
 

 

 شود؟ چرا ازمکمل های ويتامينی در کودکان استفاده می
  برابر وزن  3وزن طبيعی  کودکان در سال اول زندگی  تقريبًا  

هنگام تولد  افزايش می يابد ، با توجه به رشد سريع کودکان در 
اين دوران، مواد غذايی و مغذی موجود در شيرمادر وغذای 

تکميلی به تنهايی قادر به تأمين اين نيازها در کودکان نيست ، 
بنابراين الزم بنظر ميرسد که باتجويز مکمل ها به همراه شيرمادر 

 وغذای تکميلی ، از عوارض کمبود آنها در کودکان کاسته شود.

 :عوارض کمبود مکمل ها در کودکان 
رنگ پريدگی  خونی و کم -1
خواب آلودگی  -2
کاهش مقاومت بدن در برابرعفونت ها  -3
ناتوانی جسمی  ضعف و -4
کاهش رشد يا اختالل رشد  -5
گيری بخصوص در سنين بعدی  کاهش قدرت ياد -6
افزايش مشکالت استخوانی (نرمی استخوان)  -7
 کاهش قدرت ديد -8
 ها نامطلوب بودن رشد موها وناخن -9

 

 

  سال2نحوه مصرف مکمل ها در کودکان زير  : 
 

 :ADقطره مولتی ويتامين يا ويتامين  
                                                                                                                   طره ق 25 ميزان   سالگی به1 تا پايان  و شده  روزگی نوزاد شروع15از 

 )دادسالگی ادامه 2ميتوان تا ، درصورت تشخيص پزشک (.در روز داده ميشود
 

:  هنآ طرهق 
                                                                                      شروع  ) ماهگی6قبل از  ماهگی يا همزمان با شروع غذای کمکی (6از پايان            

 .شود  قطره در روز داده می15 سالگی به ميزان 2تا پايان شده و 
 
 

 

 سالگی احتياج به مصرف 2کودکان تا 
 مکمل دارند.



 

 

 : چند توصيه جهت کاهش عوارض درکودکان 
 

بين دو وعده شيردهی در عقب دهان شيرخوار چکانيده  قطره آهن بايد -1
 داده شود تا از تيره  جوشيده سرد شدهشده سپس به کودک مقداری آب

گردد.  ها ی آنها جلوگيرین شدن رنگ دندا
 ميوه ها :مانند Cبعد ازاستفاده ازقطره آهن ازمواد غذايی حاوی ويتامين  -2

و آب ميوه های تازه و خانگی به ويژه مرکبات استفاده گردد تا جذب 
 ( با توجه به سن کودک وتوصيه کارکنان بهداشتی) .آهن را باالببرد

             : گوشت ، جگر، در تهيه غذای تکميلی از مواد غذايی حاوی آهن مانند -3
جعفری که موجب  و ، سبزی هايی مثل گشنيز ، حبوبات زرده تخم مرغ

. شود، استفاده  افزايش جذب آهن می شود
 در تهيه غذاهای تکميلی از  ،جهت افزايش جذب قطره های ويتامينی -4

،  ، کره زرده تخم مرغ : جگر، مانند Aمواد غذايی حاوی ويتامين 
، موز،  ميوه هايی مانند: طالبی و ، گشنيز، شويد ، جعفری کدوحلوايی

 شليل با توجه به سن کودک استفاده شود. و آلو، زردآلو، هلو
در صورت خودداری کودک ازمصرف مکمل ها می توان دريک زمان  -5

 ديگر از روز، دوباره مصرف آنها را امتحان نمود.
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 واحد بهداشت خانواده                                                              

                                                                                             1389                                                                      پائيز 

  رنگ مدفوع کودکانی که از قطره آهن استفاده می کنند
به طورطبيعي ، تيره تر می شود که جای نگرانی 

 نيست.
  تغييررنگ دندانها دراثرمصرف قطره آهن دائمی نبوده

  وباعث پوسيدگی درآنها نمی شود.


