه می گردد

سبزیجات ،کاهو ،سبزی خوردن و میوه جات را با دقت با آب
روان بشویید.
پرهیز منایید:
∙ شیر خام
∙ پنیر نرم و نیمه نرم از شیر گاو ،گوسفند و بز
(از شیر خام و پاستوریزه)
∙ پنیر گوسفند
∙ پنیر پرورشی کپک دار مانند گورگونزوال
محصوالت زیر توصیه می گردند:
∙ شیر پاستوریزه معمولی و پاستوریزه حرارت باال
∙ ماست ،مایع ماست (از شیر پاستوریزه)
∙ پنیر تازه مانند موتزارال ،ماست بسته ،پنیر بومی
(از شیر پاستوریزه)
∙ پنیر سفت (از شیر خام و پاستوریزه)

سبزیجات و میوه جات

شیر و محصوالت لبنیاتی

گوشت ،ماهی ،تخم مرغ

از خوردن جگر در سه ماه اول بارداری خودداری فرمایید .جگر
حاوی مقدار زیاد ویتامین  Aبوده که می تواند در دوران اولیه
بارداری منجر به نقص و ناهنجاری گردد.

پرهیز

• به ندرت تن ماهی تازه و اردک ماهی وارداتی میل فرمایید.
• ماهی های توصیه شده از قبیل ماهی آزاد ،تن ماهی کنرسوی ،ساردین ،موتوماهی و شگ ماهی.
• به صورت متنوع ماهی میل و مرصف منایید.
از مرصف گوشت حیوانات وحشی مانند آهو ،گوزن ،گراز خودداری کنید .امکان دارد که اینها
حاوی رسب باشند که می تواند به شبکه اعصاب فرزند شام آسیب برساند.
خودداری منایید

پرهیز کرده یا بسیار به ندرت
و به مقادیر کم بنوشید

خودداری منایید
دخانیات و دود دخانیات
در صورت نیاز به مشاوره و پاسخ گرفنت به پرسش های ویژه به پزشک یا مشاور تغذیه خود مراجعه فرمایید (به بخش اطالعات تکمیلی رجوع فرمایید).

نوشیدنی های الکلی

از مرصف مواد غذایی حیوانی خام و به خوبی پخته نشده زیر خودداری فرمایید:
∙ گوشت خام
∙ سسیس و کالباس خام مانند سسیس الند یِگر ،ساالمی
∙ ژامبون خام
∙ ماهی خام و سوشی ،محصوالت دریایی خام
∙ ماهی دودی مانند ماهی آزاد و ماهی قزل آال
∙ مواد غذایی حاوی تخم مرغ خام مانند کیک تیرامیزو

•نوشیدنی های دارای کافئین مانند قهوه ،چای سیاه و سبز ،چای رسد ،کوکا کوال و از این قبیل
یا نوشیدنی های شیرقهوه ای آماده را محتاطانه مرصف منایید ـ به طور مثال روزانه حداکرث
 2فنجان قهوه یا  4حداکرث  4فنجان چای سیاه یا سبز.
• از نوشیدنی های انرژی زا و محتوی شینین مانند تونیک و بیرت ملون خودداری فرمایید.

اسیدهای چربی امگا  3برای رشد سامل مغز و چشم بسیار مهم هستند .بنابراین به طور منظم
ماهی پرچربی و نیز روزانه روغن کانوال و بادام جات (به خصوص از نوع درختی) میل فرمایید.

از منک طعام محتوی ید استفاده منایید.

از پزشک یا مشاور تغذیه خود مشاوره بگیرید که آیا توصیه می کنند که شام مواد مغذی مانند
آهن ،اسیدهای چربی امگا  3یا ویتامین  Bرا به عنوان مکمل غذایی مرصف منایید.

قطره ویتامین  Dمرصف منایید ،روزانه  51میکروگرم (با یک متخصص در مورد مقدار مورد نیاز بدن
خود مشورت کنید) .ویتامین  Dبرای رشد سامل استخوان بسیار مهم است.

قرص اسید فولیک (روزانه  400میکروگرم) مرصف منایید،
توصیه می گردد که به محض قصد حامله شدن و تا حداقل
پایان هفته  12بارداری مرصف شود .اسید فولیک برای رشد
و منو شبکه اعصاب فرزند شام بسیار مهم است.
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