િચ ડ્ર સ યુિનવિસર્ટી

શૈક્ષિણક વષર્

કૂલ ઓફ યુિટ્રશન એ ડ હે થ

૨૦૨૧-૨૦૨૨

િડપાટર્ મે ટ ઓફ હોમ સાય સ
ગાંધીનગર
એમ.એસસી. ડસ એ ડ યુિટ્રશન
વષર્

૧

અ યાસક્રમનો પ્રકાર: મુખ્ય ફરિજયાત

ક્રેિડટ

૪

કલાક/સ તાહ

૪

અ યાસક્રમનો કોડ: CCFN 201
અ યાસક્રમનુ ં શીષર્ક: મેટરનલ એ ડ ચાઇ ડ ય ૂિટ્રશન
સેમે ટર

૨

હેત ુઓ

૧. િવ ાથીર્ઓને સગભાર્ અને ધાત્રી અવ થા દરિમયાન થતાં શારીરીક અને માનિસક ફેરફારો
અને પોષણની આવ યકતા સમજવા સક્ષમ કરવા.
૨.િવ ાથીર્ઓને માતા અને બાળકના પોષણના મહ વ, માતાના દૂ ધ, પ ૂરક આહાર અને
આરોગ્ય પોષણના મહ વ િવશે જ્ઞાન પ્રદાન કરવુ.ં
ૂ નના હેત ુઓ િવશે સમજણ કેળવવી.
૩.બાળરોગોમાં રોગિનવારક આહાર અનુકલ
૪.માતા અને બાળકના પોષણ અને આરોગ્યને પ્રો સાહન આપવા માટે ના પોષણ કાયર્ક્રમ િવશે
સમજણ કેળવવી.

ુ પાઠયક્રમ –સૈ ાંિતક અને પ્રાયોિગક
િવષયવ ત/
એકમ - ૧

સગભાવ થા દરિમયાન થતાં શાર ર ક અને માનિસક ફરફારો
 સગભાર્માતાના પોષણનુ ં મહત્ત્વ

એકમ - ૨

•

શારીરીક અને માનિસક ફેરફારો

•

ગભાર્વ થા દરિમયાન કો પિલકેશન

•

ગભાર્વ થા દરિમયાન ઊભી થતી સમ યાઓ અને સારવાર

•

ગભર્ વ ૃિ

•

ગભાર્ વ થાના તબક્કા

•

પ્રસ ૂિતના પ્રકારો

અને િવકાસ

ગભાવ થા અને ધા ી અવ થા દર યાન પોષણ

 ગભાર્વ થા અને ધાત્રી અવ થા દર યાન પોષકતત્ત્વોની જ રીયાત અને યાનમાં
રાખવાની બાબતો
•

માનવ દૂ ધની રચના

•

ગભાર્ વ થા દરિમયાન પોષક જ િરયાત

•

સગભાર્

•

તનપાન કરાવતી મિહલાઓ માટે પોષક જ િરયાત

•

ગભર્વતી અને ધાત્રી મિહલાઓ માટે ભોજન આયોજન

ીઓ માટે ભોજન આયોજન

 બા યાવ થા દરિમયાન પોષણ

એકમ - 3

•

બા યાવ થા દરિમયાન પોષણ

•

બ્રે ટ ફીિડંગ

•

િવિનંગ ડ

•

અધ ૂરા માસે જ મેલા બાળકમાં સામા ય રોગો અને આહાર

•

બોટલ ફીિડંગ

•

પ ૂરક આહાર

બાળરોગ- સમ યાઓ અને પોષણ યવ થાપન
 જ મજાત દયરોગ (સીએચડી)

 અધ ૂરા માસે જ મ / જ મસમયે ઓ ં વજન
 સેિલયાક રોગ


લેક્ટોઝ અસ તા (ઇનટોલર સ)

 ચયાપચયની જ મજાત ખામીઓ
એકમ - ૪

પોષણ કાય મ

 માતા અને બાળકના પોષણ અને આરોગ્યને પ્રો સાહન આપવા માટેના પોષણ કાયર્ક્રમ
•

રા ટ્રીય અંધ વ િનવારણ કાયર્ક્રમ

•

રા ટ્રીય એિનિમયા િનયંત્રણ કાયર્ક્રમ

•

ગોઇટર િનવારણ કાયર્ક્રમ

•

સંકિલત બાળ િવકાસ યોજના

•

મ યાહન ભોજન કાયર્ક્રમ

•

માત ૃવંદના યોજના

•

ક તરુ બા પોષણ સહાય યોજના

•

જનની સુરક્ષા યોજના

•

િચરં જીવી યોજના
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