خّع١ح سعا٠ح األغفاي اٌّعٛلٓ١

برنبمج غرائي
إرا واْ غفٍه ِصاتًا تاظطشاب غ١ف اٌرٛحذ ،اإلعالح اٌزٕ٘١حِ ،رالصِح دا ، ْٚصعٛتاخ اٌرعٍُ ٠ .....،شافمٗ فشغ
اٌحشوح ٔٚمص االٔرثاٖ  ،فإْ االٌرضاَ األسش ٞتاٌرؽ١١شاخ اٌؽزائ١ح أِش تاٌػ األّ٘١ح .سرساعذ اٌطش٠مح اٌؽزائ١ح اٌر ٟتٓ١
٠ذ٠ه ف ٟعالج اظطشاب فشغ اٌحشوح ٔٚمص االٔرثاٖ إٌ ٝخأة اٌعالج اٌسٍٛو ٟإٌّاسة اٌعذ٠ذ ِٓ األسش .عٍٝ
اٌشؼُ ِٓ أْ األِش لذ ٠سرؽشق ِا ٠صً إٌ ٝأستعح أشٙش  ،إال أْ اٌرحسٕ١اخ اٌّّٙح ٠رُ ِالحظرٙا دائ ًّا ٔٚ ،ادسا ً ِا
ذى ْٛاألد٠ٚح إٌّشطح ظشٚس٠حٌ .زٌه ذمذَ خّع١ح سعا٠ح األغفاي اٌّعٛل٘ . ٓ١زا اٌثشٔاِح اٌؽزائ١ٌ ٟساعذوُ عٍٝ
اٌرخف١ف ِٓ أعشاض ٘زا االظطشاب.

توصيات مجموعة األغذية لألطفال
مجموعة طعام

الحد األدنى لعدد
للوجبات اليومية

البروتٌنات الخالٌة من الدهون (اللحوم ،
الدواجن  ،األسماك  ،البٌض  ،البروتٌنات
البدٌلة  ،مثل البقولٌات )

2

فواكه وخضراوات

5

بدائل الحلٌب (حلٌب األرز)

3

الحبوب الكاملة (الخبز والحبوب)

4

الدهون

1

أمثلة من أحجام الخدمة اليومية
 2أوقٌة من اللحم أو الدواجن أو األسماك 1 .بٌضة ،
 2/1كوب من البروتٌن بدٌل
 2/1قطعة إلى قطعة واحدة من الفاكهة ؛  2/1فواكه
طازجة مقطعة  2/1كوب من الماء أو العصٌر المعبأ
بالعصٌر ؛  2/1كوب فواكه مجمدة غٌر محالة؛ 2/1
كوب عصٌر عدة قطع مقطعة من الخضار النٌئة ؛ 2/1
كوب من الخضار المطبوخة  4/1كوب البقولٌات
(الفاصولٌاء أو العدس)
 2/1كوب حلٌب بدٌل  2/1كوب زبادي  2/1أوقٌة من
الجبن  4/1كوب جبن قرٌش  2/1كوب من السكر المثلج
أو حلٌب الجلٌد
 2/1إلى شرٌحة خبز واحدة ؛  4/1إلى  2/1كوب من
الحبوب المطبوخة ؛  2/1كوب من الحبوب الجافة 4/1
كوب معكرونة أو نودلز أو أرز ؛  2إلى  3من
البسكوٌت
 2/1ملعقة صغٌرة من الزٌت النباتً  ،صلصة السلطة ،
والماٌونٌز  ،وزبدة الفول السودانً الطبٌعٌة  ،والسمن
النباتً  ،أو الزبدة ( ،زٌت بذر الكتان زٌت موصى به
ألنه مصدر جٌد للدهون الواقٌة للدماغ) ؛  1ملعقة طعام
أو حفنة من المكسرات أو البذور

الوقبيت والعالج الطبيعي من  ADHDلجميع فئبث اإلعبقت واالضطراببث السلوكيت المرافقت
تتضمن االستراتيجيبث الفعبلت للمسبعدة في منع األطفبل ذوي اإلعبقت واإلضطراببث من تطوير :ADHD


حذ ٚلد اٌرٍفضٚ ْٛ٠ال ذعشض األغفاي د ْٚسٓ اٌثأ١ح أل ٞذٍفض.ْٛ٠



إغعاَ خّ١ع أفشاد األسشج ٔظاَ ؼزائ ٟؼٕ ٟتإٌثاذاخ ٚؼٕ ٟتاٌفاوٙح ٚاٌخعشٚاخ ٚاٌفاص١ٌٛا

ٚاٌّىسشاخ ٚاٌثزٚس.


ذشد١ع اٌش٠اظح ٚؼ١ش٘ا ِٓ أشىاي اٌرّاسٌٍٕ .ٓ٠شاغ اٌثذٔ ٟآثاس ِف١ذج عٍٚ ٝظائف اٌّخ ٚ ،لذ أفادخ

سٓ االٔرثاٖ ٚاٌسٍٛن  / ٚأ ٚاٌرحىُ ف ٟاالٔذفاعاخ ٌذٜ
اٌعذ٠ذ ِٓ اٌذساساخ تأْ اٌرّاس ٓ٠اٌش٠اظ١ح ذح ّ
األغفاي اٌّصات ٓ١تاظطشاب فشغ اٌحشوح ٔٚمص االٔرثاٖ.
 ذدٕة األغعّح اٌّصٕعح ٚاألغعّح أٌٍّٛح صٕاع١ا ٚاٌسىش٠اخ اٌّعافح .اٌطش٠مح األتسػ ٚاألوثش
فعاٌ١ح ٌردٕة ا٢ثاس اٌعاسج اٌّحرٍّح ٌألصثاغ االصطٕاع١ح ٘ ٟذدٕة األغعّح اٌّصٕعح .إرا اشرش٠د
غعا ًِا ِؽٍفًا ف ٟتعط األح١اْ  ،فرحمك ِٓ لائّح اٌّىٔٛاخ ٌردٕة األصثاغ االصطٕاع١ح ٚاٌّٛاد
اٌّعافح.
ٌ عّاْ أحّاض أ١ِٚدا  3-اٌذٕ٘١ح اٌىاف١ح ٌرط٠ٛش اٌذِاغ ٠ ،دة إعطاء األغفاي ِىًّ ؼزائِٓ ٟ
ٚ EPA ٚ DHAإغعاِ ُٙأغعّح ؼٕ١ح تاأل١ِٚدا ( 3تزٚس اٌىراْ ٚاٌمٕة ٚاٌث١اض  ،اٌدٛص)
تأرظاَ ٌٍحصٛي عٍ ٝوّ١ح واف١ح ِٓ األحّاض اٌذٕ٘١ح أ١ِٚدا ِ 3ع ٍِ 044ػ عٍ ٝاأللً ً١ِٛ٠ا  ،ذٕاٚي
ٍِعمح غعاَ ٚاحذج ِٓ تزٚس اٌىراْ ً١ِٛ٠ا  a ٚأٚل١ح ٚاحذج ِٓ اٌدٛص اٌخاَ ً١ِٛ٠ا  ،تاإلظافح إٌٝ
اٌّىسشاخ األخش.ٜ
 ششاء إٌّرداخ اٌعع٠ٛح عٕذِا ٠ى ْٛرٌه ِّىٕا ٌٍحذ ِٓ اٌرعشض ٌّث١ذاخ ا٢فاخ ٚ ،خاصح عٕذ
ششاء اٌّحاص ً١شذ٠ذج اٌٍّٛحح.
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